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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 730 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

mla sunuşları 730 
1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 

Arsan'in, Çankırı ilinin Devlet tarafın
dan gösterilmesi gerekn ihtimamı gör
mediğine, saman selülozu fabrikasının dahi 
açılmadığına ve diğer sosyal tedbirlerin 
de alınmadığına dair demeci, 730:731 

2. — Giresun Mileltvekili Mustafa Ke
mal Çilesizin, bu yıl bol olan fındık 
ürününün zamanında toplattırılması, pa-
zarlanması için fındık üreticisinin asker
de bulunan çocuklarına Orduca geçici ola
rak izin verilmesine dair demeci 731 

3. — Kırşehir Milletvekili Süleymaın 
Onan'm, memleket içinde kaçakçılık iş
lerini yaygın bir şekilde yürüten yaban
cılara ve gümrük kaçakçılığına karşı 
engelleyici tedbirlerin gerekli şekilde 
alınmadığına dair demeci ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in cevabı 731:733 

Sayfa 
4. — Adana Milletvekili Ali Karcı' 

nın, dördüncü rafineri ve Batman - İs
kenderun petrol boru hattı konusuna, 
dördüncü rafinerinin İskenderun'da ku
rulmamasının çeşitli sakıncalarına ve yer
altı ve yerüstü millî servetin korun
masına dair demeci. 733:735 

5. — Başkanın ivedilikle görüşülecek 
işlerin bitirilmiş olması dolayısiyle bun
dan sonra Meclisin normal toplantı gün ve 
saatlerinde, birleşim yapması hakkında tek
lifi. 735 

6. —Başkanın 102, 20, 21, 23, 90, 103, 
128, 22 ye birinci ek ve 88 sıra sayılı 
basma yazılarla sunulan tasarı ve teklif
lerim gelecek gündemde yer alması husu
sundaki teklifi. 735 

5. — Görüşülen isler 735 
1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (Millet Meclisi 1/247; 
Cumhuriyet Senatosu 1/658) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 144; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 815) 735:736,764:767 



Sayfa 
2. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İş

letmeleri Kurumu Kanununun 2 nçi 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmeği-

~ ' W ^ ' - - ' ••'• •' Sayfr 

ne dair kanun tasarısı ve Ticaret, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları 
raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 736:763 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, resmî hastanelerde yurtdaşlara gerekli bal fi
min yapılmadığı hususunda önceden verdimi gün
dem dışı demecin etkisiz kaldığına, Sağlık Ba-
'knn1ı^m,n özellikle bağımsız tıp hastaneleriyle 
ilgilenmesinin yerinde olacağına, 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner, fın
dık ürfm"rmn değerlendirilmesi konusunda alı
nacak tedbirlerle, fındık fiyatlannm \-aktinde 
a^ıHanmamışından doğan sakıncalara ve Fis-
koblrliğe karsı takınılan partizanca tavırlara ve, 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar da, incir, 
tütün ve patates ürünlerinin kredi, pazarla
ma ve değerlendirme konularına değinen birer 
konuşma yaptılar. 

Devlet Bakanı Cihat Bilgehan, Trabzon Mil
letvekili Ali Rıza Uzuner'in fındık konusundaki 
demecine cevap verdi. 

Başbakanlık tezkereleri okunarak, bâzı ma
mullerimizin ihraç fiyatlarını etkiliyen mükel
lefiyetleri bertaraf etmeyi öngören Bakan
lar Kurulu kararlarının onaylanması ile ilgili 

1/1, 1/106, 1/140, 1/164, 1/191 ve 1/202 sa
yılı kanun tasarıları geriverildi. 

Yapılan çağrı üzerine Bulgaristan'ı ziyaret 
edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ku
rulu ilgili liste okunarak bu listede adı gecen 
üvelerin Kurula üye seçilmiş sayıldıkları bildi
rildi. 

Başkanlık Divanınca alman karar gereğince, 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Parlâmentosun
dan bir kurulun memleketimize çağrılmasının 
uygun mütalâa edildiği açıklanarak oya sunul
du ve kabul olundu. 

Dünkü Birleşimde açık oya sunulan ve tas
nifler sonunla, yeter £vyı bulunmadığı için yeni
den oya sunulması gereken 11 tasarının oylan
ması yapıldı ve tasnifler sonunda bu tasarıların 
kabul edildiği bildirildi. 

Aydın Milletvekili Roşat özarda'nm, Devlet 
Memurları Kanununun 1 . 3 . 1966 dan itiba
ren uygulanacağı hakkındaki kesin teminat ver
miş olmasına rarjmen bu sözü yerine getireme
miş olan Hükümet halikında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması konusun
da görüşmeler yapıldı ve netice önergenin gün
deme alınması reddolundu. 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Başkanı 
Ekselans lon Gheorçhe Mauer'in Kordiplomatik 
Locasmdaki yerini alması üzerine kendisine Hoş 
geldiniz» denildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Aralık 1965 ve Ocak ve Şubat 1966 aylan ile, 

Mart, Nisan ve Mayıs 1966 ayları he3aplan 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu rapor-
lannm okunması öncelikle ele alınarak bilgiye 
3unuldu. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
derişiklik vapılmn/n hakkındaki kanun ta.sn.risi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkeresi okundu. Raporun dağı
tılmasından itibaren henüs 48 saat geçmediğin
den tasarının gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi kabul olundu. Tasarının açık 
oya sunulması sonunda yeter çoğunluk sağlana
madığından oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

— 728 

file:///-aktinde
http://ta.sn.risi


Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'
nin 689 sayılı Maarif Teşkilâtına dair olan Ka
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi üzerinde Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi okundu, neticede 
Plân Komisyonunun ikinci maddenin benimsen
mesine dair olaın raporu kabul olunduğundan, 
teklif kanunlaştı. 

Sözlü Sorular 
1. —s Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 

Türkiye'de mezru arazinin katî miktarının belli 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/394) 

2. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli ovasının sulanması iş'n'n, bir intizama 
bağlanması hususunda her hangi bir etüt ve ça
lışma olup olmadıkına dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/395) 

3. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilyuva 
kasabasının, bucak olması hakkındaki vâki müra
caatlarının hangi safhada olduğuna dair sözlü 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/396) 

Yazılı sorular 
4. — Hatay Milletvekili Yahya Kanboîat'm, 

Hatay'ın Şenköy bucağı camiine verilen müezzin-

Rapor 

1. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardim 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 

Gerekli çoğunluğun kalmadığı bildirilerek, 
27 Temmuz 1966 Çarşamba günü saat 15 te 

toplanılmak üzere "saat 18,50 de Birleşime son 
/erildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 

Ahmet Bilgin Âdil Kurt el 
Kâtip 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

İlk kadrosuna, müezzin tâyini için yapılan mü
sabaka imtihanına dair yazılı soru önergemi, Dev
let Bakanlığına gönderilmşitir. (7/189) 

5. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılnlıoğlıı'nun, Tahran Büyükelç'mr'n makpm 
arabasmd?n Türkiye yazısını sildirdiğinin doğ
ru olup olmadığına dair yazılı soru. önergesi, Dış
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/190) 

6. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'mn, ilk öğretmen okullarında belge alan 
öğrenciler için bir belge sınavı düşünülüp dü
şünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/191) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şa-
hinli köyünde yaptırılması düşünülen sağlık 
ocağının, Serpil köyüne verilmesinde politik 
sebeplerin rol oynadığının doğru olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi, Sığlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/192) 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 145) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Agn), AdilKurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 120 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Arkadaşların lütfen beyaz düğmeye 
basmalarını rica ederim. 

(yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı ilinin. Devlet tarafından gösteril
mesi gereken ihtimamı görmediğine, saman selü
lozu fabrikasının dahi açılmadığına ve diğer sos
yal tedbirlerin de alınmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet AH Arsan gün
dem dışı söz-'istemişsiniz, saman selülozu fabri
kası hakkında, vadiniz üzerine çok kıssa olmasını 
rica edeceğim, zaten çok zıaman kaybetmiş 'bulu
nuyoruz. 

Buyurum. 
MEHMET- ALI ARSAN (Çankırı) — Sa

yın Başkan, Sayın milletvekilleri huzurunuza 
getirmek istediğim mesele 'aylardan beri, kendi 
kaderi ile yoğrulan devlet 'anlayışı ve hizmetle
rimden yoksun âdeta Doğu illleriimıize nadire ola
bilecek blir orta Anadolu şehri olan Çankırı'nın 
problemleridir. 

Sayın Milletvekilleri, kıymetli dakikalarınızı 
almak istemezdim, ama seçim çevrem olan Çan
kırı'nın dertlerini savunmak, onların dâvalarını 
Yüce Meclise aksettirmek, benim 'temsil ettiğim 
sıfatın normal neticesi olduğuna Yüce Meclisin 
sayın üyelerinin de hak vereceklerine olan inan-
cımdır. 

Sayın milletvekilleri, şu günlerde İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının hazırlıkları yapıl
makta olduğu bir vakıadır. Bunun için seneler
dir gerekli ilgiyi görmemiş, kaderi ile yoğrul
muş, topraktan yoksun, iktisadi bakımdan itam 

anlamı ile zavallı bir yurt beldesi olan Çankırı'
nın, hiç olmazsa bu İkinci Beş Yıllık Plânda, 
kalkınmasını temin edecek hususlarının nazara 
alınması âdeta kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. 
Şahsına sonsuz hürmetim olan Sayın Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan Beyi ve o zaman yanında 
bulunan Sayın Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan 
beylere Çankırı 'um kalkınması hakkında bir
kaç mülâhazamı arz etmiş, onlardan da bunu 
Sayın Hükümet Başkanına iletmelerini rica et
miştik. İlettiklerine hiç şüphemiz yoktur. Bu is
teklerimizin inceleneceğine olan ümidimiz son
suzdur. Ama bir kere de Yüce Meclise arzda 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülen halen 
inşası yapılan Kâğıt fabrikalarımız hitam bul
duğunda tam kapasite ile çalışmaya başladığı 
zaman Türkiye'de ikindi bir saman selülozu fab
rikasına ihtiyacolduğu Devlet Plânlamanın 
etütleri içinde yer almaktadır. 1969 "dan sonra 
inşası zaruri hale gelecek olan, bu dikünci tesisin 
yurt beldesinde, bammaddesli bakınundaın en uy
gun yerin Çankırı ili olduğu da teknik inceleme
ler neticesinde ortaya çıkan bir gerçektir. Sayın 
Hükümetten Çankırı'mın bu yönden bdr etüdü
nün yaptırılması iMncii saman selüloz fabrikası
nın bu beldede kurdurulması içlin tavassutta bu
lunmasını rica ederim. 

Sayın milletvekilleri Türkiyemıizde Ziraat 
Bankası ile 1. A. D. teşkilâtının müştereken yü
rüttükleri Zirai Kafanma programı gereğince 
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tecrübe mahiyetinde ilk olarak Denizli, ikinci şe
hir olarak Erzincan şehrimiz; seçilmiş olup balem 
Denizlide bu yönden gaüışmıalar ilerlemiştir. 
Bir batı, bilr doğu idimizde yapılan bu çalışma
lara bir de orta Anadolu şehrilnin katılmasa, neti
cenin semeresi bakımmdan faydalı olacağı şüp
hesizdir. Bu şehrin de Çankırı olması her halde 
çok görülecek bir iş değildir. Bakanlar koordi
nasyon heyetinin bu dişe yetlkili olduğu bir ger
çektir. Bu heyetten üçüncü şehrin Çankırı olma
sı için bir çalışma yapmalarını ıstırap içinde kıv
ranan, yoksulluğun-, sefaletin timsali olan Çankı
rı adına rica ederim. 

Sayın milletvekilleri, millî eğitdm sahasında 
Bakanlığımm kıymetli uzananlarının Çankırı'da 
yaptıkları incelemeler neticesi, bu ilimizde bir 
ticaret lisesinin kurulması için gösterdikleri ya
kın alâkaya sultanlarımı arz eder bunun biran 
evvel gerçekleşmesini Sayın Bakandan rica ede
rim. 

Son olarak Sayın Millî Savunma Balkanının-
kesinlikle ifade ettiği Astsubay okulunun nakil 
işlerinin yaptırılmasını, bu hususta kıymetli ta
vassutlarını esirgemiyen Sayın Devlet Başkanı
mız Snnay"a, Hükümet Başkanımıza, Millî Sa
vunma Bakanımıza Sayım kumıandanlarımızıa ve 
sayın senatör ve eski Millî Savunma Bakanımız 
Hazım Dağlı'ya Çankınlıla/r adına şükranlarımı 
huzurunuzda arz etmeyi bir vicdan borcu bili
rim. Saygılarımla. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesizdin, hu yıl bol olan fındık ürününün zama
nında toplattırılmasın ^azarlanması için fındık 
üreticisinin askerde bulunan çocuklarına Orduca 
leçici olarak izin verilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Mustafa Kemal Çilesiz. 
Muhterem arkadaşlar, dünden nisabı sağ-

.anmıyan yalnız bir açık oylamamız vardır. 
Gündeme başlayıncaya kadar, arkadaşlarımızın 
-itmemelerini rica edeceğim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlar, Karadenizin fındık ye
tiştiren bölgelerinde rekolte görülmemiş bir se
ciyededir. Ancak istihsalin son derece fazla ol
ması da fındığın anb arlanması bakımından zor 
Dİr durum meydana getirmiştir. Fındık el ile 
oplandığı için, zamanında toplama ve ambarla

mada müşkülât başgösterecektir. Toplama ve 

anbarlama işi, kısa bir zaman içerisinde başarı-
lamadığı takdirde zayiat artacak ve millî mah
sulümüzün büyük bir kısmı heder olacaktır. Böl
ge içinde herkes fındık yetiştirdiği için işini 
görme gücüne sahibolamıyan aileler, işçi bul
makta zorluk çekecekler ve hattâ bahçelerini 
toplamak için işçi dahi bulamıyacaklardır. Bu 
itibarla istihsalin zayiata meydan vermeden id
rak edilebilmesi için bâzı tedbirlere başvurmak 
gerekmektedir. Geçimi fındığa bağlı ailelerin 
askerde olan evlâtlarının toplama ve anbarlama 
işlerine yardımcı olmasını sağlamak, kanaatime 
göre, çok lüzumlu bir tedbir olacaktır. Kalkın
ma dâvamıza büyük bir şevkle ve heyecanla ka
tılmış olan kahraman ordumuzun sevk ve idare 
makamlarınca ve Millî Savunma Bakanlığınca 
bu hususun anlayışla karşılanacağından eminim. 
Bu itibarla fındık bölgesi halkından olup da si
lâh altında bulunanlara, fındık toplama zama
nında, yani bugünlerde münasip görülecek bir 
süre için izin verilmesinin ve hattâ bu usulün 
toprak mahsulleri yetiştiren diğer bölgelerde de 
mâkul bir şekilde tatbikinin, genel kalkınma 
dâvamızda büyük bir rol oynıyaeağına inanıyo
rum. Konunun Hükümetçe zaman geçirilmeden 
ele almasını bilhassa istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

3. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'-
m, memleket içinde kaçakçılık işlerini yaygın bir 
şekilde yürüten yabancılara ve gümrük kaçakçı
lığına karşı engelleyici tedbirlerin gerekli şe
kilde alınmadığına dair demeci ve Gümrük ve 
Tekel Bakam İbrahim Tekin'in, cevabı. 

BAŞKAN — Saym Süleyman Onan. Kaçak 
olarak yurda giren silâhlar hakkında. Mümkün 
olduğu kadar kısa konuşmanızı rica edeceğim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Memleketimizde kaçakçılık işi, son zamanlar
da âzami derecede gelişmiş ve bu işleri yapanlar 
pervasızca sanat'ı mutade haline getirdikleri ka
çakçılık çalışmalarını ilerletmişlerdir. 

Türkiye'mıizdeki kaçakçılık liglerini yürütenler 
veya besliyenler bilhassa ikamet tezkereleri al
mak suretiyle memleketimizde oturmakta olan 
yabancılardır. Bunlara muvazi olarak faaliyet 
gösteren ve karaborsa kaçak eşya satan seyyar 
yabancı uyruklu «kimselerdir. 
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Yurdumuza kaçak olarak sokulan çeçf.tii gi
yim ve süs eşyaları mey anında bilhassa son za
manlarda kaçak silâh ve merminin memleketıiımi-
ze sokulduğu bir hakikattir. 

