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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıl
ları) denetimi sonuçları hakkında rapor üze
rindeki görüşmelere devam olunarak : 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Divriği 
Madenleri Müessesesi ve Maden Hurdacılığı 
T. A. Ş. ile Sümerbank iştiraklerine ait bi
lanço ve kâr ve zarar cetvelleri kabul edildi. 

926 sayılı Türk Slâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanunun 34 ncü maddesi ile, 121 nci maddesinin 
(e) bendinin iptallerine dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi. 

Vâki davet münasebetiyle Pakistanı ziyaret 

edecek olan Parlâmento Heyetine dair Başkan
lık tezkeresi. 

Vfikı davet münasebetiyle Lübnanı ziyaret 
edecek olan Parlâmento Heyetine dair Başkan
lık tezkeresi, okundu ve bilgi edinildi. 

16 Ekim 1968 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşime saat 17,35 te son 
verildi. 

tîaşkan . Başkan 
Başkanvekili Başkanvekili 
Macit Zeren Sırrı Atalay 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık A rtuk-maç 

Kâtip 
Çanakkale 
Nahit Alt an 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

SORULAR 

Yazılı Soru 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Hayri 
Mumcuoğlu'nun, Marmara Ereğlisi bucağın
da ortaokul açılıp, açılmıyacağma dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/488) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimi açıyorum. 

2. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncil 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) (1) 

XIII - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 
KURUMU : 

A) T. K. 1. Ereğli Kömürleri İşletmesi mü
essesesi, 

B) T. K. 1. Garp Linyitleri İşletmesi mü
essesesi, 

C) T. K. İ. Kömür Satış ve Tevzii Müesse
sesi. 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Karma Komisyonunun Denetleme Heyeti ile be
raber hazırlamış oldukları raporların görüşme
sine devam edeceğiz. Bugünkü gündemde Türki
ye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesi 
öğleden önce; öğleden sonra da Türkiye Kömür 
İşletmeleri Garp Linyitleri işletmeleri Müesse
sesi yine aynı şekilde Türkiye Kömür İşletme
si Kömür Satış ve Tevzii Müessesesi diye ayrıl
maktadır. Öğleden önceki ve öğleden sonraki 
gündemde bulunan bütün konuları bir arada gö
rüşeceğiz. 

Sayın Pestilci, O. H. P. Grupu adına. Dördü 
için bir arada konuşacaksınız değil mi? Buyu
run. 

(1) 1131 S. Sayılı basmayazı 10 . 10 . 1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
PESTÎLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini Denetleme Karma 
Komisyonunun hazırladığı raporda Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu ve bu kurum bünyesi 
içerisinde faaliyette bulunan Ereğli Kömürleri 
işletmesi Müessesesi, Garp Linyitleri işletmesi 
Müessesesi ve Kömür Satış ve Tevzii Müessese
sinin 1964, 1965 yıllan hesap ve işlemlerine ait 
bölümlerle alâkalı C. H. P. Senato Grupunun 
görüşünü arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Görüşlerimiz rapor muhteviyatı içinde ve her 
türlü politik düşüncenin dışında bu millete mal 
olmuş olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin önem
li meselelerine eğilmek olacaktır. Sözlerimize 
başlamadan evvel bir noktayı belirtmekle ken
dimizi vazifeli kılıyoruz. Ciddî bir çalışmanın 
değerli ve memleket sever bir mesainin mahsû
lü olan Başbakanlık Denetleme Kurulu raporla
rının ve aynı derecede değerli bir çalışma mah
sûlü olan Karma Komisyonunun raporlarının ha
zırlanışından uzman, üye ve sayın senatörlere 
teşekkürü bir borç biliriz. Bunu şu bakımdan 
arz ediyorum, muhterem senatörler, maalesef 
Başbakanlık Denetleme Komisyonunun hazırla
mış olduğu raporlar Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinde kitaplar halinde basılıp umum müdürle
rin ve yöneticilerin kütüphanelerinde tozlan
maktan ileri gitmiyen bir vasıf arz ediyor. Eli
mizde dört yıllık Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporları var. Bunları tetikik edersek bir temen
ninin mütaakıp yıllarda da aynen tekrarlan
mış olması bizi bu iddiamızda haklı göstermekte
dir. Bu raporların, Yüksek Denetleme Kurulu 
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raporlarının ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporunun ve buradaki müzake
relerde beyan olunan fikirlerin Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde yöneticilerince de daha dikkat
le nazarı itibara alınmasının tatbikini sayın Hü
kümetten rica ediyoruz. 

Muhterem senatörler, halen yurdumuzda üre
tilen taş kömürünün % 100 ünü ve linyit kömü
rünün de yarısından fazlasını kendisine bağlı 
bulunan müesseseler yolu ile üreten ve satan 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye'
nin sanayi kalkınmasında, Türkiye'nin 3'akıt po
litikasında büyük yeri olan bir kuruluştur. Bu 
gelişmeden hareket ederek konuşmalarımızı 
Türkiye Kömür İşletmesinin yakıt politikası 
üzerinde sürdüreceğiz. Ve bir de bu kuruluşa 
bağlı olarak Ereğli Kömürleri İşletmesi gibi 
Türkiye'nin en büyük bir kuruluşunu, bünyesin
de Türkiye'nin en büyük işçisini barındıran ve 
Türkiye'nin % 100 taş kömürü üretimini sağlı-
yan fakat, her geçen yıl büyük rakamlara ula
şarak ziyan eden bu müessesenin ziyan sebeple
ri üzerinde duracağız. 

Muhterem senatörler, çağımızda, devletlerin 
ekonomisinde başlıca rod oynıyan, yakıt saha
sında başlıca rol oynıyan petrol ve kömürün bü
yük mücadelesine şahidolmaktayız. Bu mücade
lede her ne kadar petrol bugünkü üretim ve tü
ketim aracı olarak kömürü geçmişse de 1967 yılın
da başhyan dünya kömür krizine rağmen, 1966 yı
lında dünya kömür üretiminde bir artış kay
dedilmiş, bilhassa Batı - Avrupa devletlerinde 
taş kömürü üretimindeki azalmaya rağmen, 
Amerika ve Rusya'da kömür üretiminde göste
rilen artış halen çağımızda kömürün petrol 
karşısında hâlâ yakıt kaynağı olarak ehemmi
yetini göstermektedir. Türkiye'de ise sanayi ve 
sosyal hayatımızda enerji ve teshin kaynağı 
olarak mühim yer işgal eden taş kömürünün ve 
linyit kömürünün ehemmiyeti aşikârdır. Türki
ye'de her yıl artan yakıt üretimi karşısında ve 
tüketimi karşısında 1962 yılında % 41 oranın
da yer almış olan tüketimi 1965 te % 33,5 a 
düşmüş, buna rağmen, petrol aynı dönem için
de % 35,5 ten % 39,4 e yükselaniştir. Bu da 
Türkiyt'nin yakıt hayatında ilk defa petrolün 
kömürün önüne geçmesi demektir. 

Muhterem senatörler, hızla artan yakıt ih
tiyacımın karşılanmasında, kömürün üretim im

kânlarının daha büyük yatırımları icabettir-
mesi ve gerekse maliyetinin yüksek olması ba
kımından yavaş gelişmiş olması, bu mücadele
de yerini petrole bırakmasında mühim seb ©böl
müştür. 

Türkiye'de enerji ve teshin kaynağı olarak 
kulanılan kömür % 100 hudutlarımız içindeki 
kendi kaynaklarımızdan elde edilmekte, halbu
ki, petrol büyük miktarda bugün ithal edil
mektedir. Türkiye'de bugün yakıt politikasını 
bir programa bağlamak ve Türkiye'de kurula
cak her sınai teşekkülün enerjisinde ve kurula
cak her binanın teshininde Türkiye Kömür İş
letmesi Kurumunun Türkiye çapında uygula
yacağı bir yakıt politikasının ehemmiyetini 
inkâr etmeye imkân yoktur. 

Muhterem senatörler, Türkiye'de yakıt 
mevzuunda, Türkiye Kömür işletmesi Kurumu
nun son yıllarda Türkiye'nin birtakım bölgele
rine ve her gün artan nüfusu karşısında yakıt 
politikasının üzerine eğildiğini memnuniyetle 
müşahade etmekteyiz. Yalnız, Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumunun kendi imkânları ile 
Türkiye'nin yakıt politikasına hâkim olmasına 
imkân olmuyor. Bu bir derece Hükümet poli
tikası da oluyor. 

Türkiye'de enerji kaynağı olarak kullanılan 
petrol ve kömürün Türkiye kalkınmasında, 
muvazeneli bir şekilde kullanılmasını zaruri 
kılmaktadır. Bir denge içinde kömür ve petrol 
politikasını yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu 
dengeyi bozduğumuz takdirde ekonomik haya
tımızda birtakım çatışmalar olacaktır. Meselâ 
eğer yakıt politikasında kömüre nazaran petro
le üstünlük tanırsak, büyük mikyasta ithal 
malı olan petrolün ithal imkânlarının muhtelif 
sebeplerle önlenmesi halinde Türkiye'de bir 
ekonomik kriz meydana gelecektir. Nitekim 
bir Kıbrıs olayı, bir Orta - Doğu harbi petrol 
yakıtı mevzuunda geçici de olsa bir buhranın 
doğmasına sebebiyet vermiştir. Bunun yanında, 
kömürün de tüketiminin Türkiye'nin üretim 
imkânları nazarı itibara alınarak geliştirilme
sinde fayda vardır. Kömüre de bu dengede bü
yük avantaj sağlamanın sosyal ve ekonomik 
hayatımızda mahzurları olabilir. Muhterem ar
kadaşlar bunun bir misalini vermek isterim, 
bugün Türkiye Kömür işletmeleri Kurumuna 
bağlı Ereğli Kömürleri işletmesi stok sahala-
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rında 1 milyon tona yakın toz kömürü bulun
maktadır. Bugün Zonguldak'm tabiî bir stok 
sahası yoktur. Ama, Ereğli Kömürleri işletme-' 
si elinde kalan bu kömürü iş sahası içinde stok 
yapmak mecburiyetinde kaldığından bu şehir
cilik bakımından büyük tehlikeler arz ettiği 
gibi tepeler halinde yığılan toz kömürü gerek 
rüzgâr, gerekse su vasıtasiyle zayi olmakta ve 
Ereğli Kömür işletmelerinin satamayıp elinde 
kalan bu kömürleri için yaklaşık olarak senede 
18 milyon lira faiz vermektedir. Bu da göster
mektedir M, Türkiye'nin üretim imkânlarına 
göre yakıt politikasını tanzim etmek bir zaru
rettir. 

Yine Türkiye'nin yakıt politikasında bu 
dengenin bozulmasından doğacak mahzurları 
şöyle de görmek mümkündür; Türkiye'de bir 
üçüncü demir - çelik fabrikası kurulmaktadır. 
Mevcut iki demir - çelik fabrikasının yakıtını 
Ereğli Kömürleri İşletmesi temin etmektedir. 
Üçüncü demir - çelik fabrikası da enerji kay
nağı olarak kömürü, taş kömürünü tercih et
mesi halinde, bu 3 fabrikanın tam kapasite ile 
çalışması anında bu üç fabrikanın ihtiyacı olan 
kömür 4,5 milyon tondur yılda. Halbuki Ereğli 
Kömürleri işletmesinin üretimi yılda 4 800 
bin tondur. Şimdi bu üç demir - çelik fabrika
sını tanı kapasite ile çalıştırdığım düşünün, 
yıllık ihtiyacı 4,5 milyon taş kömürüdür, bu
nun karşısında Türkiye'de kömürün daha bir
çok sanayide enerji kaynağı olarak ve teshin
de de kullanıldığını düşünürseniz Türkiye'nin 
ekonomik hayatında, sosyal hayatında nasıl bir 
kriz yaratacağım tahmin etmek güç olmıya-
caktır. Onun için Türkiye Kömür İşletmesi 
Kurumunun Türkiye'nin imkânlarım, sanayi
deki kalkınmasını da göz önüne alarak bir ya
kıt politikasını çizmesi ve Türkiye'de kurula
cak her sanayi kuruluşunun gerek devlet sek
törü gerek özel sektör olsun, sanayi kuruluş 
ve imalâthanenin ve Türkiye'de kurulacak her 
binanın yakıt ihtiyacım, teshin ihtiyacım, bu 
tesisleri kurmadan evvel Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumunun Türkiye'nin imkânlarım 
nazarı itibara alarak o tesistin veyahut da o bi
nanın enerji ve teshin kaynağım Türkiye Kö
mür işletmeleri Kurumunun tesbit etmesinde 
büyük fayda vardır, kanaatindeyiz. 

Muhterem senatörler, taş kömürünün büyük 
yatırımı icabettirmesi ve bubakımdan maliyeti

nin yüksek olması, taş kömürünüm yanında Tür
kiye iktisadi hayatında linyit kömürüne de bü
yük ehemmiyet verilmesini icabettirmiş ve son 
yıllarda Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu bu 
gerçeği yakınen görerek, Türkiye'nin linyit kö
mürü tüketimindeki rolünü de nazarı itibara 
alarak, linyit üretimi üzerine eğilmiş ve bu yol
da büyük yatırımlara girişmiştir. Taş kömürü 
ve taş kömüründen elde edilen kok kömürü bu
gün bir sanayi kömürüdür. Bunun teshin vası
tası olarak, teshin aracı olarak kullanılması bu 
kömürün maliyetinin yüksek olması bakımın
dan büyük bir millî serveti heba etmektedir. 
Bunun yanında Türkiye'mizde teshin aracı ola
rak linyit kömürünün kullanılması son yıllarda 
büyük artış kaydetmiştir. Türkiye'deki kömür 
üretiminin teshinde yüzde 71 ini linyit kömürü 
sağlar bir duruma girmiştir. Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumu Türkiye'nin çeşitli yerlerin
deki linyit ocaklarım işletmekte gösterdiği bü
yük yatırım yanında özel sektörün linyit saha
sına eğilmesinde ona teşvilkçi olmuş, ona yar
dımcı olmuştur. Hatta özel sektörün linyit işlet
mesinde Kömür işletmelerinin bir takım husu
siyetleri vardır. Zordur kömür işletmeciliğini 
devam ettirmek. Türkiye Kömür işletmelerinin 
iktisadi olmıyan bir takım! linyit işletmelerini 
sahipleriyle anlaşarak satın alması ve bu suret
le özel sektör elinde hakiki verimini elde ede
meyen linyit ocaklarının Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumu camiası içinde memleket ekono
misine daha yararlı olacak yola gitmesini mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Bu arada bir noktada da temennimiz şu ola-
calktır: Muhterem senatörler, Soma Linyit işlet
mesi rezerv bakımından 20 - 25 senelik bir üre
tim gücüne sahip bulunmaktadır. Halbuki bu 
işletmenin yanında özel sektöre ait olan ve yıllıJk 
üretimi 250 - 300 bin ton civarımda olan, zan
nediyorum, bir linyit işletmesi vardır. Ama bu 
linyit işletmesi oradaki özel sektörün lâvvarla-
raıın mevcut olmaması yüzümden sathi bir çalış
mayla tam ocakların ve yatakların işletilmesi
ne lüzum hâsıl olmadan, yalnız satıhtaki kömür
lerin alınması suretiyle toprak altında büyük 
linyit rezervleri yatmaktadır. Bu Soma İşlet
mesi muhakkak ki kömür işletmeciliği bakımın
dan büyük tesislerle kurulmuş, zamanında bü
yük yatırımlar yapılmış bir kuruluştur. Tür-
ıkiye ekonomisinde yarın ibu Soma linyit ocak-
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larının işletmesinin rezervleri bittiği için ka
panması tehlikesi karşısında, ki kapanacaktır, 
yanı başında özel sektöre ait olan binlerce ton 
linyit rezervi yatacaktır toprak altında, özel 
sektör büyük tesisler kurmak imkânından mad
deten mahrumdur. O bakımdan bu özel sektö
rün elinde bulunan linyit işletmesinin de Soma 
Linyit işletmesi içinde mütalâa edilmesi ve ça
lışma programına alınması için, Ankara civa
rındaki birtakım linyit ocaklarını nasıl Tür
kiye Kömür İşletmesi Kurumu kendi bünyesi 
içine almışsa, gerek buradaki millî servetin he
ba ve gerekse özel sektörün bu yüzden büyük 
zararlara duçar olmasını önüyecek tedbir ola
rak, bu Soma işletmesinin hemen yanında bu
lunan özel sektöre ait linyit işletmesinin de Tür
kiye Kömürleri işletmesi çalışması içine alın
masını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin Türkiye'
deki kömür üretimini nazarı itibara alarak ku
rulacak birtakım sanayi teşebbüslerinde, sanayi 
yatırımlarında kömüre ehemmiyet vermesi ikti
za ediyor. Tahmin ediyoruz belki yanılıyoruz-
dur; malûmat elde etmemiz imkânları bâzı nok
talarda kısır oluyor. Sayın Bakan bu noktada 
bizi tenvir ederse memnun oluruz. 