Şimdiye kadar malî polis ile teşriki mesai eden 
istanbul Galata Gümrük Muhafaza teşkilâtı, bin
lerce kaçak taibanca ve mermi yakalamışlardır. 
Bunların yakaladıkları kaçak tabanca ve mermi 
miktarları, mahkeme dosyalarında mevcuttur. 
Son olaraik bir pejo otomobilimin muhtelif yerle
rine yerleştirilen 368 aded otomatik taibanca ile 
612 jarjor bir İsviçreli tarafından memlcketimi-
ze kurnazca sokulmakta, iken, uyanık Galata 
gümrük muhafaza teşkilâtının âmir ve nKmıurla-
rı tarafından suçüstü yakalanmışlardır. 

Bu kabîl 'işlerin bilhassa iki seneden beri faz
lalaştığı resmî kayıtlarla sabit bulunmaktadır. 
Çeşitli ticari emtialara muvaai olarak yapılan 
bu silâh ve mermi kaçakçılığı, memleket'imljzde 
vatandaşlarımızın geleceğini hangi badirelere 
sürükllyeceği belli olmamakla beraber; her bir si
lâh ve merminin pek çok aile yuvalarını da sön
düreceği kanaatini doğurmaktadır. Bu sakilde 
yurdumuza sokulan silâhlar ve mermıiler ne mak
satla giriyor, nerelere sevk odüliyor ve kimlerin 
eline geçiyor bizlerin meçbulümüzdür. Bu husus 
Sçin Sayın Hükümet ilgililerimin nazarı dikkati
ni çekerim. 

AlablM'ğine gelişen ve sere, serpe çalışan bu 
kaçakçıları, suçüstü yakalıyan vatanperver güm
rük teşkilâtı mensupları ile, malî polislerimizi 
takdir ve taltif etmek ieabederkon, maalesef ka
çakçılık yaptıran kapitalist şeriklerin çevirdikle
ri çeşitli entrikalar ve haksız şikâyetlerle, bu fe
dakâr ve vatanperver vazifelilerin cezalandırıl-
ımaları için üst makamlara şikâyet ederek tazyik 
ettirin ektedirler. Her halde salahiyetli Hükümet 
yetkilileri böyle haksız şikâyetlere ve 'hatır 'bas
kılarına iltifat etmiyeceklerdir. 

- Uzun zamandan beri memleketimize kahve 
lithalâtı yapılmadığı hailde, bugün serbest piyasa
da mebzul miktarda, istenildiği kadar kahve bu
lunmaktadır. Tükenmek bllmiyen bu kahveler 
acaba nereden gelmektedir? Kahve kaçakçılığı 
yapan k'mselere neden bu kadar geniş fırsat ve
rilmektedir? 

Kaçakçılık mevzuunda gümrük kapılarımızın 
çok ciddî çalışmaları ioabediyor, fakat bu işi ku
sursuz gören teşkilât nerede? Haziran ayı iıçinde 

Kapıkule gümrüğünden, bir fabrika kurulması 
için muhtacolunıan bilûmum alet ve makinaları 
altı römork halindeki konvoyla yurda kaçak ola
rak sokuluyor da, Kapıkule Gümrük Teşkilâtı 
bundan bihaber oluyor veya buna. göz yumuyor. 

Kaçak olarak yurda sokulan bu fabrika İs
tanbul'da montaj yapılırken bir vatandaşın ihba
rı üzerine işe vaziyet ediliyor ve resmî makamlar 
mecburen tahkikata geçiyor. Bu ne biçim güm
rük teşkilâtı, bu ne biçim idare? 

Aziz milletvekilleri, memleketimizin âli men-
faatlarınm tahakkuiku için seferber olmaya mec
bur bulunduğumuz bu devrede, lütfen bütün iş
lerimize ciddî olarak sarılalım. Vazifelerini veya 
salâhiyetlerini istismar edenlere asla fırsat ver-
mîyelim. İşinde başarı gösterenioni takdir ve tal
tif edelim. Bu konuşmalarımla Sayın Hükümeti
mizi uyarmak istiyorum. Lütfen müesair icraa
tıyla Kapıkule Gümrük teşkilâtı gjlfci vazifeleri
ni iyi yapmıyan, gümrük giriş 'kapıları üzerinde 
bilhassa hassasiyetle dursunlar ve kaçak eşya so
kulmaması için gerekli tedbirleri alsınlar. 

Muhterem milletvekilleri, millet ve memleke' 
hizmetlerinde, bölgevi veya Türkiye şümul dert
lerimizde, millî dâvalarımızda daima beraberiz. 
Hangi siyam teşekküle mensu'bolursak olalım, so
rumlusu olduğumuz anamesolelerimizde daim 
birleşerek müşterek anlayış ve ahenk içerisinde 
işlerlmizji tahakkuk ettirelim. Artık millet tek ta
raflı çalışmaları, çelişmeleri veya çekişmeleri is
temiyor. 

Vatansever 'milletvekilleıü olarak bu aıüayu 
havası içerisinde yaralarımıza deva olalım, bu ve
sile ile Yüce Meclisimizin muhterem üyelerini er 
iyi dilek ve hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan (buyurunuz... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBB AH İl 

TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muhtereır 
arkadaşlarım, biraz evvel konuşan arkadaşım' 
kısa da olsa bir cevap vermek 'istiyorum. Kaçak 
çılık mevzuunda söylediklerinin bir kısmı doğm 
dur. Fakaıt teşkilâtın da bu kaçakçılığa toarş: 
bütün tedbirlerini aldığını burada söylemek iste 
rlm. Tabanca ve mermi kaçakçılığı oluyor. Maa 
lesef bu kaçakçılığın çoğu da, dışarıya giden d. 
çilerimiz tarafından yapılıyor. Bir taraftan b'J 
gümrük kapılarında muayeneyi sıkı tutarker 
matbuat ve politikacı arkadaşlarımız kolayM 
göstermemiz için bize daima söylerken bQr taraf 
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tan da neden kaçakçılığa müsaade ettiğimizi so
ruyorlar. Bütün bunlara rağmen, müsaade demi
yorum yanlış anlaşılmasın, bütün bunlara rağ-
m?n biz dışardan yerli turJsti sıkı bir (kontrole 
tabi tutuyoruz. 

Yabancılardan da kaçakçılığa iştirak edenler 
vardır. Bilhassa son zamanlarda, 'bir millete men
sup, bir mil'letin vatandaşları tarafından kaçak
çılık yapılıyor, buma da kendim 'bizzat el koy
muş vaziyetteyim. 

Arkadaşımın son söylediği bir fa/brika mese
lesine değinmek isterim. Arkadaşımın dediği gi
bi o, Kapıkuledan bu sakilde geçmiş değildir, be
nim bundan da evvoldon haberim olmuştur, ben 
IbJzzat bir müfettiş vasıtaıuyle bunu takiıbottirmi-
şimdir ve bu yakalanmıştır. Şimdi tahkikat 'açıl
mıştır. Bu bir fabrika okrdk gelmemiştir, İstan
bul'da bir fabrikatör, yedek parça olarak getiri
yorum, demiştir. Fakat komple bir fabrikadır. 
öyle zannediyorum ki... 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — O halde 
doğru... 

BAŞKAN — Yerimizden müdahale etmeyim, 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA

HİM TEKİN (Devamla) — Yalan demedim bon 
sayın arkadaşım. Söyledim mi ben öyle bir şey?.. 
Doğrudur diyorum. Fakat denildiği şakiilıde de
ğildir, diyorum, anlatıldığı şekilde değildir, di
yorum. Yani doğruyu da mı söylemiyeeeğuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı cevap 
verme şerlinde konuşmamanızı rica ederim. Siz 
Yüksek Meclise hifcabodin efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRA
HİM TEKİN (Devamla) — Ben durumu kah 
ediyorum. Bu olmuştur. Tahkikat devam ediyor. 
Tahkikat bitinceye kadar da bir söz söylemek is
temiyorum. Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

4. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, dör
düncü rafineri ve Batman - İskenderun petrol 
boru hattı konusuna, dördüncü rafinerinin îsken 
derun'da kurulmamasının çeşitli sakıncalarına 
ve yeraltı ve yerüstü millî servetin korunmasına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Ali Karcı buyurunuz 
efendim. Dördüncü rafineri tesioi ve iktisadi ol 
mıyan kuruluşlar hakkında söz istemişsiniz. Ri
ca ediyorum, 5 dakikayı geçmesin. Saıat tam 
15.30 dur, onu da hatırlatırım. 

, 2 7 . 7 . 1 9 6 6 0 : 1 

ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, Sa
yın milletvekilleri, 

Huzurunuzla, çok önemli ve üzerine hemen 
eğilerek, yapılan hatanın düzeltilmeaini gerekti
ren bir yurt sorumunu, bütün açıklığı ile ortaya 
sermek için gelmiş bulunuyorum. 

Bu sorun, son zamanlarda, çeşitli çek'çmeler 
sonucu, gözden uzak tutulması 'başarılmış oüıan, 
millî petrol dâvamızla ilgili ve onun bir parçası 
olan : 

1. — 4 ncü rafineri 
2. — Batman - İskenderun petrol »boru hattı 

konusudur. 

Sayın Milletvekili eri, 
Bildiğiniz gibi, Türkiye Petrolleri A. O., Bat

man bölgesinden çıkardığı hampatrolü İskende
run'a indirmek için 1963 yılında petrol daireni-
ne müracaatla boru battı inşaası için izin Öde
miştir. Diğer petrol hakkı sahiplerinden Mobil 
Şirketi, kendileri için çok olvonlşlıi olan petrol 
kanununu zorlamak suretiyle; 'bu müracaata iti
raz etmiş ve kendi hakkının zarara uğrıyacağmı 
ileri sürmüştür. 

Yüksek malûmunuzdur iki, petrol kanunumuz, 
bir petrol hakkı sahibinin, yeni bir ameliye veya 
boru hattı kurmak istediği zaman, dıiğer petrol 

[ hakkı sahipleri, bundan zarara uğrayacaklarım 
iddia ederlerse, durumu aht'lâflı Ikaıbul ederek, 
hakeme gidilmesi yolunu açık bırakmıştır. 

Petrol dairesi, möbilin bu boru hattından 
hiçbir zararı olamıyacağını nazarı İtibara alarak, 
bu istemi derhal reddetmeni gerekirdi. Oysja hak
sız olan bu itiraz, maalesef dikkate arınmıştır. 

Uzun tartışmalar ve 'işin sürüncemede kal
ması pahasına, bu müsaade, sonunda alınabilmiş 
ve boru hattının proje çalışmalarına başlanaibil-
mişti. Bu defa mobll, boru hattının yapılması 
için izin verildiğini görünce, petrol boru hattına 
ortak olmayı teklif etmiştir. Ve pek tabiî olarak 
da bu istek reddedilmiştir. 

Bütün bu engellemeler, boru hattının en az 
birbuçukjrıl gecikmesine sebebolmuştur. Yani 
Mobil Şirketi bizim boru hattı döşememizi en 
açık bir deyimle, birbuçuk yıl sürece torpillemiş-
tir. Nihayet Türkiye Petrolleri A. O. bir Japon 
firması ile ucuz fiyatla boru anlaşması yaparak 
bu projeyi gerçekleştirme yoluna girmiştir. Boru 
hattı, 'bu yıl kasım ayında bitirilecek ve yaklaşık 
olarak yarım milyar liraya mal olacaktır. Siz© 
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inanılmıyacak bir hususu bilhassa hatırlattıktan 
sonra işin bundan sonraki safhasının ne kadar 
önemli olduğu kendiliğinden meydana çıkar ka
nısındayım. Bu husus, petrol boru hatlarının ken
di kendini ödeme zamanının 2 yıl gibi çok kısa 
bir süre olduğu hususudur. 

Bu girişi yaptıktan sonra şimdi dikkatleri
nizi çok önemli bir gelişmeye çekmek işitiyorum. 

Biliyorsunuz Türkiye Petrollerinin yeni Ge
nel Müdürü, daha makamına oturur oturmaz, 
Batman - İskenderun boru hattını, özel teşeb
büse (kendi deyimleriyle küçük tasarruf sahip
lerine) devredeceğini açıklamıştır. O zaman ka
mu oyunda, fazla bir yankı uyandırmıyan bu 
açıklamanın gerçek yönü şimdi anlaşılmakta
dır. Şöyleki : 

Aynı zat şu sıralarda 4 ncü rafinerinin İz
mir'de kurulacağını ilân ediyor ve gerçekten, 
arazi satmalmması için, bugünlerde harekete 
geçildiğini de öğreniyoruz. 

Bütün bu birbirinden ayrı şeylermiş gibi gö
rünen olayları, bir araya getirirsek, halk aley
hine, korkunç bir plânın, ustalukla uygulanma
ya başlanmış olduğunu ve son günlerin kısır iç 
politika didişmeleri içerisinde, bu konunun ses
sizce halledilmekte olduğunu görürüz. 

HAMİT FENDÜĞLU (Malatya) — O senin 
görüşün. . 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale et
meyiniz efendim. 

ALİ KARCI (Devamla) — Durumu açıklı-
yalım : 

1. — Türkiye Petrolleri, Batman - İskende
run arasında boru hattı yaptırdığına ıgöre, ken
disinin 3 ncü ve Türkiye'nin 4 ncü rafinerisini 
İskenderun'a kurması gerekirdi. Haımpetrolün 
buradan ihracedilmiyeceği bilindiğine 'göre, ya 
bu hampetrol tankerlerle İzmir'e (Yani yeni ku
rulacak rafineriye) taşınacak, ya da bu boru 
hattı, Türkiye Petrollerinin dışında kalan pet
rol şirketleri tarafından kullanılacaktır. Eğer 
ham petrol İzmir'e taşmacaksa, en basit işletme
cilik kavramının bile reddedeceği böyle bir çö
züm, maliyeti artırmaktan başka işe yaramaya
caktır. 

Halbuki, İzmir'de kuruJlaoaJk rafineride, it
hal ham petrolünün işleneceğini öğren'iyarnz. Şu 
halde ikinci şık daha 'akla uygun 'görünüyor, ya
ni Batman - İskenderun bora halttı,. Türkiye pet

rolleri A. O. dışında kalan yabancı şirketle* ad
larını da söyliyeldm, Mobil - Shell taraflından iş
letilecektir. 

2. — İki yıl gibi kısa bir sürede kendisimi ödi-
yecek bu çok .kazançlı işHetmıe, kurulacıak yerli 
paravan şirketler aracılığı ile, Mobil ya da SheüT-
in veya ortaklaşa ikisinin eline geçecek ve bu şir
ketler, Şelmo, Kayaköy gibi bölgelerdeki petrol
lerini, Mira ödenmeden Mersin'deki rafinerlerine 
taşıyacaklardır. 

Sayın genel müdür, hisse senetlerinin, ya
bancılara veril miyeceğini her ne kadar açıkla-
mışsa da, böyle dev bir tesisi, küçük tasarruf 
sahiplerinin satmalamıyacakları tartışmasız 
olarak ortadadır. 

Hiç şüphesiz yabancı dev petrol şirketleri
nin, finanse edeceği yerli paravan şirketler, 
% 49 - '51 oyununa göre, duruma yine feâkiım 
olacaklardır. Bu önemli hususu Yüksek dikka
tinize sunarım. 

Böylece, uzun bir mücadele sonucunda, mil
lî şirketlerimizin, bütün engelleme ve baltala
malara rağmen gerçekleştirdiği bu eser, sessiz
ce, gene yabancı şirketlerin eline ıgeçmiş olaca
ğı göz önüne alınmalıdır. 

3. — İzmit'teki Ipraş rafinerisi, kapasitesini 
% 100 oranında artırmak için işe başlamıştır. 
Mersin'deki Ataş rafinerisi de kapasitesini 
% 20 oranında artırmak için, petrol dairesine 
müracaatta bulunmuştur. Bu iki rafineri, Batı 
Anadolıınun ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. 
İzmir'e bir üçüncüsünün kurulması, hem ithal 
ham petrolünün taşıma bedelini artıracağı, hem 
de bugün için en uygun dağıtım merkeızi olarak 
ortaya çıkan iskenderun'a göre daha yüksek bir 
ürün taşıma maliyeti vereceği için, hatalı bir çö
züm yolu olarak karşımıza çıkmaJktadiT. Kaldı ki, 
ithal ham petrolü ile çalışmada bile Iskendeıım 
uygun bir kuruluş yeridir. Çünkü Orta - Doğu 
petrol alanlarına daha yakındır. İç ve Doğu 
Anadoluya dağıtım bakımından da elverişlidir. 
Raf inerlerinin burada kurulmaması, iç ve dış 
Anadoluya önem verilmediğinin ve verilmiyece-
ğinin de en açık delilidir. 

BAŞKAN — S a y ı n Karcı, sözümüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım, efendim. 

ALİ KARCI (Devamla) — Bir dakikanızı 
rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Çok rica ederim, beş dakika ol
duğunu biliyorsunuz. Onun için gündem dışı 
konuşmaları buna ayarlamanız lâzımdı. 2 - 3 da
kika da geçiyor. Lütfen bağlayın da meseleyi 
Iıalledelim. 

ALI KARCI (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 
. 4. — Bu gerçeklere rağmen, dördüncü rafi
nerinin İzmir'de kurulmasına karar verilmesi, 
ister istemez, Türkiye Petrolleri A. O. nm, 5 nci 
(bölgeden ilgisini keserek, bu.zengin petrol böl
gesinin, yabancılara bırakılması yolunda, dik
katli bîr plânın uygulama alanına konulduğu
nu akla getirmektedir. Böylece, Türk balkının 
kendi sınırlı jmkânlariyle jeolojik ve jeofizik 
araştırmalarını yaptığı, petrol bulmayı başardı
ğı bu bölge, bin güçlükle gerçekleştirdiği boru 
hattıyla birlikte, yabancıların eline düşmüş ola
caktır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ederim üç 
dakika da fazla konuştunuz. Bitti. 

ALÎ KARCI (Devamla) — tSayın Başkanım 
bir şey kaldı... 

BAŞKAN — Bir tek kelimeye dahi müsaade 
yok. Buyurun lütfen efendim. 

ALÎ KARCI (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Sayın milletvekilleri, vakit henüz 'geçmiş de
ğildir. Hepinizi bu önemli dâvaya eğilmeye ça
ğırıyorum. İlgili Bakandan da bu konuda açık
lama isteyiniz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karcı zapta geçmiyor, 
boşuna konuşuyorsunuz. Sözünüzü kestim Be
yefendi. (G-ürültüler) 

ALÎ KARCI (Devamla) — Bu yurt yeraltı 
ve yerüstü kaynakları ile Türk halkmındır. 

Saygılarımla. 
AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Bu 

mevzu/da gündem dışı SÖZ istiyorum. 
BAŞKAN — Rica ederim bundan sonraki 

celsede talebedin vereyim. Gündem dışı konuş
malar bitmiştir. 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (Millet Meclisi 1/247, Cumhuriyet Sena- | 

5. — Başkanın, ivedilikle görüşülecek islerin 
bitirilmiş olması dölayısiyle bundan sonra Mecli
sin normal toplantı gün ve saatlerinde birleşim 
yapması hakkında teklifi. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
gündemimizde önemli kanun tasarıları ve teküif-
leri kalmamıştır. ToplantılarımızHi normıal top
lantı günlerimiz olan Pazartesi, Çarşamba, Cu
ma günleri yapılması hususunu oylarınıza snora-
yorum. Kabul edenler... Etmdyenler... 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adama) — Hangi 
günler efendim? 

BAŞKAN — Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri olan normal toplantı günlerinde topla
nılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Normal 
günlerde toplanılması kabul edilmiştir efendim. 
(«O halde yarın yok» sesleri, «hangi saatlerde 
toplanılacak?» sesleri) Aynı saatlerde, o belli 
olan bir şey. 

6. — Başkanın, 102, 20, 21, 19, 23, 90, 103, 
128, 22 ye birinci ek ve 88 sıra sayılı basmaya-
zilarla sunulan tasan ve tekliflerin gelecek gün* 
demde yer alması hususundaki teklifi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir hu
susu daha oylarınıza sunacağım. Evvelce par
tilerin grup temsilcileriyle yapılan toplantıda 
Başkanlığa verilen yetkiye dayanarak gündemin 
iki defa görüşülecek işler kısmının sonuna 88 
sıra sayılı tasarı ile bu kısımdaki işlerin müza
keresinden sonra Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işler bölümüne 102, 20, 21,19, 23, 90, 
103,. 128 ve 22 ye 1 nci ek sıra sayılı tasarı ve 
tekliflerin önümüzdeki gündeme ilâvesi uygun 
görülmüştür. Bu hususu oylarınıza arz edece
ğim. Bu hususların önümüzdeki gündeme ko
nulmasını kabul edenler... («Neler olduğunu bi
lelim» sesleri) Bunlar esasen evvelce dağıtılmış, 
günlerden beri kutularınızda mevcuttur. Alâ
kadar olup okumamışsınız, okutayım efendim. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; gündemimize başlıyo
ruz. 

tosu 1/658) (Millet Meclisi S. Sayısı : 144, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 815) 

BAŞKAN — Bu tasarı için yapılan oyianıa-

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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da dün nisap hâsıl olmadığı için, şimdi tekrar 
açık oylarınıza sunulacaktır. Kutular sıralar 
arasında gezdirilecektir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Efendim, kabul edilen gündemi okumayı va'det-
tiniz. Onu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, gündemin okunması 
için bir önerge yazın okutalım. Çünkü oylamış 
bulunuyorum. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) •— 
Okutacağım, dediniz efendim. 

BAŞKAN — Okutacağım dedim, ama herkes 
kabul ettikten sonra. Benim, okutacağım, de
memin hükmü olmıyacağı malûm Sayın Ekinci. 
Lütfen bir önerge verin, okutalım. Eğer ka
bul ederlerse okuturuz. Okutmaktan âciz deği
liz efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, oylar istihsal edi
lirken biz gündemimize devam eedlim. 

2. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık* 
ırasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı: 124) (1) 

BAŞKAN — Raporları okutuyorum efendim. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dekika efendim. Bunun ev

velâ önceliği varmış, öncelikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Öncelik kabul edilmiştir. 
Raporu okutuyorum efendim. 

(Bütçe Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen ar
kadaşların isimlerini okuyacağım efendim. 

Faik Kırbaşlı, Şefik İnan, Yunus Koçak, 
Celâl Nuri Koç, Süleyman Onan. 

Faik Kırbaşlı.. Yok mu efendim? Şefik 
inan.. Sayın İnan, buyurun. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri. Müzakeresine baş
ladığımız kanun tasarısı Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu Kanununun 2 nci madde
sinin (B) fıkrasında küçük bir değişiklik, 
daha doğrusu küçük bir ibarenin ilâvesini 

(1) 124 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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öngörmektedir. İlâve edilen ibare küçüktür, 
fakat bence önemlidir. Niçin önemlidir, §imdi 
arz edeceğim : 

Bilindiği üzere alelıtlak kömür istihsa
limiz ve bu arada linyit istihsalimiz mem
leketin linyit ihtiyacına tekabül etmemek
tedir. Ve ihtiyacın altında kalmaktadrı. Bu
gün memlekette isihlâk edilen linyit, iki 
yoldan istihsal edilmektedir. Devlet sek
törü eliyle ve bir de özel sektör eliyle. Dev
let sektörünün istihsal ettiği linyit kömürü 
artı, özel sektörün istihsal ettiği linyit kö
mürü memleketin bugünkü linyit istihsalini 
vermektedir. Şurasını arz edeyim; özel sek
törün linyit istihsali memleket linyit istihsa
linin yedi yıllık ortalama olarak % 24 ünü 
temsil etmektedir. 

Şimdi kanun tasarısının, gerekçesi ince
lendiği zaman bellibaşlı husus şudur, madem 
ki, ihtiyaca tekabül etmemektedir, Türkiye 
Kömür İşletmelerinin Kömür Satış Tevzi 
müessesesi özel sektörün istihsal ettiği lin
yiti de satmalsm ve böylece ihtiyaç karşılan
sın. Mucip sebep budur esas itibariyle. 
Bir de biriket imali için toz kömür muba
yaası var, ama onu geçelim. Esas maksat 
bu. Yani midem ki, ihtiyaca cevap yerme-
n^ktedir ist'h^I, o halde Türkiye Kömür 
S.ıtış Tevzi Müessesesi özel sektörün istihsal 
ettiği kömürü de satmalabilsin. Peki ama, 
esasen biraz önce arz ettim, memleketin lin
yit istihsali, yani Devlet sektörünün linyit 
istihsali artı, eski tabiriyle zait, özel sektör 
istihsali - ki, memleket istihsalini vermekte
dir. Bu zaten yetişmemektedir. Şimdi özel 
".ektö'rüm istihsal ettiğini Kömür, Satıış 
Tevzi Müessesi satmalmca istihsal art
mış olmıyacaktır. Mevcut istihsali antmala
caktır. Şimdi % 24 dedim özel sektörün 
istihsaline. Memleket istihsaline % 100 der
sek, 76 sini Devirt sektörü istihsal ediyor. 
24 ünü de osel sektör istihsal ediyor. 76 artı 
24, eşittir 100. Bunu ister Devlet sektörü 
satmalsm, ister özel sektör doğrudan pi-
vasava satsın. Yüz yine yüzdür, değişmez. 
Şimdi yeknazarda, ilk bakışta herhangi bir 
mahzur düşünülmiyebilir, her hangi bir mah
zur hatıra gelmeyebilir. Ne var bunda? özel 
sektörün istihsalini Devlet Kömür Satış 
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Tevzi Müessesesi satmalaeaktır. Ne olur diyebi
lirsiniz. Şu anda yürürlükte bulunan kmun, 
sadece Kömür Satış Tevzi Müessesesine Dev
let istihsali olan kömürü, piyasaya intikal et
tirmek, ihtiyaç sahiplerine satmak vazifesini 
vormiştir. özel sektörden kömür satmalma yet
kisini vermemiştir. 

Biraz sonra varacağım neticeyi daha iyi 
belirtebilmek için geçen yıl yapılmış ulan 
bir tatbikatı arz edeyim : Geçen yıl istan
bul'da Kömür Satış Tevzi Müessesesinin kö
mür depoları, kömür yığdıkları depolar 
var, özel sektöre kolaylık olsun diye Kömür 
Satış Tevzi Müesesesinin de;po alanında yer ayı-
rılmış. Getirin kömürlerinizi buraya yığın. 
Gelen müşteri, bana gelen müşteri senin kö
mürünü de görsün. Nasıl olsa, zaten istih
sal; yani özel sektör, zait, Devlet sek
törü zaten ihtiyaca tekabül etmiyor. Aynı 
yere arz edilir, her ikisi de müşterisini bulur, 
diye bir kolaylık da gösterilmiş. Bendeniz ar
zu ederdim ki, özel sektöre Devlet imkânların
dan faydalanmak imkânı burada kalsın. Ya
ni Kömür Satış Tevzi Müessesesinin kömür
lerini depo ettiği yerde bir yer gösterirler muh
telif firmalara, ' onlar da getirirler kömürlerini 
yığarlar. İhtiyaç sahibi gelir, oradan da alır 
ve aralarında rekabet devam- eder. Hangisinin 
kömürü daha temiz ise, müşteri hangisini be
ğenirse onu alır, hangisinin fiyatını uygun gö
rürse onu alır. İkisi arasında, özel sektör ile 
Devlet sektörü arasında rekabet devam ederdi. 
Bu kolaylıkla yetinilmiyor. Şimdi, bu kolaylığı 
idare kendiliğinden yapmış ağlebiihtimal, ar
diye ücreti de almış olabilir. Tabiî meydanın
da kömür depo etmeye imkân veriyor. Bu
nunla yetinilmiyor ve kanun tasarısında, geti
rilen kanun tasarısı ile deniyor ki, Kömür Sa
tış ve Tevzi Müessesesi, özel sektörden, lin
yit istihsal eden ocak sahiplerinden kömür sa
tın alsın. Eğer memleket istihsali, memleket 
ihtiyacının üstünde olsaydı, zaten böyle bir 
teklifle gelemezdi ya, bir mahzur da doğmaz
dı. Fakat memleket istihsali memleket ihtiya
cının altında olduğundan özel sektörden kömür 
mubayaası Devlet müessesesi tarafından, bâzı 
mahzurlar doğurabilecek mahiyettedir. Şöyle 
ki, ağlebiihtimal özel sektör ocağında satacak
tır, yani kömür ocağında satacaktır linyitini. 
Ocaktan depolara kadar nakliye hizmeti ve 

depolama hizmeti, yani Devletin istihsal etti
ği kömürü piyasaya arz etmek üzere, piyasa
ya sürüm mekanizması şimdi özel sektörün em
rine tahsis edilmiş oluyor. Özel sektör ocaktan 
kömürünü çıkardı mı, müşterisi hazırdır. Zah
met edip piyasalara kadar götürmeye lüzum 
yoktur, kömürünü beğendirmek ihtiyacında de
ğildir. Temiz kömür arz edeyim de benimkisi
ni alsın diye rekabet endişesinden tamamen 
kurtulmuştur. Alıcı Devlettir. Ocakta alabi
lir, ocak başında kömürü alabilir. Bendeniz 
şu noktada endişe ediyorum, korkuyorum ki, 
bu tatbikat taş, toprağın da kömür diye Devlet 
müessesesine "satılması neticesini doğurmasın. 
Bugüne kadar hiçbir dedi - koduya muhatabol-
mamış olan Kömür Satış ve Tevzi Müessesemi
zi korkarım ki, bu mekanizma ile birtakım, 
içinden çıkılmaz dedikodular içine sürükliye-
ceğiz. Ben bundan endişe ediyorum. İstihsal 
artar mı bu mekanizma ile ? Belki bir miktar 
artar. Çünkü artık bir maden, bir linyit iş
letmecisi olan özel teşebbüs para sıkıntısı diye 
bir şey çekmiyecektir. Ocağında, ocağının ba
şında işçi ücretini öder, malı yer altından yer 
üstüne, çoğu da zaten linyit madenleri sathi
dir, çok derinlere gitmezler, yığdımıydı alıcısı 
Devlet, hiç zahmete lüzum yok. Kömürü be
ğenip beğenmemek, tabiî bir müessesedir, be
ğenmediğini almıyabilir, ama yine korkarım ki, 
burada çeşitli siyasi nüfuzlar falan rol oyna
masın ve... 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Sizden 
gelir. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Bizden gelmez, 
sizden gelir tahmin ederim. Gelmemişti bizden 
öyle şey. Dinlemesini öğrensek çok iyi ederiz 
zannederim. Ben konuşmasını çok daha iyi bi
lirim, bu kürsüden nasıl 'konuşulur çok iyi bi
lirim. Onun için kimsenin bana bu hususta ih
tar etmesine zannederim ne maddeten, oıe de 
manen imkân vardır. 