Ambarlı'da bir elektrik santralı kurulmuş
tur. Bu elektrik santralının kuruluş anında ya
kıt olarak linyit kömürünü kullanması karar
laştırılmış ve bu maksatla Trakya Bölgesine ge
rek resmî sektör olarak Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumu gerekse özel sektör birtakım ya
tırımlara girişmiş ve eğer bu Ambarlı elektrik 
santralı linyit kömürü ile çalışır hale gelmiş ol
saydı Trakya bölgesindeki 4 - 5 bin işçiyi çalış
tıracak bir iş yeri açılmış, hem de bu bölgenin 
iktisadi ve sosyal kalkınmasında bir ilerleme 
kaydedilmiş olacaktı. Fakat sonradan bu sant
ralin enerji kaynağının akaryakıta çevrilmiş ol
ması bu bölgede yatırım teşebbüsüne girişmiş 
olan gerek Devlet sektörü ve gerek özel sektörü 
müşkül mevkide bırakmıştır. Türkiye Kömür 
işletmeleri Kurumunun Trakya'da kurduğu Sa
ray Linyit işletmesi tüketim yeri bulamıyacağı 
endişesiyle bugün kapanmış durumdadır. Bunun 
yanında özel sektörün de açmış olduğu birtakım 
linyit işletmeleri malî sıkıntılar içine düşmüş
lerdir. 

Muhterem senatörler, Türkiye'de teshinde 
linyit kömürünün kullanılması için linyit üze-
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rinde birtakım araştırma yapmak icabediyor. 
Bugün linyit kömürünün, briket kömürü yap
mak suretiyle, daha temiz bir şekilde teshin ara
cı olarak kullanılmasında fayda vardır. Türki
ye Kömür işletmesi Kurumunun, linyitin sosyal 
ve ekonomik hayatımızda daha müessir rol oy
naması için ve binalarda yakılan kömürden elde 
edilen ve büyük şehirlerde insan sağlığı için bü
yük tehlike arz eden dumanın da önlenmesi ve 
dumansız yakıt temini hususunda çalışma için
de bulunduğunu öğreniyoruz. Kısa zamanda 
bunun bir neticeye ulaşmasını temenni etmekte
yiz. 

Muhterem senatörler Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumunun camiası içinde, konuşmamın 
başında da söylediğim üzerinde, eğilmemizi ica-
bettiren kamu iktisadi kuruluşu, Türkiye Kö
mür işletmesi Müessesesidir: Bu müessese Tür
kiye'nin yüzde yüz tak kömürünü üreten, cami
asında ; 33 - 35 bin işçi çalıştıran 3 400 - 3 500 
memur çalıştıran bir dev müessese. Gönül arzu 
eder ki bu müessesenin de huzurunuzda yıl he
saplarının hiç olmazsa büyük zararlar değil de, 
ufak zararlarla gelmiş olması. 

Muhterem senatörler; Ereğli Kömürleri İş
letmesi Müessesesi, 1962 yılı sonuna kadar de
vamlı ziyan etmiş olmasına rağmen 1963 yılın
da 11 milyon küsur ve 1964 yılında da 26 mil
yon lira bir kâr sağlamış müessesedir. Ama bu 
müessese 1965 yılında çalışma dönemini 72 mil
yon lira ve 1966 yılında da 106 milyon lira za
rarla kapatmış bulunmaktadır. Ereğli Kömür
leri işletmesinin içinde bulunduğu ve iktisadi 
işletmecilik esaslarına uygun olmıyan davranış, 
anlayış ve çalışma içinde önümüzdeki yıllarda 
bu ziyanın da daha büyük rakamlara ulaşaca
ğını söylemek kehanette bulunmak değildir. 

1965 yılında, 1964 yılına nazaran satılabilir 
kömür üretiminde 59 280 bin ton noksanlık ol
masına rağmen, Ereğli Kömür işletmesi, 1966 
yılında programını dâhi aşarak, üretiminde 
4 880 419 ton taş kömürüne üretimini yükselt
miş bulunmaktadır. G-örüyoruz ki her geçen gün 
Ereğli Kömürleri işletmesi üretiminin yükselt
mektedir ve bu üretim yüksekliği yanında, 
muhtelif zamanlarda taşkömürü fiyatlarına muh
telif ölçülerde bir de zam yapılmaktadır. Bunun 
yanında nasıl oluyor da bu müessese büyük ra
kamlara baliğ olan bir ziyanın içine giriyor? 
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Muhterem senatörler üretimin artışında top
lu sözleşme düzeni içinde, geçim imkânlarını, ha
yat seviyesini biraz daha yükseltecek bir ücret 
artışına sahip kılman maden işçisi her geçen gün 
üretimin ve randımanın artırılmasında büyük 
gayret sarf etmekte ve toplu sözleşmelerle ken
disine sağlanmış olan ücret artışında, kendisine 
bu ziyanda bir kusur yüklenmesine mâni olmak
tadır. Bitaraf bir görüşle eleştirmek isteriz ki, 
önümüzdeki yıllarda daha yüksek rakamlara 
ulaşacak olan bu zararın meydana gelişi istihsal 
ve istihsal üniteleriyle yakından alâkası olmıyan 
birtakım yan harcama ve fuzuli masraflardan 
meydana gelmektedir, işletmenin birtakım mas
raflarını, üzülerek fuzuli masraf olarak niteli
yoruz. Bunu ifade etmenin zorundayız. Çünkü 
burada bu masrafları teker teker saymaya im
kân yoktur. Bunların bu fuzuli masrafların sa
yılması bu müessesenin nasıl büyük zararlar içi
ne gömüldüğünü gösterir. Başbakanlığın har-
camalardaM tasarrufu öngören tamimlerine rağ
men, Genel Müdürün ve yöneticilerin şahısları
na bağlı harcamaların büyük yükler tuttuğunu 
kısaca belirtmekle iktifa ederiz. Bu harcama
ların Yüksek Denetleme Kurulu raporlarındaki 
temennilere rağmen, her geçen yıl biraz daha 
artması üzüntü vericidir. Bu harcamalar ne is
tihsal ile, ne yatırımla alâkalı değildir. Tama-
miyle Umum Müdürlüğün ve yöneticilerin şahsi 
çalışmaları ve şahsi harcamalarının dışına çıka
mamaktadır. Meselâ 1965 yılma oranla % 102 
artan bir kantin, pansiyon ve misafir ağırlama 
giderlerini yalnızca zikretmek bu müessesenin 
yönetimini elinde bulunduranların nasıl bir mas
raf kapısını her daim bu müessesenin üzerinde 
açtıklarını ve Ereğli Kömürleri işletmesi gibi 
üretimi artan, randımanı artan bir müesseseyi 
zarar etmekten kurtaramadıklarını göstermekte
dir. 

Sayın senatörler Ereğli Kömürleri işletme
sinin bugün müessese olarak karşı karşıya bu
lunduğu bir hukukî durumu da bu kürsüde dile 
getirmek istiyorum: Bu da işletme aleyhine açıl
mış olan tazminat dâvalarıdır. Vereceğim bir
takım rakamlar bu konu üzerinde eğilmekte ne 
kadar haklı olduğumuzu gösterecektir. 

Muhterem senatörler, kömür havzasmda ima
lât ve ihzarat sebebiyle ocakların üstüne isabet 
eden yerlerde vukubulan hasarlar dolayısiyle, 
mal sahiplerinin, 1966 yılı sonuna kadar Ereğli 

Kömürleri işletmesi Müessesesi aleyhine açmış 
oldukları ve talebettikleri tazminat tutarı 21 kü
sur milyon liradır. Bunun yanında iş kazaların
da sakatlanan işçilerle, ölenlerin mirasçıları iş
letme aleyhine açmış oldukları tazminat tutarı, 
343 milyon 903 bin liradır. Aynı zamanda ma
den ocaklarında çalışan işçilerin, yakalandıkları 
meslek hastalığı sebebiyle duçar kaldıkları ma
luliyet karşısında müesseseden istedikleri taz
minat talebi, bugün halen mevcut dâvalarla 500 
milyon liranın üstündedir ve önümüzdeki yıl
larda bu miktar dahada çok artacaktır. Şimdi, 
Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi bu taz
minat talepleri karşısında çok yakın bir zaman
da bir milyar Tl. sına yakın bir tazminat öde
mek yükümlülüğü ile karşı karşıya bulunmak
tadır. Bir de bunun yanında bu tazminat öde
melerinde ve vukubulan iş kazalarında ve mes
lek hastalıklarında kusurun Ereğli Kömürleri 
işletmesi Müessesesinde olduğu gerekçesi ile 
Sosyal Sigortalar Kurumunun işletme aleyhine 
açtığı rücu dâvalarını da düşünürseniz, hakika
ten bu miktar tüyler ürpertici oluyor. 

Muhterem senatörler; işletme aleyhine açılan 
tazminat dâvalarında bilirkişilerin verdikleri 
raporlarda, kusurun büyük ölçüde müessesenin 
gerekli emniyet tedbirlerini almamasına bağla
maktadırlar. Bilirkişilerin vermiş oldukları bu 
raporların yanında iş güvenliği müfettişlerinin 
de vermiş olduğu raporlar zaman zaman işlet
menin kusurlu hareketlerinin ve müessese de ge
niş ölçüde dikkate alınması karşısında bu iş ka
zası ve meslek hastalığı dolayısiyle ödenecek 
tazminatların azalacağını göstermiş olmalarına 
rağmen, her geçen yıl iş kazalarında büyük ar
tışlar kaydedilmiştir. 1965 yılnıda Ereğli Kö-
müleri işletmesi işyerlerinde 8 578 iş kazasına 
karşılık 1966 yılında 1 000 e yakın bir artışla 
9 592 iş kazası meydana gelmiştir. Maden iş
letmeciliğinin bizatihi bünyesinde vukubulan 
kaçınılmaz kazalar olabilir. Bunlar dışında iş 
kazalarının artışında ve bu yüzden müesseseye 
tahmil edilen ağır yükde müessese yöneticileri
nin büyük bir sorumluluk altma girdiklerini be
lirtmemiz her halde haksızlık olmıyacaktır. 

Sayın senatörler, kömür ocaklarında çalışan 
işçiler büyük ölçüde meslek hastalığı ile karşı-
karşıya bulunmaktadırlar. Bu hastalığın koru
yucu tedbirlerin alınması işi, işverene düşmek-
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tedir. Havzada henüz hastalık sigortası tahak
kuk etmemiş, yürürlüğe konmamış ve Sosyal Si
gortalar Kurumunun hastanesi de ikmal edile
rek hizmete açılmamış olduğundan Ereğli Kö
mürleri İşletmesi dar sağlık teşkilâtı imkânları 
ile bu işçi sağlığı üzerine eğilememektedir. Ereğ
li Kömürleri işletmesinin çok noksan kadro ile 
çalışan sağlık teşkilâtı bugün Ereğli işletmesi 
kömürleri camiasında çalışan işçi ve memurla
rın sağlık bakımından hizmetlerine koşamamak-
ta ve işveren işçinin meslek hastalığına tutulma
sını önliyecek birtakım tedbirleri almasında müş
külât çekmesine sebebiyet vermektedir. Bu te
mennimizle gerek millî servetin heba olmaması, 
gerekse müessesenin ağır tazminat yükü altın
dan kurtulması için Sayın Bakanlıktan ve Tür
kiye Kömür işletmeleri Kurumundan işletme
nin, Ereğli Kömürleri İşletmesinin mâruz kal
dığı bu tazminat taleplerinin karşısında birta
kım tedbirler almasını istiyoruz, bu da mümkün
dür. Bunlardan birincisi iskân sahası altında 
imlât ve ihzarat çalışmalarının yapılmamasıdır. 
Bugün Zonguldak şehri dâhilinde muhtelif böl
gelerde yapılan binalarda altındaki ocak saha
larının işletilmesi sebebiyle büyük çatlaklıklar 
meydana gelmekte, hem millî servet heba ol
makta, hem de işletme bu yüzden ağır tazmi
natlar ödemek zorunluğunda kalmaktadır. Eğer 
Ereğli Kömürleri İşletmesinin, çalışma program
larında gerekirse tadilât yapmak suretiyle, is
kân sahalarının altında çalışma yapmamasını 
istiyoruz. Bugün maden ihracat sahası hudut
larının da Zonguldak vilâyeti çerçevesinde kesin 
olarak bir sınırının çizilmesine ihtiyaç vardır. 
Her geçen yıl değişen bir maden ihracat saha
sını gösterir harita vardır. Ama bu harita sık sık 
değişmekte^ Zonguldak'm hukukî bünyesinde 
maden ihracat sahasının kesin hudutlarının bi
linmemesi birtakım müşküller yaratmaktadır. 
Bu maden ihracat sahasının tesbitinde havza
nın kömür rezervlerinin de yeni baştan tetkika 
tabi tutulması zaruridir. Havzanın kömür re
zervleri çok eski metotlarla ve gerçeğe uygun 
olmıyan birtakım rakamlarla tesbit edilmiştir. 
Ama bugünkü bilgi ışığında yeni bir çalışma ile 
kömür havzasındaki taşkömürü rezervlerinin 
doğru olarak tesbitine imkân vardır. Hem bu 
tesbit aynı zamanda maden ihracat sahası hu
dutlarını da tesbite medar olacak ve bu yüzden 

şehircilik bakımından Zonguldak'm istikbalde de 
uğrıyacağı büyük kayıplar önlenmiş olacaktır, 

Sayın senatörler, Ereğli Kömürleri işletme
sinde huzursuzluk yaratan başhca nedenlerin 
birisi de fazla mesai davasıdır. Sık sık bunun 
tezahürü Türkiye umumi efkârını da rahatsız 
etmektedir. Havzada âdil ölçülerle uygulannu-
yan bir fasla mesai sistemi vardır, Yüksek De
netleme Kurulunun raporlarında da belirtmiş ol
duğu gibi, havzada fazla mesainin âdil ölçüler 
içinde huzursuzluk kaynağı olmıyacak şekilde 
dağıtılması mümkündür ve bu hem işletmenin 
maddi bakımdan büyük kayıplara uğramaması
na sebebiyet verecek, hem de bu büyük müesse
sede huzursuzluğu önliyecektir. Sayın sena
törler. 