Evet, hen bundan endişe ediyorum diyo
rum. Ve o kadar endişe ediyorum ki, biıJkaç 
seneye varmadan, gazetelerde bu nevi dediko
duları okuyacaksınız. Devlet parası ile Özel 
kişileri taş toprak satın alarak zengin etmek
ten endişe ediyorum. Onun için gönül rıza-
siyle bu şeye katılmıyorum. Yoksa düşünülebi
lir bu. Birşey değil, ama arz ettiğim gibi Dev« 
let müessesesinin sürüm imkânları, ardiye ve-
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sair özel teşebbüsün 'kömürünü teşhir etmesi 
için arz edilebilirdi, ufak bir ardiye ımulka-
bili ve iki sektör arasında rekabet devam eder
di. Biz şimdi rekabeti ortadan kaldırıyoruz. 
iktisadi hayatta sektörler arasında rekabet, 
halkın lehinedir. Bunu kaldırıyoruz. Yerden 
ne çıkarsa alıcısı hazır.. Nihayet tâli kontro
lörler etlinde kalacaktır bu mesele. Ve bu .ara 
ettiğim gibi hiçbir' dedikoduya muhatabolma-
mış bir müessesemiz çok korkuyorum iki, bir
takım dedikodulara, haksız dedikodulara mu-
hatabolacalktır. Bu bakımdan gönül rızasiyle 
bu şeye katılamıyorum. JVlâruzatmı bundan iba
rettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak.. Yok. 
Bayın Celâl Nuri Koç, buyurun efendim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bugün görüşmekte 
olduğumuz 6974 sayılı Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu Kanununun ikinci maddesi
nin (B) fJkrasınm' değiştirilmesine ait kanun 
tasarısı hakkında biraz evvel C. H. P. sözcüsü 
arkadaşım bâzı endişelerini izhar ettiler. Ev
velâ şurasını arz edeyim ki, beındeniz 'dokuz ay 
kışın hüküm sürdüğü, fırtınaların dalgalandı
ğı, sarp kayalıkların ve buzların bulunduğu 
Kars vilâyetinin naçiz bir evlâdıyım. Bu kö
mür sıkıntısının Şark'ta nasıl bir izdir ap kay
nağı olduğunu ancak yaşıyanlar bilir. O iti
barla, bu şekilde kömür sıkıntısı içinde bu
lunan, kış ortalarında 'kendisim ısındıracak 
imkândan ımahntım alan vatandaşların ızdırap-
ları muvacehesinde Hükümetin getirdiği ibu 
tasarı cidden dikkate şayan ve hakikaten 
tebrike şayan bir kanundur. Yalnız, ortaya 
şöyle foir fikir atılıyor ve deniliyor ki, özel sek
törden, bilhassa Resmî Devlet Sektörünün bir 
müessesesi kömür alınca rekabet ortadan kal
kacak, hattâ öyle biran gelecelk ki, bu imkân 
suiistimal edilecek. Bu suiistimal neticesinde 
birtakım gayrimeşru yoldan hareket edenler, 
muayyen gayrimeşru kazançların sahibi ola
caklardır. Evvelâ arkadaşlarım, aslolan hüsnü
niyettir. Daha ıkanun tatbikata geçmeden gele
ceğine hükmetmek esasen normal olması lâ-
ziimgölen bir nizam, anormal olarak telakki et
mek anoirmalliktir. Şimdi 'bir hizmet kusuru
nun doğurduğu neticeler başkadır, bir mura
kabe noksanlığının meydana getireceği şey 

başkadır. Biliyoruz ki, ister özel müessese ol
sun, ister resmî müessese olsun kendi (gayesinin 
prensiplerine uygun hareket etmesi asıldır. 
Esasen bunu yapniıyan müessese, kendi gaye
sine uygun hareket etmiyen demektir. Kaldı 
ki, Devlet müesseseleri aynı zaman birtakım 
murakabe sistemlerine de tabidirler. Bir . hiz
met kusurunun doğuracağı muhtemel sonuçla
rını ıbir kanun mevzuatı içinde münakaşa et
mek albesle iştigal etmek demektir. 

O itibarla ıböyle mücerret, sübjektif ve
himlerden ileriye geçemiyen meselelerle her-
şeyin altında, bir kaba misal vardır, dana
nın altında buzağı aramak kabilinden hareket 
etmek herhalde böyle bir ciddî mevzuda illeri 
sürülecek bir mütalâa değildir. Sonra herkesi 

'gayrimeşru yolda, kendilerim doğru yolda mü
talâa etmekte yanlış bir kaziye dır. Böyle bir 
kaziyeden hareket ettiğimiz zaman, herkes di
yecektir ki, ben herkesten daha doğruyum. 
Binaenaleyh, bir cemiyeti suiniyetle «malûl kı
lacak derecede itham etmek, yahut bir mües
seseyi mutlaka o müessesenin basma gelecek
ler, fenaya kullanacaklardır. Devlet bundan 
muazzam zarar görecektir diye, musibet bir ha
reketi menfi 'bir igörüşle mütalâa etmek de 
yanlıştır. Atatürk'ün şahsına izafe edilen bir 
söz vardır. Birgün Atatürk'ün etrafına top
lanmışlar demişler ki, namuslu vatandaşlar di
ye kendilerini sananlar; bu memleket hırsız
ların, uğursuzların, efendim, birtakım husu
siyetleri kötüye kullananların elinde çok fena 
bir duruma düştü. Buna bir çare bulmaz mı
sınız Paşam? O zaman, büyük kurtarıcı: «(E) 
ben, ingiltere'den, Fransa^dan Almanya'dan 
adam ithal edecek değilim ya.» Ceva/bını ver
miş. işte Türkiyeryi ileri bir cemiyet haline bu 
elemanlarla getirmeye çalışıyorduk. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir milletin 
fertleriyiz. Bir milleti ileri bir dereceye gö
türecek yine bu milletin fertleridir. O itibarla, 
bu milletin vazifelilerinin mutlaka kötü, re-
daet içerisinde olduğundan bahisle itham .et
mek hiçbir zaman doğru >bir kaziye, doğru bir 
metot değildir. Aslolan, bu milletin vazife
lilerinin yahut vazife alacaklarının dürüst 
hareket etmeleridir. Dürüst hareket etmiyor
larsa ne yapacağız? Mevzuatlarımız vardır, ka-
nnularımiız vardır. Esasen bugün dahi herhan
gi bir müessesede de suiistimal olabilir. Bir ta-
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ahhüdü icra etmekte ıolan bir adam vazife ve 
selâhiyetlerini kötüye kullanabilir. Devletten 
bir taahhüt almış bir mütaahhit aynı zamanda 
kendi çıkarma birtakım yolsuz yollara teves
sül edebilir. Devletin hikmet-i vücudu nedir? 
işte Devletin hikmet-i vücudu bu suiistimal
leri önlemektir. 

Yoksa önceden tasarlanmış kararlarla, ön
ceden icabetmiyen, lüzumsuz teferruatlarla 
vehimlerle bir hâdiseyi, müspet bir yolu men
fiye çevirmek hiçbir zaman akıl işi olmaz. O 
itibarla bendeniz bu mevzuda Hükümete cid
den teşekkür ediyorum. Hakikaten memleketin 
içinde bulunduğu mühim bir derde balmumu 
yapıştırmış. Çaresini aramış çok mükemmel ve 
yerinde bir kanunla gelmiştir. Karma ekonomi 
gistemi içerisinde, özel sektörle resmî sektörün 
el ele, oımuz omuza çalışacağı bir zemin yarat
mıştır. Bu zeminin bilhassa faıkm zaruret içe
risinde olan, yakacağını temin etmekte güç
lük çeken vatandaşlarımın nefine, hayrına 
olacağı bir vakıadır. Kaldı ki, bu kanun aynı 
zamanda büyük vilâyet merkezlerinde sıkın
tısı çekilen yakıt ihtiyacını karşılayacaktır ve 
cevap verecektir. Bu kanun bununla da kaılmı-
yacaktır. Bu kanun aynı zamanda özel sek
törün hareket serbestisini, karar serbestisini 
ve azmini, iradesini artıracaktrı. Teşvikçi 
olacaktır. 

Bu suretle Türkiye hudutları içinde işletil
mesi mümkün olmıyan veya sahibi olupta işletme 
iktidarı olmıyanlar, bunlar doğru bir yönelme 
içine girecekler cesaretleri artacak ve bu sefer 
değer kazanacak, bu maddeyi değerlendirmek için 
aramaya koyulacaklardır. Bu sefer ne olacaktır? 
Linyit istihsali artacaktır, istihsal arttığı nis-
bette de ihtiyaçlarımız karşılanacak ve bu suretle 
de ihtiyaç karşılandıkça da sızlanmalar, huzur
suzluklar, rahatsızlıklar azalacaktır. 

Sonira deniliyorki, bunu bizzat ocaktan da 
alabileceği gibi, Devlet kendi nakil vasıtalariyle 
de getirecektir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki, ma
dencilik sahasında çok iptidai bir çalışma tarzı, 
içindeyiz. Hükümet olarak, Devlet olarak özel 
teşebbüsü bu bakımdan desteklemek esasen vazi
femizdir. Ve bu gibi işlerde hayırlı teşebbüsler
de bulunanlara âzami formalite kolaylığı göster
diğimiz gibi imkân kolaylığı göstermek de Dev
letin fertlerini ve özel teşebbüsü kavramak ve 

korumak vazifelerin içindedir. Bu itibarla, ben 
şahsan Hükümetin ocağa kadar yahut müessese
nin ocağa kadar gitmesini de gerek ferdî teşebbüs 
bakımından, gerekse hizmetlerin daha çabuk ve 
seri bakımdan görülmesi için yerinde bir teşebbüs 
olacağı kanısındayım. Çünkü, özel teşebbüsün 
nakliye gücü çok dar bir kapasite içerisindedir. 
Halbuki, resmî teşekkülün nakliye imkânları daha 
büyük bir kapasite içerisindedir. Bazan zaruret
ler her şeyi mubah kılar, öyle şartlar olur ki, 
vatandaş odasında bir yakacak bulamayınca ne 
yapacaktır? Soğukta oturacak değil ya? Elbette 
ki en seri vasıta ile, en kolay imkânlarla bu ya
kıtı temin etmek mecburiyetindedir. Bunu Özel 
sektör yapamıyacağına göre, ne yapacaktır? özel 
sektörün bu imkânsızlığını, resmi sektör karşıla
mak suretiyle vatandaşın ayağına kadar kömürü
nü getirecektir, işte, bendeniz bütün bu kısaca, 
daha fazla zamanınızı işgal etmemek için, hisset
tiğim duygular muvacehesinde bu tasarının ye
rinde olduğunu ve çok isabetli bir derdimize çare 
bulduğunu ve vatandaşın içinde bulunduğu hu
zursuzluğu rahatsızlığı en kısa zamanda izale 
edeceğine emin olduğum için Hükümeti, böyle 
bir kanun tasarısı getirdikleri için cidden tebrike 
şayan görüyor, bu tasarıyı getirdikleri için ken
dilerine teşekkür ediyorum. Ve bu tasarının le
hinde oy kullanmanızı rica ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Süleyman Onan, buyurun. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 

arkadaşlarım, Türkiye'mizde yakıt problemi har 
kikaten üzerinde durulmaya değer bir meseledir. 
Memleketimizde teshin mevzuunda istimal ettiği
miz odun, bâzı yerlerde tezek, maden kömürü, 
kok veya linyit olmak üzere, fuel-oil veya mazot 
çeşitleriyle ısınma mevzuumuzu halle çalışıyo
ruz. Ama yeraltı cevherlerimizden maden kömür

lerimizi lâyıkı veçhile ister Devlet sektörü olarak, 
ister özel sektör olarak çalıştırmadığımızdan, her 
yıl ısıtma mevzuu büyük bir dert oluyor. Meşhur 
Ata sözünü hâtırlıyalım; Yazdan Kışı, Kıştan Ya
zı hazırla. Yazın şu sıcak günlerinde dahi Kışın 
soğuk geçtiği yerlerdeki vatandaşlarımız, kömür 
ıstırabını şimdiden çekmektedir. Her yır bilhas
sa Ankara, istanbul ve buna mümasil büyük 
şehirlerdeki kömür tevziatı büyük bir dert halinde 
yürekler acısıdır. Yalın ayak, ba§ı kabak bir sürü 
fakir fukara, kış aylarında tirtir titremekte. Elin*-
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de mevcut, karne sahibi olanlar kömür alıyorlar, 
karnesini evvelce alamamış veyahutta sonradan 
gelip Ankara'ya iskân etmiş olan vatandaşlarımız 
alamıyorlar. Bu adaletsizlikler karşısında, bir 
şehirde yaşıyan aynı hakka haiz olan vatandaşla
rımızın, ayırılış şekilleri çok ciddîdir. 

Mazeret olarak salahiyetli arkadaşlar, «Efen
dim, kömür yetişmiyor, ne yapalım?» Bunu gi
dermek için bugünkü Hükümetimiz galiba özel 
sektörün istihsal ettiği kömürleri de satmalmak 
suretiyle vatandaşa tevziini, alâkalı yerlere dağı
tılmasını ele almış, ve bir kanun teklifi olarak 
getirmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, ister özel sektör ka-
naliyle istihsal edilsin, vatandaşlara bedeliyle sa
tılsın, ister Devlet sektörü kanaliylc istihsal edil
sin, ihtiyaç sahiplerine tevzi edilsin, her ne şe
kilde olursa olsun yeterki zamanında ucuz fiyatla 
ömür sıkıntısı giderilsin. Mühim olan problem 
budur. Bugün piyasada kömür tevzii henüz ya
pılamamış vaziyette. Bir şayia dolaşıyor; yeni
den kömür fiyatları yükselecekmiş. Fakir köy
lüm, fakir vatandaşım bir lokma ekmeğinin nasıl 
iki lokma olacağı sıkıntısını düşünürken her 
şeyde yükselen fiyatlar Bir de kömürde yüksel
meye başlamış olduğu endişesi iç'nde. Muhterem 
Hükümetimizden bir milletvekili olarak rica 
ediyorum. Kömür fiyatları gittikçe yükselmesin, 
gittikçe azalsın, tevziat normal hale gelsin. 
Karneli olan da alsın, karnesiz olan da alsın. 
O da benim Müslüman Türk Vatandaşım, o da... 
imkânı müsaidolanlar alıyor, hatırı olanlar alı
yor, karne bulanlar alıyor. E!.. Peki karne bula-
mıyanlar, bundan mahrum olanlar kömür ala
mıyorlar, onlar almasın mı? Onlar ısınsın* haya
tını idame ettirsin, bunlar donsun, yok mu ol
sun? 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hükümetimi
zin yetkilileri bilhassa bu mevzularda ciddî bir 
çalışma lütfederlerse, umarım ki, ortalıkta yaygın 
•hale gelen bu ıstırap giderilir. Şimdi netice 
olarak şu özel sektörün istihsal ettiği kömür
leri de, Devlet sektörü Hükümet olarak alalım da 
bunu dağıtalım mı, dağıtmıyalım mı keyfiyeti ge
liyor. Sayın Şefik inan Beyefendinin ifade ettiği 
endişeler inanınız arkadaşlar gelecekte varidi ha
tırdır. öyle mevzular elimizde dosyalar ile mev
cuttur ki, Hükümet bir işe el koydu mu «Adam 
sende, nasıl olsa ona, bunu ben veririm» şekli ile 

işi dejenere edenler vardır. Biz bu memlekette 
her şeyin yerli yerinde değerini bulmasını istiyen 
samimi insanlarız. Hükümetimiz de umarım ki, 
bu iyi gaye ile bu kanun teklifini getirmiştir. 
Ama mesele, bu kanunu bu şekilde getirmekle te
davi edileceği kanısı bende doğmamıştır. Benim 
Kırşehir'imin Çiçekdağı'nda mevcut namütenahi 
iyi kaliteli linyit vardır. Bölgemin ihtiyacı m ora
nın özel sektörü, kömürcülüğüyle gidermeye ça
lışırlar. Hattâ Hükümet dairelerinin, resmî de-
vairin de ihtiyacını orası karşılar. Ama, eşitsiz
lik şuradadır ki, Ankara'mızda bâzı yerlerde ka
loriferler kok kömürü ile ısıtılıyor, bâzı yerlerde 
linyitle, bâzı yerlerde biriketle, bâzı yerlerde 
fuel - oil veya mazotla... 

Şimdi sobalarda yanacak olan yakıt meselesin
de-kok kömürünü hassaten kaloriferli olmıyan ev
lerde, hanelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ucuz 
fiyatla tevzi etmek çok lüzumludur. 32 milyon 
nüfuslu Türkiye'mizde herkes ısınmaya, herkes 
aşını pişirmeye, işini halletmeye, fabrikasını ça
lıştırmaya, demirci ocağını tüttürmeye muhtaç. 
Çeşitli kömür ünitelerinin özel sektör yolu ile, 
Devlet yolu ile daha çok payidar olması neye 
matuf ise Büyük Meclisinizin değerli üyeleri, bu 
mevzularda Hükümetimize telkin etsin, ışık tut
sun. Keramet şuradadır arkadaşlar, ben Hükü
met olarak yetişemiyorum, Özel sektörün istihsal 
ettiği malı ben ondan ücrotiyle satmalayım, üze
rine belki bir miktar idari masraflarını da ekle
mek suretiyle, bir fiyat baremi çıkartayım, onu 
da tevzi edeyim şekli değil, özel sektör bir taraf
tan harıl harıl çalışarak kömür verdiği halde, 
Devlet sektörü bugünkü imkânlariyle kömür is
tihsal edip dağıttığı halde, yine de kömür sıkın
tısı ayyuka çıkmış vaziyettedir. O halde özel sek
törün çıkardığı kömürü bugün Hükümet satmal-
sa dahi bugünkü rekoltenin üstünde olmadığı için 
yine dâvayı halletmiş sayılmaz. O halde Hükü
met olarak, özel sektör, Hükümet sektörü olarak 
çalışan kömür ocaklarını daha çok tevsi etmek 
için maddi imkân sağlasın. O zaman bugünkü 
bu problemler ortadan kalkar, her şey sütliman 
olur, vatandaş da sıkıntı çekmez. Hükümetimiz 
de üzüntü içerisinde kalmaz. 

Aziz milletvekili arkadaşlarım, pek çok köyü
müzde bu yakıt mevzuunda hayvanlarımızdan is
tihsal ettiğimiz gübreler tezek olarak, yakıt ha
linde kullanılıyor. Dolayısiyle, tarlalarımızın 
muhtacolduğu gübre verimini de kısmış oluyo-
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ruz. Eğer biz özel sektör olarak, resmî Devlet 
sektörü olarak, kömür istihsalini çoğaltırsak, 
tezek olarak yaktığımız tarlamızın, bağımızın, 
bahçemizin, bostanımızın muhtaç olduğu uzvi 
gübreyi de tabiî gübreyi de yerine masraf eyle
miş oluruz. O za man ziraat ünitelerimizdeki is
tihsalimizde randımanımız o nisbette yükselecek
tir. O halde arkadaşlarım iki şekilde bu kanun 
teklifi üzerinde durmamız gerekiyor. 

1. özel sektörün istihsal ettiği kömürleri 
Hükümet olarak satınalmakla rekolte yükselmi-
yecek ve bugünkü imkân aynı seviyede kalacak, 
(kömür sıkıntısı giderilmiş olmıyacaktır. 

Diğer şekli, eğer biz evvelce arz ettiğim gibi 
Hükümetlimiz hususi ocalk sahiplerinin aynî ve
ya nakdi yardımla kredisini çoğaltır, istihsalâtı-
nı fazlalaştırırsa kendi imkânlarını da o nisbette 
geliştirirse bu derdi tedavi etmiş oluruz. Asıl me
sele vatandaşımızın kömür derdinin giderilmesi 
işidir. Sayın Hükümetimizden bugünden tezi 
yok rica ediyoruz tevzii kışa yaklaştıkça çok sıkı
şık oluyor. Şimdiden satışa başlanılsın, fiyatlar 
yükseltilmesin. Ve her sınıf vatandaşımız kömür 
almış olsun. 

Dinlemek nezaketinde bulunduğunuz için he
pinizi hürmetle selâmlarım, muhterem arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koçak grup adına değil 
mi efendim? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
T.I.P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
önümüzde bir 'tasarı var; bu tasarı T.K.t nin, 
yani Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun, 
özel sektöre ait her türlü kömürü alarak kendi 
satış yerlerinde satması ve bunun gerekçesini 
ihtiva etmektedir. Bu gerekçe üzerinde düşün
celerimizi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de özel sek
törün çıkardığı kömürlerin, resmî dairelere 
veya vatandaş'1 ara satılmasını engelliyen hiçbir 
kanun maddesi yoktur, özel sektörün istühsül 
etstiği kömürler, eğer kalori itibariyle «muvafık 
ise, eğer fiyat itibarivle muvafık ise resmî 
daireler tarafından almır ve kullanılır. Bcına 
bir "engel yoktur. Ve özel sektörün istihsal et
tiği bâzı kömürler münasip evsafta olduğu 
için, resmî daireler tarafından alınıp kullanıl

maktadır. Yine özel sektör istihsal ettiği kö
mürler kalori itibariyle, fiyat itibariyle müna-
slpse, uygunsa yani Devletin istihsal ettiği kömür
lerin seviyesinde ve kalitesinde ise, o da satış 
imkânını bulur. 

Muhterem arkadaşlar, önümüzdeki tasarı ge
rekçenin vaz'ı itibariyle, bizim özel sektörün 
serbestçe satış imkânlarını çok daha fazla ge
nişletmekte ve -özel sektörün her türlü malının, 
her türlü istihsalinin kolayca Devlet tarafın
dan alınıp satılmasını emredecek mahiyette, 
gerçekler ve muhteva taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, ıgerekeede dendiğine 
q$re, özel sektörün istiıhsnl ettiği linyit ve 1in-
vit tozlarının sınaide kuUanılmasiyle, sınai 
bnndan (»ok istifade edecekmiş. Yine özel sektö-
rin iatihsaıl ettiği l'nyit zamanında depo
lanırsa vatandaşın ihtiyacı karşılanacakmış. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin kömür rezervi bil
hassa özel sektörden alınması münasip görülen 
linyit rezervi, Devlet sektörünün elinde bulunan 
kaynaklar itibariyle Türkiye'yi, en az elli sene, 
yüz sene idare edebilecek durumdadır. Bu ka
dar Devlet elinde geniş iırikânkr, ıgen'ş rezerv
ler vardır. Fakat buna rağmen Ö/el sektör ken1^ 
di elindeki ka.vnpıkları, Devletin kendi kaynak
larını değerlendirdiği n'^etto değerlendıre-
ımemektedir. Neden değerlendiremiyor? Çünkü, 
özel sektör, kendi kömür kaynaklarından bü
yük masrafları, büyük yatırımları göze alma
dan kazanç birsiyle çarç?fouk satma ve bunları 
paraya taıhvil etmek heves'ndedir. Ve bu ge
rekçe ile bu hırsını tatmin etmek yolunu bula
caktır. 

Mtuhterem arkadaşlar, kp.rm*. ekonomi demek, 
özel sektörün Devletin sırtmdfn rıa-̂ a kazanma
sı, milletin vergi vererek ve muhtelif -kaynak
larından elde edilen 'gelirlere r^msallat olacak 
kolay yriîdnn para ve servet s°:Vibi o1 m a öde 
mek debidir. Karma ekorımni, iktisadi faa
liyette kendi 'îmkânlariyîe istihsalden satışa 
kadar her türlü yolu kullanır ve pazarın, pi
yasanın rekabet şartlarına uyarak ka7a,nmava 
çalışır. Bu kaızanç meşru olur. E »er bir hilesi 
ve bir vergi kaçakçılığı yoksa. Ama özel sek
tör kendi kaynaklarını isletmekten çekinir, 'ken
di kavnaklarına para yatırmaktan, masraf yap
maktan çekinir, bu kavnakland^n' çıkardığı kö
mürleri derecesine, 'kalorisine batomadan Devle-
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t in «sırtına yükliyerek, Devletin milyıonlar sarfı 
ile meydana getirdiği kendi Jmrumlannda sa
tışına tevessül ederse, o zaman işte iktisadi 
Devlet Teşekkülleri bu şekilde zarar eder. 
Çünkü İktisadi Devlet Teşekkülleri, bu yolla 
özel sektör namına f aaliyetite 'bulunmuş ve onun 
kazancını kolaylaştırmış olur. Onun kazanç 
vasıtası haline gelir. 

Muhterem arkadaşlar, gerekçede 6974 sayılı 
'Kanunun (A) bendine ilişkin fıkrasının değişti
rilmesi ve Devlet dairelerinin istihsalleri ile 
(birlikte, özel sektörün çıkardığı veya Mihsal 
edeceği malların alınıp satılması emredilmiş. 
bulunmakta ve lüzumlu 'görülmektedir. Kanunun 
maddesi ted'vin edilirken de, bu lüzum bir emir 
haline getirilmiştir. 

Yani gerekçede deniliyor ki, özel sektörün 
mallarını almak kalkındırmak ve özel sektöre 
kolaıvhk göstermek Tazimdir. Gerekçede de yar
dımcı olmak, bu kolaylığı göstermek, Devlet 
dairelerine bir meciburiyelt olarak yüklenmekte
dir. Madde okunduğu ve gerekçe ile birlikte mü
talâa edildiği zaman, özel seötörün kömür işin
den büvük vurgunlar vurabileceği her zaman 
düşünülebilir. Ve gerçekten, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın belirttiği gibi Devlet 
daireleri birtakım şaibeler altına düşebilir, bir
takım suistimal dedikoduları, şayiaları ortalığı 
sıarabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, piyasada görüyo
ruz; Devletin sattığı kömürler var; bir de, özel 
sektörün -sattığı kömürler var. özel sektörün 
sattığı kömürler umumiyetle müşteri bulama
makta ve fazla ®atılaımamaktadır. Çünkü ar
kadaşlar, bunları• şahsan denemiş bir insan ola
rak söylüyorum çoğunluk itibariyle, özel sek
törün sattığı kömürler kalori itibariyle zayıf
tır. Yani, kömürden ziyade oduna benzemek
tedir. Bunlar hem fiyat itibariyle pahalı ya
hut. Devletin sattığı fiyatlara yakın, hem de, 
kalori itibariyle azdır. Yani biz vatandaşa 
yüksek fiyatla, düşük kaliteli kömür almaya 
mecbur edeceğiz vatandaş Devletin sattığı kö
mürden, Devletin sattığı maldan haklı olarak 
şüpheye düşecektir. O zaman Devletin sattığı 
kömür tezekten fark etmez, ben yine tezeğime 
devam edeyim diyecektir. İşte arkadaşlar, biz 
kanunu hazırlarken, birtakım 'suiistimallerin 
birtakıım vurgunların, kolayca meydana gelme

sine zemin hazırlamıyalım. Ve bu konuda dik
katli olmaya mecburuz. 

Arkadaşlar gerekçeyi okurken insan bâtılın 
zorlukla müdafaasını müşahede etmektedir. 
Yani burada asıl almaç, büyük kömür şirket
lerini, büyük kömür madeni sahiplerini, zen
gin etmek ve bunların mallarını ocakta, Dev
lete aldırmak ve Devlete «attırmaktır. Ne ya
pacak Devlet bu kömürleri, kalorileri düşük 
olduğu zaman, fiyat yüksek olarak alındığı 
zaman? O zaman kendi iyi kömürlerine kafca-
caik ve bunları satmaya mecbur olacak. Yani 
iyi kömürün fiyatı ile, zayıf kömürün fiyatı, 
düşük kalorili kömürün fiyatı nynı ücrete ge
lecek ve o zaman Devletin bu işte zararı ola
caktır. Çünkü Devlet, daha yüksek fiyatla hal
ka kömür satmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Ve göreceğiz bu kanun kabul edilirse, özel sek
törün tazyikleri, baskıları sonucu düşük kalo
rili kömürler yüksek fiyatla alınacak ve kö
mür alacak bulunmadığı için özel sektörün kö
mürleri Devlet eliyle satıldığı için, bu kömür
ler Devlet 'kömürleri fiyatlarına aksedecek ve 
Döylece Devlet kömür fiyatları hem düşük ka
lorili, hem de daha pahalı bir hale gelecelktir. 
Bu şekilde Devlet kömür işletmelerinin geliş
mesi önlenmiş, baltalanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, madem ki, kömür 
sahiplerinin düşük kalorili kömürünü, cürufu
nu, tozunu, toprağını alacağız. Peki, yarın ku
maş istihsal eden bir vatandaş karşımıza çık
sa da dese ki, efendim, kömürcünün kömürü
nü alıyorsun, benim kumaşımı neden almıyor
sun, ben de kumaşımı satamıyorum, gel benim. 
kumaşlarımı da al. öbürü deseki, efendim 
ben şu" malı .çıkarıyorum. Onunkmi alıyorsun, 
neden bunu alıp satmıyorsun. Arkadaşlar bu, 
her türlü özel teşebbüsün çıkardığı malların, 
Devlet istihsali ile birlikte satılmasını sağiıya-
bilir. 

M., ALÎ AYTAÇ (İzmir) — Görüştüğümüz 
kumaş değil. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Kumaş de
ğil Sayın Aytaç, biliyorum. Ama bu kumaş da 
olabilir. Onun için arkadaşlar ne tarafından 
bakılırsa bakılsın, gerekçe zayıftır. «T. K. I, 
Kurumunun» diyor gerekçe, «senenin her mev
siminde özel selktöre ait linyit kömürlerini de 
satmahp stoklamaısi: ve bunları heran müşte-
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riye satabilmek imkânına sahip bulunması zo
runlu görülmektedir.» 

Arkadaşlar, Türkiye'de bir linyit sıkıntısı 
diye birşey yoktur. Olmaması lâzımdır. Çünkü 
Türkiye'de namütenahi linyit rezervleri var-

. dır ve bunlar Devletin elindedir. Devlet istih
sali gerekiyorsa artırabilir ve gerekiyorsa bu 
hizmeti halkın ayağına kadar götürebilir. Özel 
sektörde götürebilir. Niçin özel sektörün kârı
na Devletin vasıtalarını kullanacağız? Niçin 
özel sektörün kârına Devlet müasseseılerini ara
cı yapacağız. Arkadaşlar Çimentoyu Devlet 
çılkarır, Türkiye'de bir vatandaş gelir bir bü
yük tüccar gelir banka mektuba ile çimentoyu 
kapatır. % 50 kârla .satar. Demiri Devlet çı
karır, demiri gelir büyük bir tüccar kapatır, 
banka mektubu ile kapatır demiri, vatandaşa 
yüksek fiyatla satar. İşte arkadaşlar, bu yüz
den Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri bir 
türlü kâra geçemez. Çünkü sırtında özel sek
törün aşırı kâr hırsı ve vurgun gayesi çörek
lenmiş durumdadır. İşte arkadaşlarım, biz 
özel sektörün bu tasallutundan Devlet dairele
rini, Kamu İktisadi Teşebbüslerini kurtarama
dan Kamu İktisadi Teşebbüslerini, yani mille
tin, Devletin öz mallarını, öz kazanç kaynak
larını geliştirmek imkânını bulamayız. Ve bu
güne kadar da bu yüzden bulamadık arkadaş
lar. 

Yine deniliyor ki tasarıda: Briket ihtiyacı 
vardır ve bu briket ihtiyacı karşılanamamakta-
dır. Bu yüzden briket ihtiyacımda karşılamak 
üzere, özel sektörün linyit tozunun alınması 
zarureti vardır, deniliyor. 

Arkadaşlarım, gerekçe diyor k i : «Filhaki
ka bir müddetten beri -briket imalinde. kulla
nılan ince taşkömürleri ile kok tozu tedarikin
de hissedilen sıkıntı dolayısiyle Istanlbul ve 
Ankara'da faaliyette bulunan briket fabrikala
rın] durdurmak tehlikesinin, başgöstarmesi mu
vacehesinde 'yukarda zikredilen nisbetlerde lin
yit tozu ikam esiyle -briket imal edilmiştir.»-
Yani bir de briket sıkıntısı vardır. Briket 
yokluğu başgösterebilir. Bu tehlikenin de ön
lenmesi gerekir. Bu tehlikenin önlenmesi için 
özel sektörün enerji kaynaklarına el atmak on
ları, ondan satmalmak, onları Devlet eliyle sat
mak gerekir, deniliyor. Arkadaşlar briket, 
taş kömürü tozundan ve linyit tozundan ya
pılan bir maddedir. Ve briket istihsali eldeki 
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malzemeye göre, gerektiği zaman istenilirse ve 
fabrikalar tam kapasite ile çalıştırılırsa Türki
ye'nin ihtiyacını rahatça karşılıyabilir. Ama 
fabrika çalıştırılmıyor, fabrika malzemeyi kul
lanmıyorsa, malzeme aldığı halde fabrika bu 
malları piyasaya arz etmiyorsa, o zaman kaba
hat kimin arkadaşlar1? Kabahat Devlet sektörü
nün değil ve bunun çaresi, özel sektörden ma
lı almak değil. E... Devletin mademki, malı, 
malzemesi var, mademki fabrikası var bunu 
imal edecek. Yapıp münasip ve ucuz fiyatla 
halka satmak en doğru yoldur. Özel sektörde 
briket yapacak yapsın, o da satsın. Ve piyasa 
rekabetine dayansın. O satsın o da gelişsin. 
Buna bir engel yok. Ama ille özel sektör is
tiyorsa ki, benim kömürlerimi, tozumu, topra
ğımı sen alacaksın ve benim istediğim fiyatla 
alacaksın, halka satacaksın derse, o zaman 
arkadaşlar bu ne karma ekonomi prensiplerine 
uyar, ne de serbest rekabet prensiplerine uyar. 
Bu, Devlet eli ile fertleri zengin etmekten 
başika bir şey değildir. Ve bizdeki karma eko
nominin memleket aleyhinde, halk aleyhinde 
tatbikatından başka bir şey değildir. Onun için 
arkadaşlar 'bu gerekçenin hiçbir suretle iltifa
ta değer tarafı yoktur. Biz gerekçeyi her ba
kımdan çok zayıf bulduk. Hiçbir mukni tarafı 
yok gerekçenin. Gerekçenin tek gayesi; yuvar
lak kelimelerle ve özel sektörü perde arkasın
dan korumak amacı ile tertibedilmiştir. Ve 
gerekçenin amacı özel sektöre, birtakım kömür 
madeni sahiplerine açıiktan Devlet sırtuıdan bol 
bol para sağlamak amacımdan 'başka bir sey de
ğildir, arkadaşlarım. Bu suretle arkadaşlarım 
bütçe raporlarına göre, İktisadi Devlet Teşek
külleri içinde hemen hemen tek kâr edenlerden 
birisi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumudur. 
Şimdi özel sektör buraya .musallat olmuştur. 
Ve burayı da özel sektör kendi amaçlarına ken
di kâr gayesine çimentoda ve demirde olduğu 
gibi kullanmak hevesine kapılmıştır. Ve Mec
lisin şu tenha zamanında bu kanun geçirilerek 
halikın yüksek kalorili ve uygun fiyatla aldığı 
kömürleri, daha düşük kalorili ve zamanla da
ha yüksek fiyatla halka satılacak ve halk Dev
let mallarından da ciddî surette endişeye şüp
heye düşecektir. 