Bütün Kamu iktisadi Teşebbüslerinde oldu
ğu gibi EKİ. Müessesesi kadrolarında sık sık 
yapılan değişiklikler kalifiye işçi temininde 
zorluklar doğurduğu gibi mevcutları muhafaza
da da müşkülâtlar yaratmaktadır. Bugün mü
essesede ehliyet ve liyakat esaslarına riayet edil
meden maalesef yalnız politik mülâsahalarla 
birtakım tâyinler yapılmaktadır, işletmede hu
zur içinde bir çalışmayı imkânsız hale getirmiş 
bulunan bu tutum karşısında Sayın Bakanlığın 
Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesinin yöne
timine biraz daha eğilmesini istirham ediyoruz. 

Mahallî parti teşkilâtı bu müessese üzerinde 
ağır bir politik baskıda bulunmaktadır. Bunu, 
konuşmamın başında da söylediğim gibi, birta
kım detaylarına girmeden, yalnız bir fikir ola
rak açıklıyacağim. Bunu önlemek Sayın Baka
nın elindedir. Biz, Sayın Bakan seviyesinin dı
şında mahallî teşkilâtın hakikaten büyük so
rumluluklar altında bulunan, büyük yüklerle 
karşıkarşıya bulunan her geçen gün siyanı ka
baran Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi 
içinde mahallî teşkilâtın, politik baskısını azal
tacağına kaaniiz. Bu hususta göstereceği gay
ret bu Kamu İktisadi Teşebbüsünün kurtarıl
ması için atılmış olan büyük adım olacaktır. 

Zonguldak'ta taşkömürü ocaklarında her 
türlü ölüm tehlikesini göze alarak deniz seviye
sinin 200 - 300 metre altında, kimi yarı beline 
kadar su içinde, kimi sürünerek kömür üretme 
çabası içinde bulunan ve bunun için hayatını 
tehlikeye atan, canlı canlı toprak altına giren 
maden işçisinin, maden mühendislerinin ve di-
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ğer personelinin sarf ettikleri bu çaba karşı
sında ve gerek üretimde ve gerekse randımanda 
elde ettikleri basarı her türlü takdirimizin üs
tündedir. Müesseseyi ekonominin kurallarına 
ve ekonomik gereklere uygun olarak yönetmi-
yenlerin bu başarıyı gölgeliyen davranışlarını 
övmeye imkân yoktur. EKİ. Müessesesinin 440 
sayılı Kanunun ikinci maddesi hükümlerine uy
gun amaç içinde çalıştığını iddia etmek çok güç
tür. Bu durum karşısında aynı kanunun 9 ncu 
maddesinin verdiği yetki ile ilgili Bakanlığa bü
yük görevler düşmektedir. 

Sayın senatörler; Ereğli Kömürleri İşletme
sinin içinde bulunduğu hakikaten hepimizi üzen 
birtakım sıkıntılarının önümüzdeki yıllarda da
ha ferahlamış olarak huzurunuza geleceğini 
ümidediyoruz. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlı 
bulunan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
ve Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi çalışma yıl
larını daima kârla kapatan müesseselerdir. 
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi örnek bir 
çalışma içindedir. Türkiye Kömür İşletmesi Ku
rumu içinde tamamen işletmecilik anlayışı için
de, birbirine zıt iki kutup halinds çalışan Garp 
Linyitleri İşletmesi ile Ereğli Kömürleri İşlet
mesi Müesseselerinin Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu camiası içinde aynı ahenk içinde ve 
aynı verimlilik ve aynı ekonomik kurallara uy
gun olarak çalışmasını sağlamak, Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumunun üzerine yüklenmek
tedir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 
bu yapılan tenkidleri değerlendireceğine, Sa
yın Bakanlığın yapmış olduğumuz bu tenkid
leri tamamen bir politik anlayışın dışında mü
talâa etmesini ve kanunun kendisine verdiği yet
kilere dayanarak Ereğli Kömürleri İşletmesinin 
çalışmalarında huzuru sağlamasını istirham edi
yoruz. 

Sözlerimizi burada bitirirken, hepinize teşek
kür eder, C. H. P. Grupu adına hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Yüce. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu ve ona bağlı müesseselerin 1984-1965 
ve 1966 yıllarına ait faaliyet raporları, bilanço

ları ve kâr - zarar hesaplan üzerinde Parlâmen
toda açılmış olan müzakerenin Adalet Partisi 
Grupuna aidolan kısmını bendeniz yapacağım. 
Partim grupu adına hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

Malûmunuz bulunduğu veçhile, kömür ma
denciliği buharın sanayie tatbikinden sonra 
dünya iktisadiyatında en büyük unsurlardan 
birini teşkil etmiştir. Türkiye'de de kömür is
tihsali Havza'da taş kömürü istihsali ile başla
mış ve bugünkü devremize kadar gelmiş ve Tür
kiye sathında bulunan linyit işletmeleri de Türk 
iktisadi hayatına resmî sektör ve özel sektör 
eliyle çapları nisbetinde arz edilmiştir. Türki
ye'de birinci enerji kaynakları içinde mütalâa 
edilen kömür, maden kömürü maalesef Türki
ye'de gayriiktisadi enerji kaynakları diye tav
sif edilen ve odun, tezeğin baskısından kurtu
lamamış ve Türk iktisadi hayatında odun ve 
tezeğin kullanılmasının açtığı rahneleri arzu edi
len tempoda bir zamanlar evvel giderememiştir. 
Türkiye'de konular bu gayeye matuf olmak üzere 
halledilmek çabası içerisinde mütalâa edilmiş 
ve 1938 senesinde 100 000 ton linyit istihsalinin 
Türkiye gayelerine uygun olacağı o zamanki 
mütehassıslar tarafından nazarı itibara alınmış
tır. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi namı 
altında teessüs ettirilip bugün TKİ bünyesi için
de bulunan ve merkezi Tavşanlı'da olan işletme
nin 100 000 tonluk bir istihsalinin plase edile
bilmesi endişeleri, Mahrukat Kanununun çıka
rılması nedenlerinden birini teşkil etmiştir. Fa
kat bugün 100 000 tonun plase edilmesini düşü
nen Türkiye, aynı işletmesine 4 milyon tonluk 
bir istihsal seviyesini az görmektedir. Binaen
aleyh, Türkiye her yönü ile büyümektedir. 

1963 yılında taş kömürünün enerji dengesin
deki yüzdesi 17,4; linyitin 9,3; petrolün 17,6; 
hidrolik enerjinin 4,4; odunun 28,2; tezeğin 23,1 
olduğunu görüyoruz. 1967 de bu taş kömürün
de 16,6; linyitte 9,3 ten 13,2; petrol ürünlerinde 
17,6 dan 31,2; hidrolik enerjide 4,4 ten 5,1; odun
da 28,2 den 13,4; tezekte 23,1 den 20,5 e düşmüş
tür. Bu hayırlı gidişi büyük bir şükranla karşı
ladığımızı arz etmek isterim. 1972 gayesi 14,1 
yani, 16,6 dan 14,1; linyit 9,3 ten 13,1; petrol 
36,9, hirolik enerji 6,5, odun 28,2 den 11,8; tezek 
23,1 den 9,4 gayesine matuf bulunmuş ve arada 
artan 8,2 lik fark da, 1972 lerde Türk iktisadi 
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hayatına enerji kaynağı olarak girecek olan 
tabii gazlara bırakılmıştır. 

Enerji ihtiyacımızın yaklaşık olarak % 30 
unu kömür endüstrisi sağlamaktadır. Tas kö
mürünün tamamı TKİ Kurumu tarafından Tür
kiye'nin yegâne tas kömürü havzası olan Zon
guldak havzasından istihsal edilmekte, linyit 
üretiminin % 70 e yaklaşık bir kısmı da Türkiye 
Kömür işletmeleri Kurumunun muhtelif işletme
leri ve müesseselerine bağlı işletmeler grupu ta
rafından istihsal olunmaktadır. Dünya tas kö
mür istihsali ve linyit istihsali muvacehesinde, 
T'drîdye'nm kömür endüstirisine çek küçük en
düstri demek ieabetnıektedir. Fakat Türkiye 
endüsrisi içersinde ise, Türk kömür endüstrisi
nin rolü gayet mühimdir. 

Dünya kömür endüstrisi yönünden bir buh
ranın içersine girmiştir. Bu buhran 1965 sonun
da Avrupa'da bir buhranın içerisine girmiştir. 
Bu buhran 1865 sonunda Avrupa'da ziyadesiyle 
kendisini göstermiştir. Binaenaleyh, bu buhran
dan Türk kömür sanayü de etkilenmiştir. An
cak; Muhterem arkadaşımız Pestilci Beyefen
dinin de izah ettiği gibi, bu etkilenme Devlet 
sektöründe daha az görülmüş hususi sektörde ise 
bocalamalara yol açmıştır. Bunun sebepleri de 
Türkiye'de fuel - oilin enerji sahasında kömürün 
işgal etmiş olduğu yerleri zapdetnıesinden ileri 
gelmektedir. Binaenaleyh, Türkiye'nin öz inalı 
olan kömürün ve Türkiye'de büyük bir istihdam 
kaynağı teşkil eden kömürün itilmemesi çarele
rinin araştırılması gerekmektedir. Ve bu da, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın den
geli bir enerji politikası tesbit, bunu bir prog
rama rabt ve bunun tatbikatmdaki gözlemciliğini 
ciddî bir tarzda yapması ile önlenebilecek bir ko
nu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu kendisine tevdi edilmiş 
olan enerji politikasındaki yerini bir enerji poli
tikasını güdücülüğü içerisinde ve belki de kendi 
inisiyatifi ile takip etmek çabasına düşmüş 
olduğunu müşahede etmekteyiz. Kendisine 1957 
yılında yani, kanununun ısdar edilmiş olduğu 
yılda sadece tevdi edilmiş olan Zonguldak hav
zası ve Garb Linyiti Müessesesinin elinde Irala
nan Değirmisaz, Tunçbilek ve Soma işletme
lerinin dışında bir işletme grupu yok iken, Türk 
iktisadi hayatında linyiti uzak ma^afelere götür
menin menfî tesirlerini de nazarı itibara almak 
suretiyle bölge linyit işletmeciliğini tesis etmek 

çabalarının mevcudolduğunu memnuniyetle gö
rüyoruz. Hususi sektör Türk iktisadi hayatında 
kendine düşen vazifeyi yapmakla beraber bir 
sermaye terakümüne ihtiyaç gösteren ağır bir iş 
olan madenciliğin Türk hususi sektörü tarafın
dan lâyiki veçhile yapılamıyacağmı da ve yapı
lamadığını da müşahede etmekteyiz. Bunu hu
susi sektörün bünye za'fından değil, madencili
ğin, bilhassa kömür madenciliğinin büyük risk
lerle dolu oluşu ve icabeden sermayenin de bu 
yönde teessüsünün mümkün olamayışına atfet
mek mecburiyetindeyiz. TKİ bu yolda adımlar 
atmış Beypazarı ve Nallıhan civarında bütün 
havzanın, bâzı mütaassıslara göre 850 milyon ton 
linyit rezervine mâlik olan havzanın Devlet iş
letmeciliği eline geçmesini temin etmiştir. Bun
dan gayri Trakya ve istanbul mıntakasında bâzı 
linyit sahalarını da hususi sektörden devraldı ve 
iyi bir istimal sahası içerisine sokup Türk 
iktisadiyatına faydalı kılmıya çalıştığı da duy
gularımız arasındadır 

Şarkta; bilhassa odunun kalmadığı, tezeğin 
toprağa verileceğine yakıt olarak kullanıldığı 
Şarkta bir nâzım rol oynamak gayesi ile Aşkale 
civarında yeni bir linyit işletmesi tesis ettiğini 
'memnuniyetle duymuş bulunuyorum. Çorum 
havsasmda da büyük bir linyit işletmesini 1964 
yılı Ekim ayından beri faaliyet halinde tutmak
t ı r . Bu çalışmalarının devam edeceğini ümi-
detmekteyiz. 

Dünyada olduğu gibi Türkiyede de kömür 
endüstrisinin bir za'fa uğrıyacağı münakaşaları 
yapılagelmektedir. Biz Zonguldak havzası de
diğimiz sadece taş kömürü istihsal etmekte 
olan havzanın istikbâlinin sadece sanayie tahsis 
edecek kömürü istihsal edeceği cihetle Türkiye 
yönünden bir istikbâl endişesine düşeceği kanı
sında değiliz. 6 milyon 30 bin ton satılabilir, taş 
kömürü istihsali seviyesine 1972 de varması, 
planın hedef olarak kendisine verdiği bir hedef
tir ve bu da üçüncü demir çelik sanayiinin is-
kenderunda tesisinden sonra Zonguldak havzası
nın, yani TKİ ye bağlı bulunan Ereğli Kömür
leri işletmesi Müessesesinin istihsal edeceği taş 
kömürünün tümünün sanayie tahsisini temin et
miş olacaktır. TKİ nin dördüncü demir - çelik 
sanayiinin de kurulması muvahecesinde yeni 
bir yatırım programı etütleri içerisinde oldu
ğunu da duymaktayız. Bunu arzdan maksadım 
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şudur ki; Dünyadaki krize muvazi bir krizin 
bizim havzaya, yani kadim Zonguldak havzasına 
âriz olmıyacağını ve ağır sanayimizin besleyicisi 
olarak devam edeceğini arz etmek içindir. 

Sayın Pestilci'nin ifade buyurmuş olduğu 
plase edilmesi mümkün olmuyan kömürün istih
sali keyfiyetinin doğruluğu muhakkaktır. Fa
kat, duyduğumuza göre bu artan, yani sanayim 
bir grupunun alamamasından dolayı teraküm 
eden kömürlerin dış memleketlere ihracı için 
olumlu birtakım çahşmaların mevcudolduğunu 
duymuş bulunuyorum. TKİ bu çalışmalarında 
muvaffak olursa dördüncü demir çelik sana
yiinin tesis edileceği, yani işletmiye başhyacağı 
1972 yılına kadar bir anlaşma ile dış ülkelere 
ihraç durumunu tesis etmek suretiyle bu arıza
nın giderilmiş olacağı da muhakkatır. 

Ancak şurasını da istitraden arz etmek is
terim ki, bu satış imkânı bulunmıyan ve stok
larda hakikaten bir zarar unsuru olarak teessüs 
eden kömür üretiminin bir tempo halinde art
ması sebebi işletmeciliğin zaruri icaplarından 
neşet etmektedir. 1972 nin gayesi olan 6 milyon 
30 bin tonluk seviyeye erişebilmek için TKÎ iş
letmesine 1972 yılında verilecek bir emir kâfi 
gelmiyeceği için bu seviyeye ancak muntazam 
tempolarla bir istihsal artışı halinde varmanın 
mümkün olabileceği bir işletmecilik zarureti ola
rak tezahür etmektedir. 

TKİ nin istihsal etmiş olduğu kömürlerin, 
taş kömürünün sanayideki payı 1963 te % 93, 
1964 te % 94, 1965 te % 98, 1DC6 da % 96, 1967 
% 92 - demin arz etmiş olduğum sebepten -
1968 de de % 92 olarak tezahür etmiş, fakat 
1972 yılında bu yüzde yüz olarak sanayiin malı 
haline gelmiş olacaktır. Linyitin sanayideki 
rolü ise, % 58, % 62, % 58, % 54, % 45 ola
rak tezahür etmektedir. Ve bu Fuel - Oil'in sa
nayie girmiş olması, devlet üreticiliğinde de, 
hususi sektör üreticiliğinde de hem fiyatlar yö
nünden, hem de istihsal temposunun zedelen
mesi yönünden, linyit madenciliğinde gayet 
menfi bir rol oynamaktadır.- Linyit madenciliği
nin en büyük problemlerinden biri toz linyittir. 
Yani linyitin toplandığı ve istihsal edildiği an
da tozdur. Türkiye'de, umumiyetle linyit is-
tihsâlcilerinin % 40 tozla karşılaştıkları bir va
kıadır. Binaenaleyh, sanayiin istimal edeceği 
tozun, istimal edilmemesi keyfiyeti, hem Tiir-
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| kiye'de linyit istihsalinin artmasına menfi 
I yönden bir tesir eden bir faktör rolünü oy

namakta, hem de fiyatların yani heba edilen 
tosa ait fiyatların parçaya yüklenmesi suretiy
le, linyit fiyatlarının artmasına sebep teşkil 
etmektedir. Binaenaleyh, bu yönden de bir den
geli, yani Fuel - Oil ve kömür istimalinde bir 
dengeli enerji politikasının tatbiki zaruridir. 