Arkadaşlar, 'Türkiye'yi kalkındırmanın yo
lu, Türkiye'yi ilerletmenin yolu, normal iktisa
di prensiplerden yani halle yararına iktisadi 

— 743 — 
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prensiplerden hareket etmek ve o prensipler ne
yi gerektiriyorsa, o prensiplere göre hareket 
etmektir. Yoksa Devletin sırtından birtakım 
insanlara her ne olursa olsun menfaat sağla
mak gayesiyle hazırlanan gerekçeler ve bu ge
rekçelere dayanarak çıkarılmak istenen kanun
lar, hiçbir zaman Türkiye'de kalkınmayı sağ-
lıyamaz ve Devlet teşekküllerinin yaşamasını 
mümkün 'kılamaz. 

Bu bakımdan, biz bu gerekçenin yerinde 
olmadığı kanısındayız. Ve bu kanun tadilinin 
reddedilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan buyurun. 
ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Muhte

rem arkadaşlarım, Türkiye'de bugüne kadar 
enerji kaynaklarının kullanılışını, enerji ihti
yaçlarım ve ihtiyaçların karşılanışını tesbit et
mek üzere bir araştırma yapılmamıştır. Şimdi 
maddeler halinde bunların teker teker izahını 
yapmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde 
istihsal durumu malûmunuz olduğu veçhile ya-
ikıt enerjisini taş 'kömürü ve linyit kömürün
den istihsal etmekteyiz. Taş kömürü Zongul
dak'ta istihsal edilmekte iolup, lavvar tesislerin
den geçtikten sonra 4 - 4,5 milyon ton civarın
da senelik istihsalimiz vardır. Bu istihsalimiz 
ile ne sanayiin ne de halkımızın, Türkiye'mizin 
yakıt ihtiyacım karşıbyacak durumda değiliz. 
Bundan ötürüdür ki, Garp linyitleri, yani Dev
letin çal ıştırım iş olduğu Garp linyitlerinden is
tihsal ettiğimiz aşağı - yukarı aynı Zonguldak'm 
isthisalinc ulaşacak miktarda bulunan linyit 
kömürleriyle de karşılanmamaktadır. Bugün 
önümüze gelmiş olan gerekçede, hususi teşeb
büsün istihsal ettiği kömürlerden de istifade 
edilmesi ortaya 'konulmaktadır. Mâkul bir şey, 
fakat bu gerekçeyi hazırlamış, getirmiş olan 
arkadaşların şunu çok iyi bilmeleri lâzımki, bu
gün hususi teşebbüs denilen bilhassa linyit kö
mürü ocakları üzerinde kuvvetlerini teksif et
miş bulunan hususi teşebbüs, maalesef ne bir 
Garp linyitleri gibi, ne de Ereğli kömürleri, 
yani Zonguldak Kömür işletmesi gibi tam mâ
nası ile ne rantabl, ne de bir esasa dayan
madan çalışmaktadırlar. Bunların istihsal ettik
leri hangi kalitede, hangi evsafta kömürlerini 
getirip Garp linyiti kömürlerini karıştırarak 

halka satacaksınız, yahut bir briket imaline 
gideceksiniz.? Buna ne teknikman ve ne de 
maddeten, yani istihsal miktarı bakımından ka-
tiyne yanaşılmasına imkân yak. 

Bugün hususi teşebbüse yer verelim, diyo
ruz. Hususi teşebbüslerde öyle linyit kömür 
ocakları vardır ki, rezerv bakımından, aşağı -
yukarı Garp linyitleri rezervine ulaşacak mik
tarda rezervi olan, Türkiye'nin diğer linyit böl
gelerinde vatandaş ruhsat almak için sızlan
maktadır. Evvelâ biz bunlara fırsat verelim, 
imkân verelim, kredi sağlıyalım. Bu ocakların 
doğru dürüst bir işletilme şeklini, Maden Dai
resi 'Reisliği olarak, yahut Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı olarak bunu bir düzenliye-
lim. İstihsalleri nedir, ne şekilde yapılacak
tır. Yeraltında bulunan servetlerimiz boşu bo
şuna köstebek yuvasında çalışır şekilde, 3 - 5 
araba kömür çıkarıldıktan sonra kapatılıyor. 
Maalesef linyit kömür ocaklarımız, yeraltı ser
vetlerimiz böyle hususi teşebbüsün eli altında 
iyi organize edilmediği için, hususi teşebbüsün 
oyuncağı şeklinde, 3 - 5 kuruş kâr maksadiyle 
istihsal yapmaktadırlar. Hangi kömür satış ve 
tevzi müessesesi? Şimdiye kadar nerede idi bu 
müessese. Aşağı - yukarı bu müessese 1954 -
1955 den beri kurulmuştur. Şimdiye kadar ni
ye bunu getirmemiş. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz veçjhi-
le Sanayide kullanılacak birçok maddeler var; 
meselâ çimento sanayii farzımuhal Trakya'da 
bir linyit kömürü ocağı var. Halihazırda Pı-
narhisar'da bulunan çimento fabrikasının, ih
tiyacına dahi cevap verebilecek durumda değil
dir. Pmarhisar Çimento Fabrikasının, kömürü 
mal esef Bolu'dan nakledilmekte, kömürünün to
nu aşağı - yukarı 180 - 190 liraya gelmektedir. 
Şimdi Trakya'dan bunu misal olarak arz edi
yorum. Türkiye'deki diğer bütün hususi te
şebbüslerin hepsi maalesef bu merkezdedirler. 
Halbuki Trakya'da yine Edip Bey namı ile 
mâruf birisinin çalıştırmakta olduğu bu kömür 
ocağı Türkiye'deki linyit kömür ocaklarının, 
Garp linyitleri hariç, en mükemmel olanıdır. 
Bugün bu dahi doğru dürüst bir istihsal ve em
niyet altında bir ocak işletmesi yapamamakta
dır. 

Devlet bunu getireceğine, bunu yapacağına, 
Maden Dairesi Reisliğini faaliyete 'geçirsin. 
Öteki Devlet Su İşleri gibi yahut Toprak Su 
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gibi muayyen bölgelerde maden bölgeleri ihdas 
etsin, oradaki arkadaşları gitsinler bu hususi 
teşebbüslerin ne şekilde çalışması gerektiğini 
ileri sürsünler, onalara fikir beyan etsinler, ele
man versinler, kredi versinler iki, bu hususi 
teşebbüs bu şekilde gelişsin. Ancak böylece 
Devletin gücü ile beraber, memleketin ihtiyaç
larını karşılıyabilecek bir duruma geçsin. 

Böylece hususi teşebbüsün çalışmasındaki, 
bir de meselâ memleketimizin en ücra noktası 
olan, bugün Oltu'da bulunan yine hususi te
şebbüsün elinde bulunan ve çalıştırılan bir lin
yit ocağı var. Bendeniz şahsan oranın bir se
ne mesul müdürlüğünü yapmışım. Bugün aske
riyenin dahi Erzurum'daki Üçüncü Ordunun ih
tiyacını dahi karşılıyacaik durumda değildir. O 
kadar bozuk kalitede, o kadar berbat kalitede 
bir kömür çıkarıyor ki, tasavvur edemezsiniz. 
İçerisindeki kül miktarı, güya satışa arz edil
mekte bulunan kül miktarı yüzde 20 iken, bu 
yüzde 30 a çıkıyor. Bir lavvar tesisatı kurul
sun. Hiç olmazsa küçük bir eleme imkânları 
sağlansın. 

Bunları arz etmekten maksadım şudur: Bi
raz sonra briket imaline değineceğim. Briket 
imalinin bâzı şartları vardır. Bugün Almanya'
da briket linyitten yapılıyor ama, bunun birçok 
organizeleri vardır. Yani birçok teknik taraf
larını adamlar halletmişlerdir. Bizde 1958 se
nesinden beri maalesef bir briket fabrikası ku
rulacak diye linyit kömürlerini briket yapmak 
için çalışılmaktadır. Bunu Makina Mühendis
leri Odaları gayet iyi bilmektedir. Maalesef 
bugüne kadar hâlâ doğru dürüst bâr çalışma, 
netice vermemiştir. 

Stok durumundan bahsediliyor gerekçede. 
Sonra rapor ile gerekçe, yani raporla madde bir
biri il'e irtibat halinde değil. Yani raporda be
lirtilen hususlar katiyen bu önümüze gelmiş olan 
1 nci maddede bahsedilen yani (B) fıkrasının de
ğiştirilmesi hususumun raporla alâkası yok. Ya
ni o zaman bu gerekçenin hazırlanmasına ne îü-
zum vardı1? Doğrudan doğruya maddenin, şu 
kısmı şu şartlar altında değiştirilecek denseydi' 
ve önümüze o şekilde gelseydi.. 

Bir de stoktan bahsediliyor muhterem arka-
daş'l'anm. Linyit kömürlerinin stok keyfiyeti 1,5 
metreyi hattâ 1,30 u geçtikten sonra yükseklik 
itibariyle içinde! bulunacak kükürt miktarı oran

larına göre, maalesef yangın tehlikesi iîe karşı 
karşıya bulunulmaktadır. Daha işin teknik tara
fını halletmeden, bir stok meseesinin, stok yeri
nin ne şekilde yapılacağı, ne şekilde onarılaca
ğını dahi düşünmeden, bir stok problemi'ile kar
şı karşıya bulunmaktayız. Bu stok problemi de 
maalesef bugün Türkiye'de halledilmiş değildir. 
Tasavvur buyurun, 7,5 milyon ton senede linyit 
istihsal edeceksiniz, bunun şu.kadarını sarf ede
ceksiniz, lâvvar tesisatından geçtikten sonra 
3,5 milyon tona inecek. Bunun muayyen bir mik
tarını kullandıktan sonra, Ankara veya İstan
bul'da stok keyfiyetini yapacaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bizim nâçiza1-
nte görüşlerimizi arz etmek üzere M. T. A. nur 
3 - 5 sene evvel Avrupa'ya giderek linyit kö
mürlerinin ne sekilide briket yapılması hakkım
da çalışmaları vardır. Bu çalışmaların ışığı aJ>-
tında, Değirmisaz ile Tunçbilek linyit kömür
lerinin 1/2 oranında karıştırılarak ne şekilde 
briket yapılması için gayet detaylı raporlar ha
zırlanmıştır. Bunun neticesi güzelce tetkik edil
sin, stok mevzuuna, istihsal mevzuuna geçmeden 
evvel, bu işin teknik taraflarını güzelce bir ra
por halinde tanzim edip bilmedikten sonra, bo-
şuboşuma bu büyük problemlere girişmek hatav 
lıdır. Benden evvel konuşmuş olan arkadaşların 
da belirttiği gibi hakikaten hususi teşebbüse yer 
verilsin, ben şahsan arzu ediyorum. Fakat iyi! 
bir organize edildikten sonra, bu hususlar gü
zelce ele alındıktan sonra, farzımuhal Garp lin
yitleri kömürü l'âvva'rdan geçmiş, yüzde 12 -13, 
yahut yüzde 9 -10 bir kül miktarı1, şu kadar kar
bon miktarı elde edilmiş, öbür taraftan yüzde 
40 - 50 nisbetinde olan bir kül kömürü iîe kaJ-
nştırıp briket imaline gidin. Yahut halka tutun 
satın. Yani bu olacak şey değil. (C. H. P. sıra^ 
l'arından olur, olur, üç, beş kişi zengin olur, ses
leri) Doğru hakikaten üç, beş kişi zengin olur. 
Yani bu hususlara çok dikkat etmek gerekir. 

İkinci olarak, briket imalinde tekrar; yüzde 
60 taş kömürü, yüzde 40 linyit karışımı ile taş 
kömürü kokuna benzer bir yakıt elde edilmesi' 
imkânı vardır. Bunu yapacağına Hükümet, ma
dem kok sıkıntısı vardır, taş kömürü ile linyit 
kömürünün bu kanışımı da teknik bir gerçek
tir. Bunu meydana getirsin, halkın ihtiyacını bü 
şekilde karşılasın. Tekrar üçüncü olarak yani, 
yakıt ihtiyacının karşılanmasını arzu ediyorsak, 
linyitten yüzde yüz istifade etmek istiyorsak kil 
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buna mecburuz, buna mecbur kalacağız. Bu se
ne olmasa dahi, üç beş sene sonra bu yola git
mek mecburiyetinde kalacağız. Tunçbilek lin
yitlerine yani Garp linyitlerine yüzde 12 taş kö
mürü ve yüzde 8 zift ilâve etmek suretiyle de 
dayanıklı yakıt elde etmek imkânı vardır. Bu da 
denensin, bu da yapılsın. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime nihayet 
Verirken şunu arz etmek isterim ki, hususi te
şebbüslere yer verilsin, fakat kredi ile hakiki 
mânada bu işi kim yapacaksa, ehli olan kimse
ler varsa devamlı olarak Devletin kontrolü al
tında bulunmak suretiyle bunu yapsın. Yoksa 
ben' şu kadar ton hususi işletmeden kömür ala
cağım, linyit kömürü, bunun bütün şartname
lerimi hazırladım. % 10 - 15 külü geçmiyecek, taş 
miktarı olmıyacak, toz miktarı şu olacak bu ola
cak şeklinde şartnameyi güzelce hazırlarız. Fakat 
tam vatandaşa yahut briket imalini yapacak olan 
müesseselere devredeceğimiz zaman, bu kül mik
tarı % 30 - 40 a çıkarsa, bu Devlet, bu memleket 
mahvolacaktır. (Soldan gürültüler, «ne oldu^ 
sesleri) Maalesef oldu. Ben biraz arz ettim, Er
zurum'da bu işin müdürlüğünü yaptım, ben Garp 
Linyiti erinde çalıştım. Zonguldak'ta çalıştım 
(A. P. sıralarından, «yapmayın» sesleri) Ney' 
yapma, neyi yapıyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, rica 
ederim, karşılıklı konuşmayın. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) - , 
Kontrolün yok, elemanın yok. Boşu boşuna ko
nuşmayın bu şeyleri beyler. Bugün.ocağa sok
mak için mühendis bulamıyorum. Hususi işlet
meyi çalıştıracak olan mühendis arkadaş, Anka
ra'da, İstanbul'da oturuyor. Altı ay sonra tek
nik raporunu hazırlatıyor, bir çavuşa, başçavuşa. 
altına imza atarak getirip veriyor. Bunun far-
kındamısınız sizler. (A. P. sıralarından, «müdür
dün, kabul etmeşeydin», sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 

Beyefendi, bizim işletmeden bahsetmiyorum, hali 
hazırda Türkiye'den bahsdiyorum. Hakikati or
taya getiriyorum. Bu yani ne Adalet Partisinin. 
ne senin, ne benim kabahatim. Niçin itiraz edi
yorsunuz? Yani memleketin bir gerçeğini ortaya 
dökmek hatalı mıdır? Ama siz müdahale ediyor
sunuz, diyorsunuz ki, yapmasaydınız, almasaydı-
nız... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan lütfen karşılıklı 
konuşmayın çok rica ederim. (Soldan «mevzuu 
karıştırıyor» sesleri)... 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Hayır mevzu karıştı değil, bu benim mevzuum. 
Konuşmaya mecburum. Aydınlanmanız lâzım, 
kusura bakmayın. Burada Adalet Partisinin, se
nin benim kabahatim yok. Çalıştıracaksın, bir 
şey kurmak istiyorsunuz, hususi teşebbüse yer ve
receksiniz, memleketin yakıt ihtiyacını karşılıya-
caksm. Elbetteki bunun niteliklerini, teknik ta
raflarını bilerek, yaparak gelmemiz şarttır ve lâ
zımdır. (A. P. sıralarından «zaten öyle yapıyor
lar» sesleri) Nerde, hani? Raporda ki gerekçe 
ile bu maddedeki husus birbirini tutmuyor. 

CELAL NURİ KOÇ (Kars) — Bu şartname 
ile hazırlanır, burada hazırlanmazla. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Sizin dediğiniz talimatname, şartname kanunda 
yer almaz, talimatname şartname, ocak başında, 
istihsal başında, alıcı ile satıcı arasında olur. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan lüt
fen konuşmanızı bitirin de, bu şekilde karşılıklı 
konuşmaya devam ederseniz, bu iş uzuyor efen
dim. Ne söyliyecekseniz biran evvel lütfedin 
efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Peki efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, buyurun. • 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Başka

nım, benim ismim yazılı değil mi efendim? 
BAŞKAN — Bundan sonra geliyor efendim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; bir kanun, memle
ket menfaatleri, gerekirse hazırlanır ve Mec
listen geçirilir. Bendeniz şahsan bu kanunun 
hazırlanıp, Meclise sevk edilişinde en küçük 
bir millî menfaat görmedim. Bir defa bu
güne kadar tatbik edilen Devletçilik siste
mine ve Adalet Partisinin özel teşebbüsçülük 
tutumuna tamamen aykırıdır. Devlet istihsal 
eder, fakat satıcılık yapmaz; Devlet istihsal 
eder, özel teşebbüse devreder; satıcılığını o ya
par. Şayet bu kanunla Etibankın istihsal et
tiği kömürlerin satıcılığını bakkal gibi Dev
let yapmasın,- bunu Sümerbamkın, diğer fabri
kaların istihsalinde olduğu gibi özel teşeb
büse devredip onlar vasıtasiyle satılsın, 
diye bir kanun gelmiş olsaydı, bu Adalet 
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Partisinin tutum ana da uygun olurdu ve bu
günkü tatbikata da uygun olurdu. Ama bu
rada tanı mânasiyle ters bir teklif getirili
yor. Bugüne kadar her işte, Devletin yap
tığı bütün işlerdeki yolun tam aksi bir is
tikâmette, özel teşebbüsün -istihsal ettiği lin
yiti Devlet alsın, Devlet eli ile vatandaşa 
satılsın... Bu neyi sağlıyacak? Kömür istih
sali ihtiyaca yetmemektedir. Bunu Devlet ve
ya özel teşebbsüın satması veya Devletin çı
kardığını özel teşebbüsün, özel teşebbüsün e1 

kardığını Devletin satması hiçbir hakikati 
hiçbir realiteyi değiştirmiyecektir. Bu bakım
dan kanunun getirilmesinde millî menfaat yok
tur. Bu özel teşebbüsün çıkardığı kömürle^ 
meselesinde birkaç defa bâzı ihtilâflara şa-
hidoldum. Türkiye'min her yerinde özel te
şebbüs linyit çıkarır. Ve o bölgede bulunan 
Devlet fabrikalarına müracaat ederek, fabri
kanın kömür ihtiyacımı karşılamak üzere ta
lepte bulunur. Fabrika mensucat fabrika,131 

ohaın, çimento fabrikası olsun, ve saire kend' 
fabrikasının icabettirdiği kaloriyi tesbit ede"" 
kaliteyi tesbit eder ve bu evsafta kömür ala
cağım der. özel teşebbüs bu evsafta kö
mürü gcıtirir numune olarak verir ve ihaleye 
girer. Satış yapılır, alır. Birkaç sefer iy' 
kalite kömür teslim ettikten sonra arkasın
dan düşük kalorili kömürü, topraklı karışık 
kömürü dayar. Fabrika bu defa bunu al 
maz, bizim şartnamemize aykırıdır, ben bu 
kömürü almıyorum, şartnameyi iptal ediyo
rum, teminatını yakıyorum der. Bundan 
sonra o özel teşebbüs sahibi, mağdur olmuş. 
zavallı vatandaş derhal Ankara'nın yolunu 
tutar ; birkaç nüfuzlu şahıs bulur, eyvah 
ben mağdur oldum, işte bir hata oklu, amele 
hata etti, bir yanlışlık yaptı; ama ma
demki, şu kömürie oraya gitti. Hosabedil 
sin .kalorisinden ne kadar noksan varsa işte 
o fark düşülsün de mağdur olmıyalım gibi 
bir sürü tavasutlar. Bu suretle bakanlar, mü
dürler, memurlar müşkül durumda kalır. Ve 
nihayet bu çeşit yolsuz hareketlere eninde 
sonunda bir ha 1 çaresi bulunur. Vatandaş da yi
ne dümenini çevirip gider. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımı, Devlet bu
gün buraya özel teşebbüse yardım etmek sure

tiyle memleiketin linyit ihtiyacımı artırmak için 
bir kanunla gelmiş olsaydı, bunu büyük bir tak
dirle karşılardık. 

Muhterem arkadaşlarım, Şark vilâyetlerini 
gezdiniz. Orta - Anadolu'yu biliyorsunuz. Bü
tün köylerimizde sonbahar geldi mi, evlerin ar
kasına otumu ve tezeğini yıığabilen köylü, o kö
yün en bahtiyar ve mesut insandır. Çünkü bu 
tezeği ve otu yığamıyan pek çok köylü vardır. 
Anadolu toprağı verimsizdir. Niçin? Tabiî güb
resini yakacak olarak kullanır. 

Ağrı vilâyetimi gezdim. Ağrı vilâyeti de mem
leketimizin Şark vilâyetlerimizin umumiyetle 
olduğu gibi, en fakir ve yoksul vilâyetlerden bi
risidir. Sekiz yüz bin baş koyun, iki yüz bin baş 
öküz, inek ve saire besler. Fakat bunun tezeğini 
tarlasına veremez. Ancak, evinin, çok soğuk 
olan kılsın ihtiyacını karşılamak için kullanır. 
Ama bunun yanımda Ağrı vilâyetimde çok geniş 
ve çok zengin, kalitesi yüksek linyit madenleri 
vardır. Bunlar toprağın altımda yatar fakat, 
kimse işletmez. îşte Devlet elini vatanın bu 
ücra köşelerine uzatıp, bu toprak altında yatan 
zengin linyit madenlerini işletmek, çare ve im
kânlarını arasa bulsa ve oradan çıkardığı 1in-
viti ucuz ve müsait fiyatla o civarlarda, yaşıyam 
vatandaşlara verip onun gübresini, tezeğini tar-
1 asımda kullânlmasına imkân verse memlekete 
eok büyük hizmet görmüş olur. Ve o zaman Hü
kümetin getirdiği o kamumu millî menfaatlere 
uygun bir kanun diye alkışlarız. Ama meml'eı-
kette istihsal yine aynı kalacak, yalnız özel te
şebbüsüm kömürünü Devlet eli ile alıp satacak. 
Neden? Bir defa özel teşebbüsün sattığı kömür 
kalite bakımımdan çok bozuktur, fiyat bakümın-' 
dan da Etibamlon en iyi kaliteli kömüründen! 
bir misli pahalıdır; oturduğumuz apartmanda 
da şahit oluyoruz. Herkes Etibankın kömürün
den almak istiyor. Kâfi gelmiyor, sıkışıyor; özel 
teşe'bbüsten kömür almak mecburiyetinde kal
dığı zaman, apartmana gelem kömür yarıya ya
kın toprak çıkıyor, hararet vermiyor, para is
raf oluyor. Şimdi, Devlet özel teşebbüsün bu dü
şük kaliteli kömürünü yüksek fiyatla alacak, 
kendi kok kömürünü, iyi kaliteli kömürünü, 
ucuz fiyatla satacak. Şimdi Devlete gidecek 
olan vatandaşın kimisi, az para verecek, çok iyi,; 
kalorisi, yüksek kömür alacak, diğeri, 2 - 3 misli 
fazla para verecek, fakat çok berbat kömür ala-
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cak. Bunun da Devlet müesseseleri hakkında ne 
gibi dedikodulara, şayialara ve şaibelere yol 
açacağını hiçbir suiniyet olmasa dahi, varınız 
hesabediniz. Bunun organize edilmesi de başlı-
basma bir mesele. Devlet bir defa kendi kömü
rünün de fiyatını, özel teşebbüsün kömür fiya
tına göre yükseltme yoluna gidecek. Bu takdir
de dar gelirli vatandaş daha büyük bilr sıkıntı 
içine girecek. Fakat buna rağmen aynı fiyatla 
satılan kömürler arasında yine büyük bir kali
te farkı olacak. Bu defa iltimaslı olan iyi cins 
kömür, iltimaslı olmıyan fakir olan yine kötü 
cins kömür almak gibi bir durumla karşı karşı
ya kalacaktır. Çünkü mal meydanda. İkisi bir 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun diğer bir 
mahzuru da, Sayın Celâl Nuri Koç arkadaşi'mı'z 
evvelâ herkesi hüsnüniyet sahibi olarak kabul 
etmek lâzım, suiniyete yer vermemek lâzımdır, 
dediler. Bir meselede hüsnüniyeti ne kadar bi
rinci plânda öne almak gerekirse, suiniyetin de 
olabileceğini daima düşünmek lâzımdır. Size bir 
misal vereyim. Bundan sekiz, on sene evvel bü
yük bir hüsnüniyetle Hükümet bir karar aldı 
ve bir kanun çıkardı. Et ve Balık Kurumu, vatan
daşın et ihtiyacını karşılıyabilsin diye 80 - 10Û 
milyon liralık bir fon kondu. Hayvan yetiştiren 
köylü vatandaşa bu para dağıtılsın, o vatandaş 
küçükken bir iki aylık kuzu alsın, kuzuyu bes
ledin, koyun haline getirsin, besili koyun olarak 
Et ve Balık Kurumuna versin ve böylelikle... 

BAŞKAN — Muhte'rem arkadaşlar, bir daki
ka Sayın Reşat özarda, açık oylamaya iştirak 
etmemiş olan arkadaşlar var mı efendim1? Lüt
fen oylarınızı biran evvel lütfedin. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Ve böyle
likle Et ve Balık Kurumu besili koyun elde et
mek suretiyle, vatandaşın et ihtiyacım karşıla
sın, diye bir yola gidildi. Biliyor musunuz muh
terem, arkadaşlar, bunun ne olduğunu? Her vi
lâyette vardır, bunun örnekleri biliyorsunuz. 
Birçok kimseler gittiler muhtara parayı' verdi
ler, ortak oldular geldiler. Birer millyon, 3 - 5 
yüzbin lira para aldılar. O paralarla ticaret 
yaptılar, kimisi geldi karısı namına Ankara'da 
apartman yaptı, bugün rahat rahat elini ko
lunu sallıyarak, beyefendi olarak bu memleket
te geziyor. Fakat Et - Balık Kurumunun 25, 
30 milyon lirası battı, hâlâ alamıyor, işte 
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hüsnüniyetle hareket etmenin neticesi. Bugün 
o Devlet müessesesi milletin verdiği vergilerle 
kurulan bir müessesedir. Ve memleketin, halkın 
et ihtiyacı karşılansın diye verilen milyonla
rın üzerine bir avuç açıkgöz insan oturmuştur. 
(A. P. sıralarından, «bununla ne alâkası var?» 
sesleri) Söyliyeyim beyefendi; Devlet, Eti-
bank yarın kömür mubayaa edecek, özel te
şebbüsün kömürünü alacak. Gelecek adam, 
ben sana su kadar kömür vereceğim, diye 
avans alacak. O kuzuyu alıp koyun getirecek 
vatandaş gibi kömürü... 

BAŞKAN — Oylama-işlemi bitmiştir, kutu
yu kaldırınız.' 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Getirecek, 
alacağı avans da bu şekilde batacak. Ve netice 
itibariyle sonunda memleket bundan büyük za
rar görecektir. Binaenaleyh muhterem arkadaş-
larımy bu kanun hiçbir zaman millî menfaat
lere uygun bir kanun değildir, bu kanun mem-< 
leketin kömür ihtiyacını karşılıyacak her hangi 
bir tedbiri getirmiş olan bir kanun değildir. 
Bu kanundan ancak muayyen şahıslar faydala
nacaktır ve bunun neticesinde bunun zararını 
yine Türk Milleti çekecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Canbilgin, ko
misyon adına mı efendim? 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Başkanım bi
zim söz ne oldu? 

BAŞKAN — Komisyon adına Ahmet Can 
Bilgin söz istemişti. Eğer konuşmuyorsa buyu
run Sayın Çetin Altan. Komisyon söz istemiyor 
mu efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Şimdilik is
temiyoruz efendim, arkadaşlar konuşsunlar, 
ondan sonra konuşacağız. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, komis
yon söz istemiyorsa yeterlik önergesini oylıya-

, cağım. Altı arkadaşımız konuşmuştur. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Yeterlik öner

gemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, geri alı
yorum, diyorlar. Yeterlik önergesi zatıâlini-
zin mi efendim? 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Evet efendim. 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, geri alı
yorum, diyorlar, geriverilmiştir. 
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Buyurunuz Sayın Çetin Al'tan. 
ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Sayın Başka

nım, sayın milletvekilleri, bu gelmiş olan ka
nun tasarısı... 

M. ALİ AYTAÇ (İzmir) — Sosyalizme gidi
yor muyuz? 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Siz çok telâş
lısınız beyefendi bu konuda, neden acaba? Ge
len kanun tasarısı bu devrede geçmiş olan ka
nun tasarıları arasında... 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, çok rica ederim 
müdahale etmeyin yerinizden, bırakın konuş
sunlar beyefendi. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Türk iktisa
diyatının gerçek yönünü göstermesi bakımın
dan çok tipik ve somut bir örnektir bu. Ben 
tasarıyı ne yereceğim ve ne de sadece bu tasa
rının çerçevesi içinde teknik görüşler belirte
ceğim. Çünkü bu tasarı, Adalet Partisi Hü
kümetinin programına yüzde yüz uygundur. 
Yani A. P. kendisi ile çelişme halinde değildir, 
bu tasarıyı getirirken. Ancak bu şekildeki bir 
tasarı, Türk iktisadiyatı içinde, Türkiye'ye ne 
kadar yararlıdır, bunu belirtmekte bizim görü
şümüz olarak fayda mülâhaza etmekteyiz. Tür
kiye'de hiçbir iktisadi sisteme fbenzemiyen bir 
sistem uygulanır arkadaşlarım. Eğer üretici 
Devlet ise, pazar mutlaika kapitalistlerindir. 
Eğer üretici kapitalist ise, pazar mutlaka Devle
tindir. (Böyle bir sistem de yeryüzünde hiçbir 
devlette yoktur, örnek arz edeyim. "Meselâ; çe
liği Devlet üretir, mutlaka özel sektör satacaktır. 
Devletin satması yasaktır. Orman Devlettin elin
dedir, Orman İdaresinin eskiden depoları 'vardı 
satış yapardı,, bu önlenmiştir. Devlet yaparsa 
özel idare satacak, yani kapitalist satacak, yok 
(kapitalist yapıyorsa, o zaman pazar Devlettir. 
'Meselâ tütün meselesinde kapitalist üretmiştir. 
satamamıştır, Devlete gelmiştir. Meselâ inşaat 
işinde de pazar daima Devlettir, Devletin 
elinde inşaat firması olduğu halde kapitalist in
şaat firmalarını tercih eder ve Devlet pazar ol
muş olur. Bu yine bu formül içindedir. Kapi
talist işletmelerin, linyit işletmelerinin pazarını 
Devlet temin etmektedir. Şimdi bunu bir man
tıki sisteme irca etmemiz gerekirse, o zaman Dev
letin elindeki ormanın da son satışını Devle
tin yapması lâzımgelir, buradaki felsefeye gö
re, o yasaklı; ama buradaki kömür işinde yasaklı 

değil. Burada Devlet yapıyor, çünkü zor bir iş. 
Peki bu felsefenin altındaki arzu nedir? Türki
ye'ye en yararlı olan yol bu mudur? Yoksa bu 
fidelikte yetiştirir gibi kapitalist yetiştirmek 
için bir metot mudur? Bu tâ İkinci Meşrutiyet
ten beri ortaya çıkmış bir hareketin devamı 
olarak fidelikte yetiştirilir gibi Devlet eli ile 
kapitalist yetiştirmeye ait bir metottur. Bu me
tot geçerli değildir. Oraya girmiyeceğim, bu 
kanun 'tasarısı itibariyle, (geçerli olsaydı şimdi
ye kadar Türkiye (kalkınırdı. Kalkmdıramaz, 
çünkü kapitalist ancak fakir (bir Devletin Dev
let eliyle yetiştireceği foir fidelikte çıkacak 
çiçek değildir, 1966 yılında. Yeryüzünde böyle 
yetişmedi. Yeryüzünde başka ülkelerin de bah
çesinden kendi memleketine kârlar getirerek ye
tişti. 