I TKİ nin elinde mevcudolan müesseseleri hak
kında sayın arkadaşım detaylı olarak izahat 

I verdiler ve ben bu detayın içine girmiyeceğim, 
yalnız bunların içinde TKİ müessesesinin za
rar eden bir müessese olarak karşımızda bulun
duğu muhakkaktır. Türkiye'nin en büyük is
tihdam hacmine mâlik olan bu müessese 
hakkında bâzı görüşlerimizi bizler de arz ede
ceğiz. TKİ nin diğer müesseseleri ise, daima 
kârlı müesseseler olarak vazifelerini görmüş
ler ve Türk iktisadiyatına faydalı hizmetler ifa 
etmişlerdir. 

Demin de arz etmiş olduğum veçhile, dünya 
tekrar kömüre dönmek mecburiyetindedir. 
Yapılmış olan bir etüde göre, 1982 yılında 
dünyanın bilinen petrol rezervlerinin, uranyum 
rezervlerinin ve tabii gaz rezervlerinin bugün
kü istihlâk temposu devam ettiği müddetçe ve 
bugünkü istihlâki temin eden araçlar devam 
ettiği müddetçe 1982 yılında hitama ereceği ve 
insanlık yeni bir enerji kaynağı, ucuz bir ener
ji kaynağı bulmaz ise, 1982 lerden sonra tekrar 
kömür sanayiine dönülmenin dünya için bir za
ruret olduğu beyan edilmektedir. Binaenaleyh 
bu beyanın içerisine Türkiye de dâhildir. Tür
kiye'de de 1985 lere doğru kömür, Türk enerji 
kaynaklarının mühim unsurlarından birini 
tekrar işgal edecektir ve işgal etmek meoburi-
yetinledir. Ingilterede de bu nevi çahşmaların 
mevcudolduğunu görüyoruz. Kömür endüstrisi 
daraltılsın, nükleer enerji santrallerinden ve şi
mal denizinde bulunan tabiî gazdan istifade 
edilsin şeklindeki münakaşalar neticesinde 
Ekonomik inteligent Unit ile parlâmentonun 
miil'ileştirilmiş endüstriler özel komisyonu ta
rafından etütler yapılmış ve onların hazırlamış 
oldukları bir rapor neşredilmiştir. Şimal Deni
zindeki tabiî gazın 25 ile 30 sene süreceği bi
naenaleyh, tekrar kömüre dönmenin zaruri bu
lunduğu neticesine vâsıl olunmuştur. 

Bunun için de yeniden uzun vadeli ve esas
lı bir plânlamanın zaruretine temas edilmiştir. 

— 349 — 
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Ve denilmiştir ki, Ingilterenin ihtiyacı olan 
kömür, büyük rezervler halinde yatmakta ve 
200 sene içinde yetecek miktarda bulunmakta
dır. Yeterki bu kaynakların gerektiği şekilde 
istismarı için doğru ve isabetli kararlar şimdi
den alınabilsin, ingiltere'de de kömürün Fuel -
Oil'in rekabeti karsısında, korunma çabaları 
içinde olduğunu görüyoruz. Bir hükümet ka
rarı yapılacak olan kamu ve özel teşebbüs is
tihsal merkezi veyahut yakıt alanında projenin 
sunulmasını ve projede yakıtın kömür yakıldığı 
takdirde, % 5 daM fazla olsa, kömürün tercih 
edileceği bir tesisin kurulmasını öngörmüştür. 
Sırf kömürü himaye maksadiyle Fuel - Oillden, 
diğer vergilerden gayri olmak üzere, galon ba
sma iki penilik bir vergi inzimam ettirilmiştir. 
kömür ithali yasaklanmıştır. 

Almanya'da kriz en büyük şekilde kendini 
göstermiş, Kuhr Havzası 25 milyon tonluk kö
mür stokları ile dolu kalmıştır. 175 ocağın 75 
ocağa indiği muhakkaktır. Devlet sararı öde
mektedir. Ancak küçük işletmelerin bir Hol
ding altında birleşmelerini mecbur kılmaya baş
lamıştır. Yalnız kömür sanayiinde menfi etki 
altında kalnııyan memleketlerin taş kömürü 
sanayiinde, Amerika Birleşik Devletleri ile Po-
loııya olduğunu görüyoruz. Sovyetler Birliği 
hakkında kârlılık ve zararlılık üzerinde her 
hangi bir bilgiye sahip değiliz, Fakat Amerika 
Birleşik Devletlerinde ve Polonya'da taş kömü
rü madenciliği zararına işlememektedir. Ameri
ka'da jeolojik şartlar fevkalâdedir. Kömür, ma
den işçileri sendikaları, mekanizasyonun karşı
sına dikilmemişlerdir. Sendikalar grev hususun
da teenni ile hareket etmişlerdir. Ve Amerika'
da, petrol şirketlerinin de kömür sahalarını 
devraldığı görülmektedir. Suni petrol istihsali 
endüstrisinin bâzı teknik ilerlemelerle ilerde 
pstrol istihsalini ucuza mal olacağı düşüncesi 
ile petrol şirketleri Amerika'daki bâzı kömür 
sahalarını kapatmışlardır. Bundan gayrı dün
yada bütün taş kömürü havzaları isletmeleri 
sararınadır. Hattâ Macaristan'da, taş kömürü 
istihsal eden bütün işçilere yevmiyeleri verilse 
de kahvede otursalar ve Macaristan'a taş kömü
rü ithal edilse daha ucuza mal olacağı tesbit 
edilmiştir. Binaenaleyh, bütün bu izahatımla 
şunu arz etmek istiyorum ki, Havsa zararına 
işliyen bir ünite olarak Türk Devlet sektörü eli

ne geçtiğinden bu yana - bâzı kârlı devreleri ha
riç - işliyen bir ünite olarak devam etmiştir. 

Sayın arkadaşımızın bu zarar miktarını azal
makta veyahut çoğalmakta bâzı tedbirlerin alın
ması icabettiği hususundaki yermeleri, tenkid-
leri gayet tabiî 'ki münakaşa edilecek konular
dır. Ancak, konuyu şu esası vaz'ettikten sonra 
münakaşa edersek, daha salim bir istikamete 
varacağımızı da belirtmek isterini. 

Tlirkiya'de Etibank ve Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu, maden işletmeleri işletirler ve 
Türkiye'de mevcut maden mühendisleri de bu iş
letmelerin muhtelif devrelerde başında bulun
muşlardır. 

Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi kârlı bir mü
essesedir. Keçiborlu Kükürtleri İsletmesini dai
ma kârlı durumda tuttuğunu kabul ettiğimiz 
müdürü, Ereğli Kömür İşletmelerine götürdü
ğümüz zaman onun da zararların önüne geçe
mediğini görmekteyiz. Binaenaleyh, bunu Hav
za'nın - Zonguldak Havzasının bizatihi kendi 
şartlarında aramak mecburiyetinde kaldığımızı 
da tebarüz ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu şart
ların en mühimini jeolojik şartlardır. Havza, 
bâzı müelliflerin ifade ettikleri cihetle dünyada 
mevcut taş kömürü havzalarından en nanıüsait 
şartlara mâlik olan bir havzadır. Onun için ma
liyetler yüksektir. SKİ nin zararının unsurla
rından biri de senelerden beri, belki d.e çok za
ruri sebepler neticesinde fiyatların Devlet tara
fından tâyin edilmiş olması kayfiyetidir. Öyle 
görüyoruz ki son fiyat ayarlamasına kadar, 8 se
ne fiyatlar sabit kalmış ve sanayiimizin diğer 
kollarında fiyatlar alabildiğine yükselmiştir. 
Yani, Kömür Sanayiimizin üzerinden diğer sa
nayiin geçinmesi gibi bir durum yaratılmıştır. 
Muhakkak ki finansman zorlukları da bu zara
rın unsurlarında mühimini teşkil etmektedir, 
1963 ve 1964 senelinrde EKİ nin elde etmiş ol
duğu kâr, Konsolidasyon Kanununun neticesi
dir. Sermaye kifayetsizdir. Sermayenin 
artırılması lâzımdır. Ödenmemiş serma
yenin ödenmemiş olması bu kurumun 
ve onun yükü halinde devam eden EKİ nin ma
lî bünyesini sarsmakta ve onu gayet zor faiz 
hadleri içerisinde çırpımr hale getirmektedir. 
1966 da Ödenen faiz 45 000 000 liradır. Bilâha-
ra da senede 68 000 000 lira civarında faiz 
ödendiği görülmüştür. Devlet fiyatları tesbit 
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ettiği cihetle fiyat tesbitinden tevelüdeden za
rarı ödemek durumundadır. 440 sayılı Kanun 
bunu âmirdir. 440 sayılı Kanundan evvel de za
ten tesis edilmiş fonlardan zararın ödenmesi der
piş edilmiştir. Bu zararlar ödenmemiştir. Malî 
yükü artıran, kaynakları azaltan unsur olarak 
bu EKİ nin sırtmdadır. EKİ nin, muhterem ar
kadaşımızın da söylemiş olduğu gibi, tazminat 
ödeme, ki şimdiye kadar 20 ilâ 25 000 000 lira 
arasında tazminat ödemek durumunda kalmıştır. 
Bunların 750 000 000 illâ 1 000 000 000 liraya 
kadar da çıkacağı söylentiler arasındadır. 1965 
yılında hem istihsalde bir azalma, hem de zara
rın tevellüdetmekte olduğunu görüyoruz. Bu da 
münavebeli işçilerin süratli bir kararname im
zası suretiyle bir hazırlık devresi bırakılmadan 
münavebeli işçilerin hafta tatiline tabi tutulma
ları keyfiyetidir. Tabiî menfi yoldan etkiliyen 
birtakım unsurlar da vardır. İstihdam güçlük
leri, hem teknik eleman bulmakta hem de sağ1-
lık hizmetlerinde, sağlık hekim ve buna uygun 
kişileri bulmakta çekilen zorluklar tabiî ki bir 
miktar huzursuzluk, çalışmagücü noksanlıkları 
tevlidetmektedir. Sendikalar Kanunu da bâzı 
bokluklarla doludur, bütün Türk iktisadi haya
tında menfi etkileri bulunan roller oynamakta
dır. Ancak, Zonguldak havzası 50 000 işçiyi si
nesinde barındıran dev bir müessese olduğu ci
hetle bu noksanlıklar Türkiye'de sanki bir mih
rak noktası imiş gibi Zonguldak'ta tezahür et
mektedir. 

Bundan ayrı olarak, komisyonun hazırla
mış olduğu birtakım tenkid maddeleri vardır M 
biz grupumuz namına bunların bir kısımlarının 
giderilmiş olduğunu duymuş bulunuyoruz. Fa
kat her sene tekrardanmış olanları da biran ev
vel giderilmesi TKİ Kurumunu idare etmekte 
olan yöneticilerden istiyoruz. 

Bütün bü mülâhazalardan sonra biz tekrar 
konunun üzerine eğilerek şu hususların, yani 
finansman zorluklan içinde yüzen ve hattâ bir 
bakıma öz kaynağı kalmıyacak duruma düşecek 
olan TKİ nin kurtarılmasını şart koştuğumuz 
için, şu hususları Hükümetten ve yöneticilerden 
talebedeceğiz: 

TKİ istihsal programlarını, plânın kendisi
ne vermiş olduğu vazifeleri yapabilmek için bir
takım yabancı kaynaklara müracaat etmekte
dir. Bunlardan bir tanesi de 28 100 000 lira itte 

alınmış olan EYT kredisidir. Bu kredi 40 sene 
vadelidir. 10 sene ödemesiz devredir. % 1 faiz 
vardır, ondan sonraki 30 senelik devrede ise 
% 2,5 faiz tatbik edilecektir. Bu kadar sıkın
tılar içinde bulunan, malî yönden takviyesi ge
reken bu kuruma Maliye Bakanlığı bu kredi
yi 20 sene vâde. 3 sene ödemesiz devre ve % 6 
faizle devretmiştir. Binaenaleyh, bizim Maliye 
Bakanlığından istirhamımız, böyle malî sıkın
tılar içerisinde yüzen, öz kaynakları azalmış 
bulunan, yabancı kaynaklara müracaat etmek 
mecburiyetinde kalan bu gibi kurumlara uzun 
vadeli ve daha az faizli krediler temin etmesi
dir. 

Devlet Yatırım Bankasının da bu yolu ih
tiyar etmesini ve kendi kanununun bu nev'i 
ayarlamalara müsaidolduğunu bu meydan te
barüz ettirmek istiyorum. 

istihdam politikasının ayarlanmasını da za
ruri görmekteyiz. 10 195 teknik elemana muh
telif imkânlar bahşetmiş olmasına rağmen, bâzı 
tefsirler yüzünden Türkiye'de muhtelif Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinde ayrı ayrı tatbik gör
mektedir. Bu da müesseseler arasında birtakım 
eleman alışverişine sebep teşkil etmektedir. 
7244 sayılı Kanun, çalışan idari elemanı da 
müşkül durumda bırakmıştır. Onlar da nâkâfi 
birtakım ücretlerle çalışmaktadırlar ve üstelik 
de 7244 ün tatbikatı mesuliyet mevkiinde bulu
nanlarla, mesuliyet mevkilerinde bulunmıyan-
ları ayırdetmekten nazik bir safha içerisine sok
muştur. Binaenaleyh, iktisadi Devlet Teşekkül
lerine aidolan Personel Kanununun biran evvel 
çıkartılmasını, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve 
bilhassa dev müesseselere malik olan T. K. i. 
nin bu konudaki mevzuu görüşülürken onun yö
nünden faydalı olacağı cihetle arz etmiş bulu
nuyoruz. T. K. i. müessesesinin ve buna istina
den de başka müesseselerin başına gelecek bir 
durumla karsıkarşıyayız. Mehmet Ali Bey ar
kadaşımızın büyük bir vukufla arz etmiş ol
dukları üzere, meslek hastalıkları ve meslek 
kazalarından dolayı 10 senelik müruru zama
nın da tanınmış olması dolayısiyle açılmış 
olan dâvalar T. K. i. nin üzerine 20 ilâ 25 mil
yon liralık bir malî şarj yüklemektedir. Ve bu 
tazminat dâvaları kazanılmaktadır. Fakat bun
dan ayrı olarak teessüs etmiş olan bir içtihada 
göre, yani risk nazariyesinin kabulüne göre, 
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işverenin sureti katiyede kusurlu olup olmadı
ğına bakılmadan tazminatta mükellef tutulma
sı yolunda bir içtihad teessüs etmiştir M, bu 
içtihad sebebiyle E. K. t ye ve T. K. t nin di
ğer müesseselerine yığın halinde verilmiş olan 
dilekçelerin ve açılmış olan dâvaların adedi 
750 milyon Türk lirasına baliğ olacağı ve bu
nun bir milyar liraya çıkacağı ifade edilmek
tedir. Hattâ şunu belirtmekte fayda vardır ki, 
duyduğumuza göre Zonguldak'ta bir hâkim 
bundan tevahuş ederek 4 milyar liraya baliğ 
olacak bir tazminat ödeme mecburiyeti karşı
sında kalacağından tevahuş ederek, kanunun 
değiştirilmesi arzusunu izhar etmiştir. 

506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi çifte 
ödemeyi icabettirecek kadar garip bir durum 
yaratmaktadır, işveren tarafından meslek has
talıkları için ödenen aidat, işverenin kusuru 
nisbetinde aidata göre sigortaya raptedilmiş 
olan kişiye, sonra açmış olduğu dâvalarda ku
sur izafe edildiği takdirde, M, mütemadiyen 
E. K. t. ye kusur izafe edilmektedir, Sosyal 
Kurumu rücu dâvaları açmakta ve bu suretle 
kurum, hem Sosyal Sigortalar Kurumuna bir 
rücudan ödeme ve bir de onun farkını teşkil 
eden maddi ve mânevi tazminat dâvalarında 
mahallî mahkemelerin vermiş olduğu kararlar
la ödeme durumu yaratmaktadır. 

Fakat son zamanlarda, arz etmiş olduğum 
gibi, risk nazariyesinin tatbiki ki, dünyada bu
nun tatbikatının mevcudolmadığı litaratürden 
anlatılmaktadır, risk nazariyesinin tatbiki ha
kikaten korkunç malî bir külfetin altına E. K. t. 
ve T. K. t. sokacak, hattâ iflâsa kadar götüre
bilecek. Binaenaleyh. bu kanunun yeniden ele 
alınması isçi teşekküllerinin zararına mucibol-
mıvacak şekilde bir tadile tabi tutulması fay
dalı olacaktır. T. K. i nin sermayesinin artırıl
ması, demin, arz etmiş olduğumuz sebeplerden 
dolavı zaruridir. 

ödenmemiş olan sermayenin ödenmesi, bi
ran ewel ödenmesi esbabına tevessül edilmesi 
zanıridıir. 1965 - 1966 yılları zararları 440 sayı
lı Kanunun 24 ııcü maddesinde zikredilmiş 
olan temel mal kararnamesinin çıkmasından 
evytfe ait zararlar oldusru mülâhazası ile bir 
hnlmK münakaşa krmusu olarak devam et-
mftHftdfr. Halbuki. Millî Korunma Kanununun 
bahşetmiş olduğu koordinasyon kararları gere

ğince fiyat tesbit olunmaktadır. Koordinasyon 
kararları gereğince de bu fiyat tesbitin-
den dolayı zarara uğrıyacak müessese
lerin zararlarının ödenmesi için fon te
sis edilmiştir. Binaenaleyh, bu fondan 
ödenmesi gerekirken 1961 yılında 79 sayı
lı, yahut 1960 yılının sonlarında Millî Korunma 
Kanununu ortadan kaldıran, fonları iptal eden, 
ancak bâzı hükümlerini mevkii meriyette tu
tan 79 sayılı bir Kanun çıkmıştır. Bu 79 sayı
lı Kanunun 10 ncu maddesi kömür fiyatlarının 
da Hükümetçe tesbit edileceğine dair koordi
nasyon heyeti kararlarının mer'i olduğunu ka
bul etmiştir. Binaenaleyh, bu koordinasyon he
yeti kararlarını nevama bir kanun hükmü me
sabesine sokmuştur. 

Binaenaleyh, Temel Mal Kararnamesinin çık
masından evvel 178 milyon liraya baliğ olan 
bu iki senenin zararının muhakkak Hazineden 
ödenmesi, fonların kaldırılmasında T. K. i. Ku
rumunun her hangi bir sunu taksiri bulunma
dığına göre, Hazineden ödenmesi bir zarurettir 
ve bunun formülünün biran evvel bulunması 
kaçınılmaz bir hâdisedir, bunu istirhamlarımız 
içerisine koyuyoruz. 

Sendikalar Kanunu iktisadi Devlet Teşek
külleri ve demin arz etmiş olduğum gibi, Sen
dikalar Kanununun boşluğu dolayısiyle huzur
suzluğun mihrak noktası olması hasebiyle Zon-
guldakta tezahür etmesi vesilesiyle Sendikalar 
Kanununun boşluğundan da bahsetmeyi ve bu 
huzursuzluğun E. K. i. Müessesesinin çalışmala
rında menfi bâzı tesirleri bulunduğunu da te
barüz ettirmeyi bir borç olarak burada arz edi
yoruz. Sendikalar Kanunu çalışmakta olan iş
çinin % 25 ine malik bulunan sendikanın aidat
larını işverenin otomatikman kesmesini âmir. 
Ve bunun sendika tarafından kesim için veril
miş olan bir listeyi vesika olarak kabul et
mektedir. Sadece bu vesikaya itirazı ise mah
kemeye bir müracaat hakkı tanımakla mümkün 
kılmaktadır. Bu itiraz üzerine % 25 eğer üye
ye maliktir diye mahkeme karar verirse bu ka
rarın artık vacibüttediye olduğu, veyahut ye
rine getirilmesi icabeden bir emir olduğu ve on
dan sonraki safhaları için de kanunun boşluk
larla dolu olduğunu görüyoruz. Türk işçi te
şekkülleri bizim iftiharla üzerinde durduğumuz 
millî menfaatleri koruyan, ondan hiç şüphe-
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iniz bulunmıyan millî ıkuruluşlanmızdır. Türk 
işçi teşekkülleri en küçük sendikasından fede
rasyonuna ve konfederasyonuna kadar Türk 
millî menfaatlerini büyük bir hassasiyetle ko
rumuştur. Bunda hiç şüphemiz yok. Binaen
aleyh arz ettiğim husus; bir nazari durumun 
yaratabileceği veyahut yarattığı zihabı ile mü
nakaşa edildiği bir konudur. Sendikalar bu lis
telerini verdikleri zaman müesseseler yani işve
renler parayı kesmek mecburiyetindedirler. 
Aidatı kesmek mecburiyetindedirler. Sendika
lara üye değilim demek işçi için mümkündür. 
Fakat sendika bunu dinlememek durumundadır. 
Kanun boştur. Ancak noter vasıtasiyle bir isti
fayı, Temyiz içtihatları arasına sokmuştur. Bu
nun zorluğunu tasavvur buyurun, istifa mü
essesesi vukubulsa dahi yeniden tanzim edile
cek liste esas olacağı cihetle istifa müessesesi 
de işlemez durumdadır. Ben buraya üye olma
dım iddiası beyannamenin ibrazı suretiyle 
'mümkündür. Olmuşsundur denmektedir, imza 
benim değildir derse dâva açmak mecburiye
ti ile ancak imzanın kendisine aidolup olma
dığı tevsik edilebilmektedir. Binaenaleyh, 
bunlar işçi kütlesini büyük bir huzursuzluk içe
risinde bulunmaktadır. Bundan arzım şudur 
ki, sendikalar, sendikalara üye olmıyan bir iş
çinin çok cüz'i olarak almış olduğu ücretinden, 
farz edelim iki Zonguldak'ta bulunan 26 sendi
kanın beşer liradan para kesmesinin mümkün ve 
onun bu paraları istirdadetmesinin gayet zor 
olduğunu anlatmak içindir. Kanun bu nokta
larda boştur ve bunlarda sendikacılarımız bunu 
yapıyor iddiası ile konuşmuyorum. Yapıldığı 
takdirde büyük huzursuzlukların ve adamla
rın paralarından çok cüz'i olan yevmiyelerden 
büyük miktarların sendika aidatı diye kesil
mesine müncer olmaktadır. Bu da büyük bir 
huzursuzluk unsurudur. Bu boşluğun Sendika
lar Kanununda daha bâzı boşluklarla beraber 
düzeltilmesinin huzuru getirecek unsurlardan 
biri oîmuş bulunması hasebiyle arz ediyoruz. 

Sayın senatörler, sizleri T. K. i. nin 1964, 
1965 ve 1966 yılları bilanço, kâr ve zarar he
sapları için birhayli meşgul ettim. Yeraltı iş
letmeciliği gibi çok zor bir işletmeciliği üze-
rne almış bulunan fedakâr, cefakâr maden iş
çisine, onunla omuz omuza çalışan maden mü
hendisi ve diğer teknik elemanlara burada te
şekkürü bir borç bilir, bu kurumun bilançola

rının yüksek tasvibinize arzının uygun olduğu
nu belirtir; beni dinlediğinizden dolayı sizlere 
grupum adına teşekkürlerimi ve saygılarımı 
arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; Kamu iktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonunun Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu ve müesseseleri üzerinde ha
zırladığı raporu gözden geçirmiş ve görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

1957 yılında kurulan ve yurdumuzda üreti
len taşkömürünün yüzde yüzünü ve linyidin 
yüzde 67 sini üreten bu kurumun 1964, 1965, 
1966 yıllan hesaplarının komisyon raporuna gö
re durumuna bir bakalım. 

1964 yılında kullanılan sermaye 1166 491 532; 
1965 te 1 180 452 701; 1966 da 1 232 058 350 
Türk lirası, ödeme faizleri 1964 te 33 557 432; 
1965 te 31 519 791; 1968 da 45 975 649 lira. 

Sabit kıymetlerin orjinal bedeli 1964 te 
1 076 648 596; 1965 de 1 177 138 676; 1966 da 
1 314 480 395. Füzyon bilanço sonucu kâr: 
1964 te 4 447 399; 1965 te 4 868 240; 1966 da 
4 397 665 Türk lirası olarak görülüyor. Bu 
dev isletmelerin üç yıl boyunca toplam kârının 
bu kadar az olması gerçekten acıdır, isletme
nin ne kadar zararına çalıştığına açık bir de
lildir. Acaba bu zarara etken olan nedir? Ne
den bu kuruma bağlı müesseselerden, örneğin 
Ereğli Kömür İsletmesi 1965 yılında 38 725 DO0 
lira ve 1966 yılında 106 147 000 lira zarar et
miştir. Oysaki bu isletme ile hiç mukayese edil-
miyecek kadar küçük gecekondu özel kömür iş
letmeleri mükemmel kazanç sağlamakta bizim 
milyarlık kurumumuzun birçok müessesesi zarar 
veya cok düşük kârla seneyi kapamaktadır. 
Bana kalırsa bu olumsuz sonuclann nedeni acık
tır. Çünkü bu kurum isçisinden, halkından 
kopmuş kapkaççı özel isletmelerin hamisi ve de 
bürokrat saltanatının hüküm süHüonT. bir yer 
nitelisini almıştır. Daha frecen yıl Meclislerden 
bir kanun çıkarıldı. Bu kanuna p*öre T. K. i. nin 
dısandan kömür alması öngörülüyordu. Oysa 
ki. Devletin verdiği rakamlara göre en az 50 yıl
lık ihtiyacımızı karsılıyacak surette rezervleri
mizin mevcudolduğu ve bundan ötürü dısan
dan linyit, alınmasına ihtiyaç olmadığı gibi hu
suslar bu kürsülerden uzun uzun dile /retirildi, 
Fakat nasıl oldu ise oldu, tasan kanunlaştı. Bu 
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kanun birkaç nüfuzlunun ilkel usullerle is em
niyetinden yoksun işyerlerinde çıkarttığı linyit 
ve anlaşıldığına göre fena kaliteli, tozlu linyiti 
işletme kapısından satmalacak ve tüm külfeti ve 
masrafı da Devlet işletmesine yükliyecek gibi 
ve de halen yürürlükte olup, özel işletmelere 
pek güzel hâmilik imkânı sağlanmıştır. 

Ereğli Kömür işletmelerinin böylesine kor
kunç zararlarla yıl bilançolarını kapamasının 
sebeplerinden biri de kötü bir işletmecilik uy
gulamasından ötürü olsa gerektir, örneğin. 
Zonguldak'ta iş kazalarına karşı işçiye normal 
tazminatı mahkemesiz ödenmemekte ve bu su
retle birtakım kişilerin ceplerine havadan pa
ralar akmasına yol açılmaktadır. Bu yüzden 
mahkeme sonuçları ile her yıl astronomik tazmi
natlar ödeme zorunda kalınmaktadır. Bu öde
melerin büyük paylan, yaklaşık olarak 1/3 v 
bu yoldan geçinen avukatlara ve bürolara git
mekte ve işyerlerinde kazaya uğrayan ve yüz 
lerle metre derinliklerde çalışan işçilere veril
mesi gereken tazminatın yansını daha alama
dıkları görülmektedir. Ve bu herkesçe bilinen 
bir gerçektir. Halen 9 000 iş kazası, 6 000 mes
lek hastalığı dâvası devam etmektedir, ölen. 
sakatlanan isçilerin çoluk çocuğu mahkeme ka
pılarında sürünürken, isçi sırtından ve dola-
jnsiyle yanlış tutum yüzünden Devlet kasasın
dan z-fmoin olmak için birçok kişiler zaman bek
lemektedirler. 

İş Kanununun hükümlerinden yararlanarak 
iş kazalannın tazminatı doğrudan doğruya ka
nuni sınırlar içinde işçiye pekâlâ verilebilir. Bu 
suretle mahkeme masrafı ve Avukatın vekâlet 
ücreti ve aynca da isçiyi şaşırtarak ekstra ka
zancı kurumca karşılanmak zorunluğu kalmaz
dı. Böylece Devlete ödenen paranın tümü !hak 
ettİRİ. kadarı isçiye gider, parazitler ortadan 
kalkardı. Milyonları asan bu parazitleri mut
laka ortadan kaldırmak gereğini duymaktayım. 

«Halktan, işçiden kopuk» deyiminin içinde 
bunlar da yatmaktadır. Bu vesile ile bir nok
tayı da açıklamak istiyorum: Sevgi Aktaş, Os
man Salihli, ilyas Çakar, Doğan Şadılıoğlu, Os
man Acar, Enver Akyüz, Ali Yılmaz ve Hüsa
mettin Güven gibi memur ve isçilerin hiçbir suç
lamaya tabi tutulmadan akitlerinin fethedilme
si de T.K.t. de partizanca davranıslann yer aldı
ğını göstermektedir. Zira bu çalışkan kardeş

lerimizin kabahati sadece Türkiye işçi Partili 
olmalarıdır. Bu meyanda 100, 200 ve 300 met
re derinliklerde çalışarak, kömür üreten işçiler 
personel için yıllık 2,5 milyon mesai tahsisatının 
fazla mesai almazken 1968 yılında yüksek maaşlı 
5 milyon liraya çıkanlmış olduğu anlaşılmakta
dır. Bugünkü hayat pahalılığı içinde gerekir 
kanısı da varsa da, her halde aynı hayat paha
lılığı içinde yaşayan işçilere deuygulanabilme-
si lâzımdı. 

Sayın senatörler, kaç yıldanberi sözü.edilip 
masa başlarında plânlar kurulup hazırlanan 
maden amenejman projelerinin de uygulanma
ması elbette ki büyük zararlara meydan açmak
tadır. Bu konu üzerinde neden titizlikle durul-
mamaktadır? örneğin, Garp Linyitleri Mües
sesesine bağlı Kütahya'nın Seyitömer linyitleri 
vardır, bu linyitlerin değerlendirilmesi bugün
kü ilkel şeklinden çıkanlması için en az altı yıl
dan beri programlar, plânlar yapılmakta; fakat 
*>u plânlann bir türlü gerçekleştirilemediği gö
rülmektedir. Amenejman projelerinin neden 
^.yerulanmadığı düşündürücüdür. Seyitömer'de 
Hüyük bir alanda linyit yıllardan beri yanıp git
sin ilgililerce de bilinmektedir. Kanımızca bu 
kömürün değerlendirilmesi için, biran önce ha
rekete geçmekte, millî yarar vardır. 

Hükümetten rica ediyoruz, gerekli tedbir
ler alınıp zararlar önlenmezse müesseseler iflâ
sa da gidebilir. Bu görüşümüze Alt Komisyon 
da katılmaktadır. 

Benim diyeceklerim bundan ibarettir. Yüce 
Senatoyu saygıyla selâmlanın. 

BAŞKAN — Sayın özdilek buyurun. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Muhte

rem arkadaşlar; sayın sözcüler birçok nokta
lardan mevzuu derinliğine burada kıymetlen
dirmeye çabstılar. Ben Ankara Kömür Satış 
ve Tevzi Müessesesinin zaran ile alâkalı bir 
mevzua temas edeceğim. 

Ankara'daki denoda bundan kısa bir müd
det önce geniş mikyasta yanan kömürler görül
dü. Bu yanan miktar ne kadardır, başka bir 
yerde de bu şekilde bir yanma hâdisesi olmuş 
mudur? İleride bu gibi yanmalara mâni olacak 
bir tedbir alınması mümkün değil midir Ge
rek idari ve e-erekse teknik bakımdan. Yanan 
kömrüden mütevellit zarann telâfisi için ileri
de maliyete bir ilâve müstehliki müşMl bir va-
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ziyete sokabilir mi? Bunun da üzerinde durul
ması gerekir. 

Kömür istihlâk mevsimine tekaddüm eden 
zamanda depolama için başka bir tedbir alına
maz mı? Kömür almaya teşebbüs eden bâzı 
müsteöılik parasını yatırdığı halde birçok sa
man sonra ancak kömüre malik olabilmekte
dir. Bir taraftan depoda yanma, diğer bir ta
raftan da müstehlikin ihtiyacını karşılamakta 
gecikme hususları üzerinde dikkatle durulması 
lâzımgelir kanaatindeyiz. 

Sayın A. P. Sözcüsü arkadaşımın temas et
tiği toz meselesine de bir nebze değinmek iste
rim. Linyit tozlarını resmî ve özel müstehlik 
kıymetlendirememektedir. Depoladıkları yer
lerde senelerdenberi birikmiş yığınlar ve tepe
ler halinde tozlar bulunmaktadır. Bu tozları 
istihlâk edebilmek için bir tertip ve bir tedbir 
alınaJbilir mi? Basit olarak aklıma briket ima
li gibi br cihet gelyor. Her halde bu işin tek
nik tarafını kıymetlendiren arkadaşlar bunun 
üstünde dikkatle durabilirler kanaatindeyim. 

Bu gecikme keyfiyetine bir nebze daha te
mas edeceğim. Birdenbire mevsimin, sıcak şart
larının değişmesi süratle ısınma ihtiyacını tev-
lideimiştir. Parasını yatıranların birçoklarının 
kömür alamamaktan mütevellit üzüntüleri de
vam etmekte ve lüzumsuz bâzı dedikodulara da 
yol açmaktadır. Bunun önlenmesini, bu işte alâ
kalı ve dikkatli arkadaşlarımızın kıymetlendir
melerine ve biran evvel buna cevap vermelerine 
tevessül etmelerini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

lanamamıştır. Bunun baş sebebi yakacak ihti
yacının karşılanamamaısıdır. Doğu - Anadolu'
nun birçok yerlerinde az da olsa bölgesel ihti
yaçları karşılıyacak linyit rezervleri olduğu bi
linmektedir. Erzurum civarında, Oltu'da ve o 
havalide bunun örnekleri vardır. Mevcudolan 
bu linyitler maalesef verimli bir işletme halin
de değildir. Satıhta ne bulunabilirse alınmak
ta, ne bir mekanik tesis, ne bir lâvuvar, ne bir 
esaslı çalışma vardır. Mahallî imkânlarla özel 
sermayenin elinde bulunan şartlara göre istihsal 
olunan kömürler de tevzi şebekesinin zayıf ol
ması dolayısiyle bölgeye zamanında yayılama-
maktadır. 

Türkiye Kömür işletmelerinin oraya kadar 
usanmış olan teşkilâtı da aynı şekilde tesirsiz
dir. Yani yeterli bir teşkilât kurulamamış ve 
bir hazırlık yapılamamıştır. 

Ben bu bakımdan Hükümetin bu konuyu te
melinden bir esasa bağlamasını ve bir tedbir al
masını istirham ediyorum. 

Ayrıca bunun müstacel bir hale gelmesini ge
rektiren bir başka, nokta da kok kömürünün 
artık zaman içinde yakacak kömürü olmaktan 
çıkması ihtimali kuvvetlenmektedir. Binaen
aleyh biz linyiti daha da çok istihsal etmeye 
mecbur kalacağız. O itibarla meselâ şimdi 
Kars'a senede 6 bin ton burdan kömür gitmek
tedir. Çoğu kış aylarında ancak oraya ulaş
makta, tevziatı da büyük karışıklık ve şikâyet
leri mucibolmaktadır. Yani dün, brgün, hep 
böyle olmuş ve böyle de olacaktır. 

Bu esasları, bu ihtiyaçları nazara alarak 
Hükümet mahallinde benim bildiğim daha ev
velce etütler yapılmıştır. Yani orada özel ser
mayenin yetişmediği sahaları işletmek, yeni sa
halarda daha da çok Devlet işletmeciliğini teş
vik etmek veya özel sermayeyi bu yöne sevk 
edebilmek için çalışmalar vardır. Bu çalışma
lar bugün ne safhadadır, Hükümet bu konuda 
ne tedbir alacaktır? Bunu öğrenmek için huzu
runuzu işgal ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Buyu
run Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri; Türkiye Kömür işletmeleri Ku
rumunun 1964 - 1965 ve 1966 yıllarındaki faali-

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, Türkiye'nin yakıt ihtiyacı ve yakıt po
litikası içinde önemli bir yeri olan bu kömür 
konusunda bölgesel de olsa çok önemli gördü
ğüm bir noktaya temas etmek ihtiyacını duy
dum. 

Muhterem arkadaşlar, malûm bulunduğu 
üzere gelmiş geçmiş bütün iktidarlar ve bugün
kü iktidar da tezeğin toprağa verilmesi, ya,ni 
hayvani gübrenin toprağa verilmesi esasında 
birleşmektedirler. Bunun için çok konuşulmuş, 
çok tavsiyeler yapılmış fakat esaıslı ve verimli 
bir tedbir maalesef bugüne kadar bulunamamış
tır. Bilhassa kışları uzun ve şiddetli geçen böl
gelerde hayvansal gübrenin toprağa intikali sağ-

— 355 



C. Senatosu B : 70 

yetine ait Kamu İktisadi Teşebbüslerini Denet
leme Komisyonunun raporunun müzakeresi sı
rasında mütalâa serd eden sayın grup sözcüleri
ne ve sayın senatörlere meseleyi konunun arz 
ettiği, ehemmiyette münasip bir seviyede tet
kik ettikleri ve bizim için gerçekten çalışma
larımızda dikkate alacağımız çok istifadeli ve 
değerli mütalâalar serd ettiklerinden dolayı 
şükranlarımı arz etmek isterim. 

Aslında bu kıymetli mütalâalara, temenni
lere ve tenkitlere huzurunuzda cevap vermek 
yerine, bunların gerçekle bağdaşanlarını im
kânlar içerisinde tatbik etmek, noksanları bu 
yolla telâfi etmek gibi bir yolu ihtiyar etme
yi. düşünüyordum. Ancak sayın senatör Hik
met ismen'in bâzı mütalâaları huzurunuzda açık
lama yapmam zaruretini ortaya koymuş bulun
du. O itibarla diğer temennilere de huzuru
nuzda kısaca temas etmek istiyorum. 

Türkiye'nin ekonomisinde ve enerji politi
kasında kömürün müstesna bir yeri vardır. 
Bilhassa 1968 yılından itibaren önümüzdeki 
seneler için enerji politikası içerisinde kömür 
her sene, hattâ her gün daha da artan bir mev
ki ihraz edecektir. Bu bir taraftan Türkiye'nin 
sanayileşmesinin, diğer taraftan yakıt politi
kasının, öbür yandan da enerji politikasının bir 
gereği, olarak ortada durmaktadır. Sanayi için 
kömüre ihtiyacımız var. Türkiye'de senelerden 
beri, Sayın Hazer'in de ifade buyurduğu gibi, 
gelmiş geçmiş bütün iktidarların üzerinde it
tifak. ettiği tezek ve odun yerine kömürü ikame 
etmek suretiyle yakıt politikasına bir yön ver
mek bakımından, ayrıca Türkiye'de büyük 
hidrolik imkânlar artık hemen hemen kalma
mış bulunduğu cihetle Türkiye'nin elektrik 
enerjisi, ihtiyacım, termik imkânlardan sağla
ma bakımından kömürün artan bir ehemmi
yeti ve Türkiye ekonomisinde ve kalkmmasın-
d?, yeri. olduğu, o itibarla meseleyi, bundan 
böyle plânlarımıza ve programlarımıza bu 
porte içerisinde mütalâa etmek durumunda 
olduğumuz aşikârdır. Meseleyi, bu önemi iti
bariyle sayın senatörlerimiz de dile getirmiş 
bulunmaktadırlar. Karşı karşıya bulunduğu
muz mesele ba,kımmdan Türkiye'nin enerji po
litikasının ana hedefini tesbit etmek ve bun
dan sonraki yıllar içerisinde de belirli bir 
enerji politikasiyle Türkiye'nin bu meselesi-
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ni çözümlemekle karşı karşıya bulunduğumuz 
cihetle İkinci Beş Yıllık Plânda ve 1968 icra 
programında vâki tavsiye ve tedbirleri dikkate 
alan Bakanlığımız Enerji Dairesinin koordina
törlüğünde bir çalışma yapmış bulunmakta
dır. Bu çalışma ikmal edilmiştir, hazırlanan 
rapor müsvedde haline getirilmiştir. Bu önü
müzdeki günler içerisinde çalışma safhasını 
fiiliyat safhasına intikal ettirecek bir seviye
ye ulaşmış bulunuyor. 

Türkiye Kömür işletmelerinin üretim, poli
tikası plânımızın anailkelerine uygun olarak 
taş kömüründe endüstri ihtiyaçlarının tam ola
rak zamanında ve mümkün olan en düşük fi
yatlarla karşılanması; linyitte ise bir yandan 
endüstri santrallarmm ihtiyaçlarının kapılan
ması, öte yandan da odun ve tezek yerine lin
yit ikame edilmesi zaruretini de dikkate ala
rak vatandaşlarımıza iyi vasıflı, ucuz ve bol 
miktarda linyit arz olunması esasına istinadet-
tirmektedir. Linyitin uzak mesafelere nakli 
ekonomik olmadığı cihetle bir üretim merke-
zindep. çevrenin ihtiyarlarının karşılanmasını 
öngören bir bölgesel, üretim politikası tatbik 
edilmektedir. 

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikası ihtiyarla
rı. bugünden dikkate alınmıştır. O sebeple taş
kömürü havzası tevsii projesinin uygulaması

nı?, 1966 yılında başlanmış bulunmaktadır. Hü
kümetimizce bu. projenin dış para ihtiyacı, ya
ni proje kredisi: 21,1 milyon dolar olarak sağ
lanmış ve bu projenin 1972 yılında satılabilir 
taşkömürü üretimini. 6,5 milyon tona çıkara
cak şekilde plânlaması, derpiş edilmiş bulun
maktadır. 

Taş kömürü üretimi plân hedeflerine uygun 
olarak gelişmektedir. 1967 üretimi 5 030 000 
tondur. Kömür madenciliğinde üretimi, yıldan 
yıla artırarak kademeler halinde proje hede
fine ulaşabilir. Üretimin kısa vâdede artırıl
ması. hiçbir veçhile bu sektörde mümkün de
ğildir. 

Toz kömürü stoklarından haklı olarak bah
sedildi. Koklaşmaya müsait o, 10 mm. lik kömür
ler 1972 yılma kadar bir stok halinde kalacaktır. 
Bunu dışarıya, başka memleketlere ihraçetmek 
için, ciddî çalışmalarımız vardır, aylardan beri 
bu. çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmala
rın müspet bir sonuca önümüzdeki çok kısa 

356 — 



C. Senatosu B : 70 16 . 10 . 1968 O : 1 
bir süre içinde; 15 gün veya bir ay gibi kısa 
bir süre içerisinde bağlanacağını ümidetmekte-
yü;. Böylece bu stoku önümüzdeki yıllar içe
risinde, bu seneden itibaren başlamak üzere 
eritmek gibi bir çalışmanın içerisinde bulun
duğumuzu arz etmek isterim. 

Sayın Pestilci G-arb Linyitleri Müessesesi
nin Soma bölgesindeki rezervinden haklı ola
rak bahsettiler. Bu meselede gerçekten karşı 
karşıyayız. Meri kanun hükümleri içerisinde 
belli bir karşılık mukabilinde özel sektör lin
yitlerinden; o mahalde bulunan şahıslara ait, 
madencilere ait bulunan sahaların ruhsatlarını 
devralmak veya rödövans mukabilinde bu 
sahaları çalıştırmak için TKİ Müessesesi ge
rekli çalışmaları filhal yapmaktadır. 

Ambarlı Santrali, Türkiye'nin elektrik ener
jisi üretimi ve ihtiyaçları bakımından süratle ik
mâl edilmesi ve himete girmesi lâzımgelen bir 
tesistir. Malûmları olduğu üzere Ambarlı 600 
megavatlık bir santraldir. Bu suretle plânlan
mıştır. Birinci ve ikinci üniteleri hizmete gir
miştir. 3 - 4 ve 5 nci üniteleri halen inşa halin
dedir. 

Trakya'da mevcut bulunan linyit rezervlerini 
değerlendirmek ve bu santrale yetecek miktarda 
linyit üretme; 5 - 6 seneye vabeste bulunduğu, 
fakat Türkiye'nin elekrik enerjisi bakımından 
süratle, bol miktarda enerjiye kavuşması zaru
reti ile karşı karşıya bulunduğumuz cihetle, biz-
zarur hem ekonomik, hem de bu teknik sebeple 
Ambarlı Santralinin enerji kaynağı olarak akar 
yakıt, diğer bir ifade ile fuel - oil esasına dönül
müş bulunmaktadır. 

Saray'da Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
bir sahayı geliştirmek için gerekli çalışmaları 
yapmış, ancak jeolojik sebeplerle bu çalışma ma
alesef başarıya ulaşmamıştır. Filhal Trakya'da 
ekonomik olarak işletilebilecek sahaların Türkiye 
Kömür işletmeleri tarafından araştırılmasına de
vam edilmektedir. 

EKİ Kurumunun zararına gelince : Sayın 
senatörler takdir buyurulur ki Zonguldak Tür
kiye'nin jeolojik şartlar bakımından, dünyanın 
hemen hemen en güç jeolojik şartlarına sahip 
bulunan kömür madenini ihtiva eden bölgelerden 
biridir. Böyle olduğu cihetle maliyetlerin bu 
sebepten dolayı yüksek olduğunu kabul etmekte 
bir zaruret vardır. 

1963 - 1964 yıllarında Ereğli Kömür işletme
leri esas itibariyle bir borç konsolidasyonu ile 
karşı karşıya gelmiştir. Borçlar konsolide edil
diği cihetle 1964 yılında Ereğli Kömür işletme
lerinin kârı 26 milyon lira olarak gözükmekte
dir. Gerçekten bu bir kâr değildir. Bu nazari
dir. Faiz şarjı kaldırılmıştır, borçlar konsolide 
edilmiştir. O itibarla bilançoda bu bir kâr ola
rak gözükmektedir. 

1965 yılının zararına gelince : 1965 yılında 
72 561 093 lira, 1966 yılında 106 147 790 lira 
gibi bir zarar vardır Malûmunuz bulunduğu 
üzere 3 ncü Koalisyon Hükümeti 13 Şubat 1965 
tarihinde istifa suretiyle düşmüş ve yeni Hükü
met kuruluncaya kadar 3 ncü Koalisyon Hükü
meti vazifeye bir süre daha devam etmiş bulun
maktaydı. 13 Şubat'ta vazifeden ayrılan fakat 
yenisi kuruluncaya kadar vazifesine devam eden 
3 ncü inönü Hükümeti 17 Şubat 1965 tarihinde 
gayet önemli, çok acele bir kararı gider ayak 
ittihaz etmiş bulundu. Bu, Millî Korunma Ka
nununun 19 ncu maddesine atfen 384 sayılı Ko
ordinasyon kararınm 3 ncü bendi ile Ereğli Kö
mürleri işletmesinde münavebeli yani en az 
birer aylık fasılalarla çalıştırılan işçilerin Hafta 
Tatili Kanunundan istisnasına dair1» hükmü 
ihtiva eden bendi yürürlükten kaldırmak sure
tiyle 17 . 2 . 1965 tarih ve 6/4394 sayılı bir Ba
kanlar Kurulu Kararnamesi ısdar etmiştir. Böy
lece münavebeli işçilere her hafta tatili uygulan
masına başlandı. Bu karar, 1965 yılında mües
seseye 100 milyon liralık bir malî külfet yük
ledi. Diğer yıllar üretim kaybını karşılamak 
üzere alınan 2 bin munzam işçi dolayısiyle de 
yıllık malî şarjı 30 milon lira olan bir külfet de 
yıldan yıla devredilmiş bulundu, işte bahis ko
nusu edilen 1965 - 1966 zararının menşei, sebebi 
ve gerçeğide budur. 1967 yılında ise Ereğli 
Kömür işletmeleri 1181 671 lira kâr bilançosunu 
kapamış bulunmaktadır. 

Sayın özdilek bâzı yerlerde linyitlerin yanı
şından bahsettiler. Linyit üretiminde, linyit ma
denciliğinde gerçekten stokla mal bulundurul
duğu sürece yer yer bu kabîl yangınlar olmak
tadır. Bunu önlemenin çaresi istihsal ile istih
lâki ayarlama imkânını elde etmektir. Ankara'
da da bir yerde vâki olmuştur. TKİ tekerrür 
etmemesi içinde gerekli tedbirleri imkânlar içeri
sinde alma yoluna gitmiş bulunmaktadır. Kömür 
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sahasında bir sıkıntı vardır, bu koktan neşet et
mektedir. Kok fabrikası uzun süreden beri 
tamirde idi. 12 . 10 . 1968 de tamiri biterek 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. O itibarla, ko
kun halen Türkiye'de istihlâk sahiplerine bu 
sebeple geç ve hattâ miktar bakımından az inti
kal etmiş olması fabrikanın faaliyete girmiş ol
ması sebebiyle, ümidediyorum ki, azalmış olacak
tır. Sayın senatörler; Türkiye'nin gerçek men
faatleri bakımından koku teshin vasi olarak ar
tık bundan böyle kullanmama ve kabul etmeme 
durumundayız. Kok'u sanayie tahsis etmek, 
memleketimizin menfaatlerine uygundur. 

Böyle bir politikayı izleme kararında oldu
ğumuzu Yüce Senatonun huzurunda açıklamayı 
Teyidi bir vazife telâkki ediyorum. Türkiye'de 
çok geniş linyit rezervleri vardır, linyit imkân
ları vardır. Bunu hem i? sahası artmak, hem lin
yit madenini değerlendirmek, hem de kok'u sa-
pa.yje tahsis etmek, aynı zamanda tezekle odun 
yerine ikama etme imkânlarını temin etme ba • 
kraısdan yürütmeye mecburuz. Bu itibarla bri
ket fabrikası yapma meselesini geniş ölçüde ele 
almış bulunuyoruz. Filhal Erzurum'da bir fab
rika küçük da olsa ilk sene 50 bin ton kapasi
teli, mûtaakıp senelerde 150 bin tona varacak 
kapasitede bir fabrikanın inşasına başlanmıştır. 
İstanbul'da briket, imal edilmektedir, Ankara'da 
briket imal edilmektedir. Bunu taammüm etti
receğiz. Elbistan'da bir briket fabrikası, Beyşe
hir'de bir briket, Çam'da bir briket fabrikası 
yapmak için ve bu briket fabrikalarını Doğu
da Erzincan'da bir briket fabrikası ve etütleri 
evvelce yapılmış bulunan Doğu bölgesindeki 
linyitleri değerlendirmek, tozları briket haline 
getirmek için ve Doğu kalkınmasına bir katkı
da bulunma bakımından diğer yerlerde de bri
ket fabrikaları yapmak için gerekli çalışmaları 
•süratlendirmek bakımından Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumuna gerekli talimat verilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Hikmet İşmen'in mütalâalarına gelin
ce; Sayın İsmen geçen sene özel sektör linyit
leri için bir kanunun her nasılsa çıkarılmış bu
lunduğunu ve bunun birkaç nüfuzlu insanı zen
gin etme maksadiyle çıkarıldığını, tatbikatın da 
bu yolda cereyan ettiğini ifade ettiler. Alışık 
olduğumuz, Yüce Senato huzurunda alışık ol
duğumuz; Millet Meclisinde alışık bulunduğu

muz kendi siyasi görüşlerine ve felsefelerine 
uygun mütalâaların bir örneğini daha huzuru
nuzda tekrar ettiler. Bu kanunun huzurunuzda 
görüşülmesi sırasında Yüce Senatoya geniş ola
rak mâruzâtta bulunmuştum. Tatbikat, maru
zatta bulunduğum istikamette cereyan etmiş
tir. Diyorlar ki; Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu özel sektör madencilerinin linyitlerini alı
yor, beğendiği şahısların linyitlerini alıyor, ar
zu ettiklerini alıyor, götürüp bunları satıyor, 
birkaç şahsı da zengin ediyor. Tamamen gerçek 
dışı, tamamen yanlış bilgiden ibaret bir müta
lâa. Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumu İstan
bul'da piyasaya linyit arz etme bakımından 
özel sektör linyitçilerinin getirip müesseseye 
teslim ettiği linyitleri müessesede sade muha
faza etmekte, ton basma 10 lira bu muhafaza
dan dolayı ücret almakta, gelen müstehlik ihti
yaç sahibi bunların içerisinden dilediğini dile
diği miktarda almaktadır. Yoksa Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu ve ona bağlı müessese
ler hiçbir özel sektör madencisinin kömürünü 
satmamaktadır. Gerçek böyle cereyan ediyor ve 
1967 -1968 sezonunda böylece satılan linyit mik
tarı, hafızam beni aldatmıyorsa, 24 bin ton civa
rındadır ve özel sektör linyitçileri bu maksatla 
Kömür Satış Tevzi Müessesesinin depolarına 76 
bin ton civarında linyit getirmiş bulunmakta
dırlar. Bunun ancak 24 bin tonu böylece satıl
mıştır. Bu sene geçen yıl kabul ettiğiniz, her 
nasılsa değil Senatonun, Yüce Senatonun irade
siyle, Millet Meclisinin iradesiyle, diğer kanun
larda olduğu gibi, aynı şekiller içerisinde ka
bule mazhar olan o kanunun derpiş etmiş bu
lunduğu talimatname ve şartname hükümlerine 
göre bu muamele cereyan edecektir, şartname 
de, gerekli yönetmelik de hazırlanmış bulun
maktadır ve tatbikata da konulmuştur. O iti
barla şu veya bu şahsın zengin hale getirilme
sine mütedair Sayın İsmen'in mütalâalarının 
bir gerçeği ifade etmediğini, değerinin de bu
lunmadığını huzurunuzda belirtmek isterim. 

Sayın İsmen; birtakım isimler sayarak bun
ların partizan düşüncelerle işten çıkarıldığını 
ifade ettiler. Sayın senatörler bildiğiniz gibi 
Zonguldak'ta toplu iş sözleşmesi müzakereleri 
devam ettiği sırada bu müzakerelerin uzadığı 
iddiası ile, gerçekten müzakerelerin uzadığı ba
his mevzuu olmadığı halde, zannediyorum bir-
buçuk ayla birer ay 25 günlük bir süre içerisin-
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de b?^ı kışkırtmalarla Zonguldak'ta birtakım 
hâdiseler olduğu malûmdur. Bu hâdiselerde çe
şitli tahrikler mevcudolmuştur, birtakım şahıs
lar da bu hareketleri teşvik etmişlerdir. Bu. ka
nuna ayları bir harekettir. Kanuna aykırı cere
yan ettiği için bu hareket, bu harekete iştirak 
eden sahalar ciddî bir tetkike tabi tutulmuş, 
teöbit edilmiş ve kanun hükümlerine göre hak
larında muamele yapılmıştır. Elbette ki idarenin 
yapacağı şey kanunsuz hareketlerin vukuu ha
linde miisebbiblerine kanuni muameleleri tat
biktir. Bu yapılmıştır. Bu yapılırken birtakım 
işçiler işten çıkarılmışmıştır, bu da doğrudur. 
Ama ne çareki, ne yapalım ki işten çıkarılan ve 
kanunsuz hareketi teşvik eden şahısların hemen 
hemen büyük çoğunluğu Sayın İşraen'in men
sup bulunduğu Türkiye İşçi Partisine mensup 
bulunmaktadır. Burada birkaç isim saydılar, bi
risini ben söyliyeyim. Hüsamettin Güven,'den 
bahsettiler, hattâ bunun yeraltında çalıştığın
dan bahsettiler. Hüsamettin yeraltında çalışmaz
dı. Hüsamettin EKl İdaresinde, Ticaret Müdür
lüğünde vazifeli bulunan bir şahıstı. Vakıa sı
rasında resmen izinli fakat, nümayişçilerin için
de bulunan şahısdır. Resimle tesbit edilmiştir, 
kendisine gösterildiği zaman... 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Yanlış, yan
lış söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın İs
men. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Ama yanlış 
konuşuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İsmen niçin müdahale 
ediyorsunuz? Müdahale etmeyin lütfen. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Ben yanlış 
konuşmuyorum, vesikalara, resimlere göre ko
nuşuyorum, belgelere göre konuşuyorum. Ken
disine gösteriliyor, mezun olduğundan bahsedi
yorsun, bu resim kimin, münayişçiler arasında
ki, diye sorulduğunda, «benim» diyor. Kendi
sine kanuni muamele yapılıyor. Eğer, Sayın İs
men ve onun gibi düşünenler, bu memlekette 
kanunsuz hareketlerin yapılmasına göz yumul
masını ve Türkiye'de bir anarşik ortam yaratıl
masını istiyorlarsa, kendilerine haber verelim, bu
na imkân vermiyeceğiz. Vazifemiz buna imkân 
vermemektedir. Bu kabil davranışlar içinde bu
lunanlara karşı kanun hükümlerini, vazifemiz 

icabı olarak, tatbik etmektedir. Bu yolda devam 
edeceğiz. 

Seyit Ömer linyitlerinin ilkel bir şekilde 
işletildiğinden bahsettiler. Halbuki, Seyit Ömer 
linyitleri Türkiye'de modern tekniğe uygun ola
rak, açık işletme şeklinde, en iyi tarzda işleti
len bir işletmedir. Bunu kendilerine kimin ver
diğini ve bu azizliği yaptığını anlıyamadırn. Şu
nu da arz edeyim, Seyit Ömer linyitlerini değer
lendirmek için Seyit Ömer̂ de bir teknik sant
ral kurulmasına da karar verilmiş bulunmakta
dır. 

Sayın senatörler, gerçeğe uygun ve çalışma
larımızda istifade edeceğimiz mütalâa serd eden 
sayın grup sözcülerine ve senatörlere huzuru
nuzda şükranlarımı ifade eder, saygılarımı su
narım. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben de 

söz istemiştim, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Size söz vereceğim efendim. 

Kayıtlı istediniz, son sözü istediniz. Usule uy
mamakla beraber istediğinize riayet ettik, yine 
ısrar ediyorsunuz. 

Buyurun Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Sayın Bakan burada ger
çek dışı konuşmuştur. Onun için söz almış bu
lunuyorum. 

HÜSEYİN KAIPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bakan gerçek dışı konuşmaz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Evet efen
dim, öyledir, konuşabilir, konuşurlar, nitekim 
konuşuluyor. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) -^ Fotoğ-
rafdan bahsetti ya. 

BAŞKAN — Müdahale etme Sayın Oriıon. 
Fikirdir, söyliyeeek efendim. Burada kanun
ların uluorta çıkmasını söylemesine dahi Baş 
kanlık müsaade etmiştir. Bu kürsüde fikirler 
söylenir ve cevapları alınır. Bakan da gerekli 
cevabı verdi, müsaade edin yine söylesin arka
daş. 

HÜSEYİN KALPAKLîOĞLÜ (Kayseri) — 
Dinliyoruz Sayın Başkan. 

HİKMET İSMEN (Kaceli) — Bu isimlerini 
buraya getirdiğim işçilerin işten çıkarılmasının 
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sebepleri, gerçekten Türkiye İşçi Partili olduk-
larındaııdır. özellikle Bayın Bakanın ismini 
getirdiği Hüsamettin Güven, dediği gibi, fotoğ
rafta resmi görülmüş. Fakat, o gün hasta ha
linde grev yerinde ve bu olayların olduğu yer
de olmadığı halde tesadüfen Hükümet alanın
da, onları görmek için çıktığı zaman alınmış bir 
fotoğraf olduğunu... (Adalet Partisi sıraların
dan, gülüşmeler) Hiç gülmeyin beyler, çünkü 
bu bir gerçektir. Size samimiyetle söylüyorum 
ve gülmek hoş da bir şey değildir. Ve bu şekil
de olduğunu, mahkemeden de ispatlamış bulu
nuyor kendisi. Bugün için mahkemece birçok 
İşçi Partili olup da işten çıkarılanların, bu olay
larla hiçbir ilgisi olmadığı tesbit edilmiş durum
dadır. Binaenaleyh, Bayın Bakanın özellikle 
Hüsametin Güven'den bahsetmesini burada açık
lamak istedim. Çünkü, Hüsamettin Güven o 
gün hasta, hasta iken Hükümet meydanından 
tesadüfen geçerken bu grupla karşılaştığım ifa
de etmiştir. Gerekirse özel ifadesi alınır ve is
patlanması da mümkündür. Diğer arkadaşlar 
da aynı ve bugün bana, burada açıklamak iste
miyorum isimleri, çünkü uygun görmüyorum. 
Fakat birçok isçilerin Türkiye işçi Partili ol
dukları için işten çıkarılma korkuları üzerine 
kendilerini pislediklerini, aman biz belli olursak 
işimizden oluruz diye endişe içinde olduklarını 
ben değil, her kes biliyor hattâ, siz de çok iyi 
biliyorsunuz. Çünkü, birçok yerlerde böyle ya
pılıyor. İşçi Partili diye nitekim adaylığını gös
teren bir öğretmen 1965 senesinde işinden edil
miştir; Edirne'de İşçi Partisinden adaylığını 
göstermiştir ve işinden olmuştur, birçok öğret
menler böyledir. Bunun işçilere tatbiki daha 
da kolaydır. Günkü onların direnme imkânları 
da azdır. Bu bakımdan ben de hakikaten ger
çek dışı konuşmayı sevmem, elimden geldiği 
kadar bilgilerini içinde dorğuyu söylemek iste
rim. Ve bu da çok doğru olduğuna inandığım 
için kolaylıkla burada tadadetmişimdir. Onla
rın işten cikanlmalarına dair belgelerinde bir 
sebep gösterilmemiştir. Sadece çıkarılmıştır ve 
bu da; İş Kanununun 13 ncü, 14 ncü veya 24 ncü 
maddelerine göre, - esasen biz o kanunu da ka
bul etmek istememiştik, çünkü işçinin gözünün 
yaşma bakılmadan bir kalemden çıkarılmak 
mümkündür - kendisini savunmasına bile mü
saade edilmeden işten çıkarılabilir. Binaena
leyh, kanunun bu maddesinden istifade edilerek 

çıkarmak elbette ki, kolay olacaktır. Çünkü, 
saten kanun uygundur, zaten kanun öyle bir 
ayarlanmıştır ki, işçi kendisini savunamamak-
tadır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
demek, kanun ayarlanır mı Sayın Başkan, ne 
biçim söz? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Binaena
leyh, burada belgesinde kanunun 13 ncü mad
desi ile ve hiçbir sebep gösterilmeden çıkarıl
mışlardır. Neden böyle bir sebep yazılmamış
tır belgelerinde? Bu arkadaş da savunmasında 
bunu böylece açıklamıştır ve karşı da gelinme-
miştir. Greve katılmadığını Hüsamettin Gü
venin çok iyi biliyorum. Aynı zamanda... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bir kere sözünü geri alsın, ne demek 
kanun ayarlamak? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — iki arkada
şın daha, İlyas Çakır'm ve Osman Salihli'nin de 
böyle bir tutum içinde olmadıklarını çok çok iji 
biliyorum. Ve Bakan'm tabiî istihbaratına gö
re konuştuğunu da biliyorum. Arkadaşlarının 
kendisine bildirdiğine göre konuşuyor... 

BAŞKAN — Bir dakika. Saym ismen, ka
nunlar beğensek de beğenmesek de Meclisler
den çıktıktan sonra millî iradenin mahsulüdür 
ve herkes ona uymak sorundadır. Kanunlar 
önceden ayarlanarak çıkarılmazlar. Bu şekilde 
söylediğiniz sözü lütfen tavzih ediniz. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Efendim, 
kanunlar ayarlanarak çıkarılır demekte ben hiç
bir mahzur görmüyorum. Hakikaten ayarlana
rak çıkarılır yani, hesaplar, kitaplar yapılır; şu 
şekilde bir kanun çıkarılması uygun görülür. Ve 
bu kanunun maddesinde de böylece uygun gö
rülmüş olduğu görülüyor. Burada bir kötü ni
yet veya iyi niyet diye bir şey düşünmüyorum 
ben. Doğrudan doğruya kanunun maddesinin 
şu şekilde ayarlanması demek istiyorum. Bunda 
yani, bir ard niyet niçin düşünüyor arkadaşlar 
anlamıyorum? 

Evet, kanunun 13 ncü ve 24 ncü maddesi ha
kikaten işçinin aleyhinde olarak tezahür etmiş
tir. Ama şu veya bu diye bunları düşünmüyo
rum ben. Böyledir ve bundan istifade edilerek 
işçinin gözünün yaşma bakmadan işten çıkarılı
yor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ard bir niye
tiniz olmadığını ifade ettiniz, buyurun. 
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HİKMET İSMEN (Devamla) — Kanun 
böyle. 

Teşekkür ederim efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Yalnız 
konuşmanızı kısa rica edeceğim Sayın Bakan, 
saat 13,00 e kadardır, sayın bir üye de söz iste
miştir, oylamalar da vardır, 13,00 de bitirmek 
zoı undayız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI EEFET SEZGİN (Çanakkale Mv.) — Sayın 
Başkanın ikazını hürmetle telâkki ederek ge
reğini ifa edeceğim. 

Efendim, Zonguldak olaylarında hâdiseyi 
teşvik eden şahıslar 86 kişidir. Gayet dikkatli 
tetkik yapılmıştır, bunlann içinde bir kısmı 
Adalet Partili, bir kısmı Halk Partili, hülâsa 
bütün partilerden şahıslar vardır. Hepsine 
tatbik edilmiştir, işçi Partililer de vardır onla
ra da tatbik edilmiştir. Bu bir partizanlık örne
ği olarak tatbik edilmemiştir. Kanuna aykırı 
muamelede bulundukları için bu muamele ya
pılmıştır. Hiç İdmseııin sesi çıkmıyor, hiçbir 
parti neden bunları çıkard'nız demiyor. Ka
nunların verdiği yetkiyi istimal etmek suretiy
le çıkardık. Kanuna aykırı hareket ettikleri 
için çıkardık. Bu bizim hakkımızdı, idare ola
rak vazifem isdi aynı samanda. O itibarla çıkar
dık. Şimdi sadece Türkiye İşçi Fart 'linin söz
cüleri bir taraftan Cumhuriyet Senatosunda, 
diğer taraftan Millet Meclisinde bu meseleyi ele 
alıyorlar. Millet Meclisinde de arkadaşlar yap
tı, aynı şeyi söylediler. «Sömürücüye Yumruk» 
Gazetesini çıkaran Hüsamettin ismindeki bu 
zattır. Kendirine soruluyor; siz neredeydiniz 
Ben, izinliydin], diyor. Ben izinliydim. Tahkik 
ediyorlar, Ereğli Kömür İşletmesinden, hani, 
sosyalist yalan söylemez, derler ya, yalan da 
söylüyor tabiî, sosyalist yalan söyler. Yalan 
söylüyor, ben izinliydim, diyor. Tahkik ediyor
lar, bakıyorlar İd, izinli de değil. E... bu hâdi
selerde var miydin sen? Ben yoktum, diyor. Bu 
resim kimin? Resim de benim. Resmî yazı eli
mizde, fotoğraf elimizde, tatbik edilen muame
le de ortada. Şimdi, Sayın İsmen buraya geli
yor; ben, gerçeklere uygun konuşuyorum, ba
kan gerçek dışı konuşuyor, diyor. Türkiye Cum

huriyeti hükümetlerinde vazife almış vekiller 
yalan söylemezler, söyliyemezler, milletin tem
silcileri huzurunda bir vekil yalan söylemez, 
söylemesine de imkân yoktur. Böyle bir düşün
ceden Cumhuriyet Senatosunun muhterem mü
messillerini, üyelerini tenzih ederim. Ama, Sa-
ym Işmen rahatça vekil gerçek dışı konuştu, 
diyebiliyor. 

Ne yapacağız, biz; kanuna aykırı muamele 
yapan,, iş yapanı? Vatandaşı, yerin altında çok 
ağır şartlarda çalışan ve toplu iş sözleşmesi mü
zakereleri neticesinde faaliyetleri değerlendi
rilmek suretiyle hiç bir devrede görülmemiş 
bir şekilde kendilerine yüzbeş milyon lira gibi 
bir zammı bu memlekete karşı alın terini ve 
emeği değerlendiren, gerçekten değerlendiren, 
edebiyat olarak değil, gerçekten değerlendiren 
bir düşüncenin sahibi hükümet olarak, bunu 
takdim eden bir hükümete ve onun idarecile
rine karşı yer altında çalışan işçileri yanlış 
yollara sevk etmek istiyen insanlara bilmem ki 
ne yapmak ieabeder? Elbetteki kanuni muame
le yapmak icabeder. O zaman alırsınız işinden, 
kanuni hükümlere uygun olarak, 13 ncü mad
deyi tatbik edersiniz. Sayın İsmen'in beğenrne-
d'ği, ama T. B, M. Meclisinden çıkmış her ka
nun gibi meşru, her kasnn gibi muteber, ber 
kanun gibi lâzumülicra bu kanun hükümleriri 
tatbik eder, işten çıkar;rs:r;r. Yapılan da bu
dur. Ama, Sayın ismen bu kanunu beğenme
miş olabilir. Biz bu kanunu istemiyorduk. Si
zin istemenizle bir kanun T.. 3 , IC Meclisinden 
çıkmaz. Çünkü, siz l::ı Parlâmentoda o seviye
yi, o miktarı ihraz etmemiş bulunuyorsunuz, 
hiç bir zaman ihraz edebileceğinizi de s?..nnetrs"~ 
yorum. Teşekkür ederini. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ösi:ii-ko"se; buyurır-uvı. 
RİFAT ÖETÜBKOÎNS (istanbul) — Say n 

Başkan, muhterem, arkadaşlarım,, Tüekiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu 1957 yılında 0974 sa
yılı Kanun ile kurulmuş bir k u r u m t a . Biz 488 
sayıh Kanunun 4 ncü maddesine dayanarak bu 
hesapları inceliyoruz. Fiili durura böyle olunca 
bir de 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ge
reğince fiyat ve tarifeler kısmında teşekküller 
mal ve hizmet fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 
Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmet 
(mahiyetinde olanların fiyatlarını gerektiğinde 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir, diye hüküm 
devam ederken, 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
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maddesi ancak teşekküllere verilen "bir haktır, 
burada kurumlara ait bir hüküm mevcut de
ğildir. Teşekkül ve kurumlara ait, denmiş ol
saydı o zaman 24 ncü maddeye göre temel mal 
ve hizmetlerin tesbiti gerekmekteydi. 2 Kasım 
1967 tarihinde 14 . 10 . 1967 tarih ve 6/8954 
•saylıı Kararnameye ek bir karar ile iktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirak
leri hakkında 440 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desine göre tesbit edilmiş bulunan temel mal 
ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir, dedikten 
sonra; 

A) Temel mallar : 
Elektrik, kömür, çimento, demir - çelik, 

her türlü suni gübre diye sıralıyor. Buradaki 
kömür üzerinde bendeniz - özür dileyeceğim, 
anlıyamadrm - bir kurum olduğuna göre ve bu 
kurum da 440 sayılı Kanuna tabi değil, ken
dini teşkil eden bir kanuna tabi olduğuna gö
re, acaba bu temel hizmetler meyanında nasıl 
karar alınmıştır? Merak ettim, maalesef son 
•söz olduğu için de, eğer, usule uygun değilse, 
cevap verilirse memnun olmuş olacağım. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, çok kısa olmak 
şartiyle buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bir başka vazife dolayı-
siyle buradan ayrıldım, müzakereleri takibede-
medim, belki konuşulmuştur, ama, konuşul
mamış ise veyahut izah edilmemiş ise Sayın 
Bakandan birkaç noktanın izahını rica edece
ğim. 

Birisi; kömür tevziindeki şikâyetlerdir, ki 
vatandaşın bu şikâyetleri gün geçtikçe artmak
tadır. Kömür alanlar hakkında sevmediğim bir 
tâbiri 'kullanacağım, çünkü bu bölücü bir mak
sat için de 'kullanılabiliyor : «Mutlu vatandaş». 
Vatandaşların bâzıları mutlu azınlık haline 
gelmiştir, kömür alabilenler. Ve onun dışın
dakiler, büyük kütle de mağdur bir kütleyi teş
kil etmektedir. Bu şikâyetleri önliyebilmek için 
ne gibi tedbir düşünüyorlar? Bu hususlar şa
yet ben burada bulunmadığım bir sırada izah 
edilmemiş ise lütfedip izahat vermelerini rica 
edeceğim. 

İkincisi; milletvekillerine uygulanan bir mu
amele vardır, bir imtiyazlı muamele uygulan
maktadır. Bu muamele o şekil almıştır ki, bir 
ikinci tevzi müessesesi doğmuştur. 
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Milletvekilleri diğer vatandaşlardan farklı 
olarak kömür ihtiyaçları için evvelce valili
ğe müracaat ediyorlardı, ondan aldıkları bir 
vesika ile kömür ihtiyaçlarını sağlıyorlardı. 
Şimdi ise zannediyorum, Ankara Belediyesini 
A. P. li bir zatın kazanması üzerine o muamele 
ise Belediye Başkanlığına devredilmiş. Şimdi 
milletvekilleri Belediye Başkanına müracaat 
ederek, diğer vatandaşlardan farklı olarak ih-
tiyeçlarını tesbit ettiriyorlar ve kömür alıyor
lar. Bu çirkin bir şeydir, efendim. Yani, va
tandaşlar arasında bir tefrik gözetilmesi bakı
mından bir aykırı muameledir ve çirkin bir 
muamele olarak görüyorum. Bu, öyle bir neti
ce doğurmuştur iki, birçok vatandaşlar bugün 
hepimize ayrı ayrı müracaat ederek; efendim, 
kömür karnenizi aldıysanız, veyahut, kömür 
almadıysanız vesikanızı bize verin, biz alalım, 
demektedirler. Ve bu hal kaloriferli evlerde otu
ran birçok milletvekillerini hilafı hakikat be
yanda bulundurarak bâzı vatandaşların ihti
yaçlarını da karşılamak için kömür alma du
rumuna sokmaktadır. Bu tevzi usulünden ikin
ci bir tevzi şebekesi meydana gelmiştir, bunun 
kurtarılması lâzımdır. Milletvekilinin diğer va
tandaşlardan bir farkı yoktur, Milletvekili de 
diğer vatandaşların tabi olduğu usule gö^o mü
racaat ederek kömürünü alır. Hem ımilletveki-
lini bu müşkülâttan kurtarın ve hem de vatan
daşın vicdanında bir haksız muamele olarak gö
rünen bu muameleye nihayet vermek lâzımdır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Tür

kiye Kömür İşlet meleri Kurumunun 1964 -
1965 - 1966 yılları netice hesap ve bilançolarım 
okutuyorum. 

XIII - T. K. İ. Kurumu 1961 yılı : 
5 447 399,29 lira kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
ni'iyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 4 868 240,25 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 1 397 664,99 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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A) Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi 
1964 yılı : 26 642 955,06 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 72 561 093,05 zarar. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 106 147 790,42 zarar. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 
1964 yılı : 11 957 490,05 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 14 675 799,42 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 16 509 953,40 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
1964 yılı 1 028 316,77 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 8 681 532,99 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas-
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vipleriniize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 1 830 378,76 kâr. 
BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas

viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon her dört müesseseye ait bâzı he
sap yanlışlıkları olduğunu bildirmektedir. Di
ğerlerinde yaptığımız gibi bunlar bugünkü zap
tın sonuna ilâve edilecektir. 

Çalışma programımızla ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
Senatoda görüşülmekte olan iktisadi Dev

let Teşekküllerine ait Karma Komisyon rapor
larının 16 . 10 . 1968 tarihindeki programının 
saat 13,00 te yani sabahki oturumda biteceği an
laşılmaktadır. Bu durumda gerek teşekkül 
mensupları ve gerekse hazırlık yapan sözcüler 
bakımından öğleden sonra toplantı yapılmıya-
rak normal program veçhile 17 . 10 . 1968 gü
nü saat 10,00 da gündeme devam edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu sebeple 17 Ekim 1968 Perşembe günü 
saat 10,00 da toplanmak üzere birleşimi kapı
yorum. 

Kapanma saati : 12,55 
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3. — DÜZELTİŞLER 

Saym Başkanlığa 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait raporlarda tesbit edilen yanlışlıkları gösterir cet

vel ilişikte sunulmuştur. Saygılarımla. 
Karma Komisyon Başkanı Y. 

G-ültekin Sakarya 
Cilt Sayfa Satır Yanlış Doğru 

TKÎ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : 
1 470 11 3 029 673,33 

TKİ Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi : 
1 484 Alttam 17 798 901 771 
1 515 12 56 704 712,58 
1 517 3 26 627 895,66 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi : 
• 1 *465 18 119 147 466 

1 475 2 Aktif 
TKİ Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi : 

1 466 Auttan' 19 Tas kömürü almış... 

511 
521 

1 
173 

930 378,76 
163 350,89 

3 028 673,33 

308 891 399 
56 621 631,58 
26 

199 

627 896.65 

147 466 
Pasif 

... Taş kömürü, 2 605 770 ton 
linyit kömürü, 775 574 ton kok 
kömürü almış.... 

1 830 378,76 
173 168 350,89 

» e « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 10 . 1968 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçlan hakkında rapor. 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) [Dağıtma tarihi : 
7 . 10 . 19681 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