Yoksa Devleti pazar yapıp yahut Devletin 
yaptığını aracılık edip kârını cebine koyarak ve 
bundan elde ettiği gelirin de ne kadarını işçisi
ne verecek, ne kadarını vergi vererek Devlete 
gori çevirecek, ne kadarını kendi istihsal edecek 
ne kadarını yatırıma çevirecek... Bunun da he
sabını hiç kimse bilmeden, bir iktisadi kalkınma 
yapmanın imkânı ve ihtimali yoktur. Kaldı ki, 
burada şimdi size Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na ait raporun bir parçasını okuyacağım, bakın 
ne diyor, özel sektör linyitleri hakkında; «Yur
dumuzda artmakta olan enerji ve yakıt ihtiyacı
nın en ekonomik şekilde karşılanmasını kamu ve 
özel sektör elindeki! kaynakların ahenkli olarak 
geliştirilmesini ve özel sektöre aidolup geniş re
zervleri ihtiva eden fakat sermaye kifayetsizliği, 
teknik bilgisizlik veya aşırı kâr hırsı amacı ile iş
letmeden bekletilen veya heder edilerek işletilen, 
linyit sahalarının değerlendirilmesini sağlıyacak 
ve çeşitli yakıt problemlerinin hallini mümkün 
kılacak millî bir enerji programının biran evvel 
hazırlanmasını...» Bu önümüze gelen tasarı böyle 
bir projenin hazırlanması ile ilgili olan bir tasarı 
değildir. Gerçi burada birkaç linyit madeninin 
sahibi kendisini taşıma külfetinden kurtaracak,' 
bilhassa da onların titizlendiği nokta, linyit açık
ta duramaz. Depolama meselesi oçfk önemlidir 
linyitte, yanar çünkü o mağarada.. Ama Devle
tin de elinde yeterli derecede depoları yoktur. 
Bilhassa o tehlikeden kurtulmak istiyorlar he
nüz. Ama bu, bu şekildeki bir plânlamayı sağlı-
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yamaz, çünkü demin arkadaşım da temas etti, 
maalesef bizim madenciliğiimiz, maden sahipleri 
hakikaten iyi bir imtihan verememişlerdir Türki
ye'de. Ve Türkiye'nin madenlerinde ihtiyatsızlık 
yüzünden ölenlerin sayısı Sakarya Harbinde ver
diğimiz şehitlerin iki mislidir. Çok yakın tanı
dıklarım vardır. Sizlerin de vardır, tanıdıkları
nız. Hakikaten demincek arkadaşımın buyurduğu 
gibi, bir tane maden mühendisi bulurlar, o kon
trol etmez madeni, direklerin durumunu kontrol 
etmez, grüzu patlar mı patlamaz mı, lâmbası var 
mı yok mu, kontrol etmez ve her gün gazetelerde 
iki işçi öldü, dört işçi öldü, beş işçi yaralandı ha
vadisleri, bu şekilde hepimize kadar intikal eder, 
gelir. Eğer biz bu kapitalist madencileri kalkın
dırmak istiyorsak, yine bu iktisat içinde yolları 
vardır. Ama yolu bu olmaması gerekir, ki böyle 
bir yol istihsal düzeninde yok. (Gürültüler) 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Hangisi o?. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Hoşunuza git-

miyen bir kelime midir kapitalist? Özel sektör 
diyelim. Çünkü kapitalist kelimesi çağımızda 
çirkinleştİkçe... 

M. ALİ AYTAŞ (»İzmir) — İstediğinizi kul
lanın. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Serbest teşeb
büs diyelim. Klâsik terminalojide bunun adı ka-
pital'i's'ttir. Eğer bu sizi üzüyorsa serbest teşebbüs 
diyeyim, halk anlamaz. («Halk anlar» sesleri.) 

' O bakımdan mı? Yani halk anlar kapitalist oldu
ğunu. Hangisini isterseniz, benim için müsavi 
çünkü. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım lütfen 
efendim, çok rica ediyorum. 

^ÇETİN ALTAN (Devamla) — Şimdi eğer 
biz hür teşebbüs - özel sektör, kapitalist hepsi 
eşit anlamdadır bunların - madenciliğini, ki bu
rada devletin raporunda gözüküyor ne kadar ça
resiz olduğu, kalkmdıracaksak bunu bu yoldan 
yapmamızın faydası yak. Çünlkü yine kalkıtrımı-
yacaktır. Ve bu iş yürümiyecektir. Yani bir iki 
sene sonra ben yaşarsam, sallıya sallıya bu tasa
rıyı yine sağda solda göstereceğim, bunun yürü
mediğini de anlatacağım. Yürümez bu, yürü
mez... Göreceksiniz, zaman gösterecektir yürümi-
yeceğini. Kredi imkânları verilebilir, tbir büyük 
plân içinde mütalâa edilebilir ve hattâ belki de 
Anayasanın 130 ncu maddesi muvacehesinde mü
talâa edilebilir. Çünkü o madde gayet açıktır : 

«Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 
işletilmesi1 hakkı Devlete aittir. Arama ve işlet
menin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiy
le veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle 
yapılması, kanununun açık iznine bağlıdır.» 

Bunun ikinci fıkrasını tatbik etmek mümkün 
olduğu gibi, birindi fıkrasını da tatbik etmenin 
bir çıkar yol olduğunu hatırlatıyorum. Kanuna 
aykırıdır diye bir şey söylemedim. A. P. nin 
programına uygundur, dedim. Çünkü Sayın Baş
bakan burada bütçe konuşmaları sırasında açık
ladılar, «Biz Türk iktisadiyatının zirvelerine ki
şileri yerleştireceğiz» dediler. Bu uygundur; ya
ni. A. P. kendisi ile çelişmeli değil. Biz görüş 
olaraktan bu felsefeye karşı olduğumuzdan ve 
bunun Türkiye'nin kalkınmasıına yararlı olmıya-
cağını iddia cttğimizden bu kanun vesilesiyle de 
görüşlerimizi arz ediyoruz sadece. Geçerli olma
yışının sebepleri, hakikaten üzerinde durulmaya 
değer ölçüde derim. Türkiye'nin içinde Türk 
halkının sırtından bir kapital birikimi olmaz. 
% 24 ünü teşkil ediyor zaten özel sektörün elin
deki linyit maddeleri, % 76 sı Devletin elindedir. 
Ya hakikaten liberal olursunuz yahut oluruz, alı
rız % 76 yi da Devletin elinden, fertler işletir. 
Bu bir inanıştır, bir sistemdir ve bütün dünyaya 
satar, getirir dövizi. İçeride vergi kontrolü var
dır, sosyalist partilerin konrolu vardır, işçilerin 
geniş örgütleri vardır, bir denge kurulur. («Ne 
demek» sesleri) Teşkilât demektir. Arapça sev
mem. Yani anlaşılmaz şeyler söylemek için 
Türkçe de bazan yeterlidir zatiâliniz için, mutla
ka yabancı dil bildiğinizi göstermeye hacet yok
tur. 

Yok şayet Anayasanın 130 ncu maddesinin bi
rinci fıkrasında ilk presibolarak koyduğu hedef 
içinde memleketin büyük servetlerini Devlet eliyle 
değerlendirmek zorunluğu varsa - ki, tatbikat onu 
gösteriyor, % 60 - 76 Devletin elinde - o zaman 
bunu o açıdan hepsini birden mütalâa ederek bir 
seviyeye ulaştırabiliriz. Ama böyle Devlet eli 
ile, demincek Sayın Yunus Koçak arkadaşımızın 
da söylediği gibi, ferdi zengin etmek Türkiye'nin 
iktisadi kalkınmasında geçerli olmıyacaktır. Çün
kü zengin etmeye çalıştığımız bu fertlerin, demin
cek de arz ettiğim gibi vergi olarak Devlete ne 
kadarının döndüğünü, kârının ne olduğunu bil
miyoruz. Ne kadarını işçiye ödediğini, onu da 
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pek bilmiyoruz; ne kadarını kendi istihlâk edi
yor, onu da bilmiyoruz. Ne kadarını elinde is
tismar yatırımı yaptığını, onu da bilmiyoruz. Bu 
kadar .meçhulât içinde bir iktisadi kalkınma ola
maz, arkadaşlarım. Olsa idi olurdu şimdiye ka
dar. Olamaz, kalkınamaz, imkânsızdır; yani 
ikinci bir örneği yok yer yüzünde. % 62 Devle
tin elinde bulunacaktır, devletçiliğin de bu kadar 
aleyhinde konuşulacak ve Devlet doktrinleri ve 
iktisadiyatı her zaman bâzı kişilerin karnını ağrı
tacak. Böyle bir iktisadi düzen görülmemiş yer 
yüzünde. % 5, % 6 nın üstündedir kapitalist ül
kelerinde Devletin müdahalesi. Böyle % 62 yi 
falan bulduğu zaman orada hemde liberal ekono
minin yalnız alkışlanması, propagandası yapıla
cak Âe devlete daima çatılacak... Devlete de çat
mak bir bakıma doğru oluyor, çünkü devletin de, 
devletçiliği geçer devletçilik olmuyor. Çünkü da
ima sırtında bir sopanın etrafındaki'sarmaşık gi
bi, özel sektör müesseseleri, bunun yanına banka 
meselesini de koyarak, çırılçıplak çıkıyor Tür
kiye'nin tablosu- karşımıza. Ne oluyor? Yedi 
banka birden batmış oluyor. Oradan kredi ala
cak, onunla bilmem maden işletmeye çalışacak 
Onun taşıtını Devlete yükliyecek, Devletin, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin kâr ziyan hanesinde 
boyuna açıklar çıkmaya başlıyacak ve şu hiçbir 
zaman sonu gelmiyecek propaganda yapılırken 
«efendim Devlet teşekkülleri boyuna ziyan edi
yor» Peki özel teşebbüs, kapitalistler kâr mı edi
yorlar? Kapkaçtüarm dışında ne yapıyor? Ba
kın, yedi banka. Yirmi sene içinde Türkiye'de 
kurulmuş, özel teşebbüslerin hangisi kaç tane 
bankaya ne kadar borçludur ve iflâs ettirmiştir 
tablosunu koyarsak Türkiye'nin çıkarma mı çalış
mıştır Türk kapitalisti, aleyhine mi çalışmıştır 
çıkar ortaya. Sadece aynı sisteme bağlı... (Gü
rültüler; «ne alâkası var» sesleri) Aynı sisteme 
bağlı beyefendi, aynı sisteme. Bu da aynı hikaye. 
böyle daracık aldığınız vakit işte onun da kömü
rünü Devlet taşır, halkta bundan memnun olur
muş gibi bir paravana arkasına geliyor bu tasa
rılar. Bu tasarı kendiliğinden gelmedi, kimbilir 
ne kadar maden sahibi gitti Hükümete tazyik et
ti. Kim bilir kaç tane milletvekili kapı aşındırdı 
bunun için. Öyle kendi başına gelmez bu. Gayet 
tabiî burada... («Ne alâkası var» sesleri).. Hayır 
efendim, şurada bakın muhterem Meclisinizce sa
dece bu konuya meraklı olan arkadaşların hepsi 
de iktisatçı değil her halde. , Ne kadar az ar-
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• kadaşız. Çoğu nerede, hava sıcak gerçi. Ama 
bakın sadece kömür işine bu kadar meraldi olan 
arkadaşlarımızın daha fazla olmasını isterdim 
ben. Anlatabiliyor muyum? Yani ben burada 
bunları arz ederken, işin doğrusunu sizlerin de 
bizlerin de bildiğimizi ortaya koymak için konu
şuyorum. Ve bu işin doğrusu, bir müddet sonra 
gerçekleşerek ortaya çıkar. Somut vakalar ha
linde ortaya çıkar ve biz o zaman gene sağ kalır
sak imkân bulduğumuz yerlerde biz bunu söy
lemiştik vaktiyle deriz. Zerafetini, tadını, güzelli
ğini kendimizde taşımak için zamanınızı almış bu
lunuyoruz. Hepinizi hürmetle selâmlarım saym 
arkadaşlarım. Çıkarmaya karar vermiş olduğu
nuz tasarı mutlu olsun. Programınıza katiyen 
aykırı değildir. Ama Türk menfaatlerine bizim 
görüşümüze göre aylarıdır. (Sağdan, .alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon buyurunuz. («Kaç 
kişi var?» sesleri) Şimdiye kadar 6 arkadaş ko
nuşmuştur. Çetin Altan arkadaşımla beraber 
yedi oldu. Ondan başka da 16 arkadaş söz almış
tır. Demek ki söz istemiş olan 11 arkadaş daha 
vardır. Zaıtiâliniz 16 ncısmız Saym Mustafa Bey. 
Söz alanların isimlerini sırası ile okuyayım : 

Nazmi Özoğul, Kemal Şensoy, Süreyya Sofu-
oğlu, İhsan Kabadayı, Mehmet Ali Aytaş, llha-
mi Ertem, İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, Mehmet Gü-
ver, Ahmet Can Bilgin, Mustafa Akalın. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Saym 
Başkan, tahmin ederim ki, dikkatinizden kaçtı. 
İlk defa söz istiyenlerm arasmdayım. Divan kâ
tipleri de gördüler. 

BAŞKAN — Saym Mehmet Yüceler siz 
onuncu sıradasınız, isminiz yanlış olarak kayde
dilmiş, özür dilerim. 

Efendim tasarı üzerinde yedi arkadaş konuş
muştur. Komisyon söz istiyor, buyurun efen
dim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yeterliğin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, yeterliği 
okutayım da ondan sonra Saym Ertem. Daha Ko
misyon konuşacak, ondan sonra son söz milletve-
kilinindir, o konuşacak. Ondan sonra yeterlik 
önergesini okutacağım. O vakit isterseniz. Lüt
fen efendim buyurun. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA FEY
YAZ KOKSAL (Kayseri) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Saym Şefik İnan'ın da 
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söylediği gibi kanunun bir maddesine küçük bir 
ibare ekliyerek bir meselemizi halletmek istiyo
ruz. Meselemiz nedir? Memleketimizde şu anda 
kömür sıkıntısı vardır, önümüzdeki yıl kömür 
sıkıntısından bütün vatandaşlarımız dertli ola
caklardır, kömür alamıyanlar bize müracaat ede
cekler, geçen sene de etmişlerdi. Milletvekilleri
nin Enerji Bakanlığına giderek kömür ihtiyacı
nı, vilâyetlerin kömür ihtiyacını ve hattâ şahıs
ların kömür' ihtiyacını takibettiklerini gördük. 
Bu bir vakıa. Kömür yok, kömür darlığı ile kar
şı karşıyayız, A. P. İkidarı bu şekilde devral
mıştır. Şu halde buna bir hal çaresi bulmak za
rureti vardır. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Taşları satarsınız kömür yerine. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA FEY
YAZ KOKSAL (Devamla) — Ben cevap vermi
yeceğim, Beyefendi size. 

Evet kömür sıkıntısı karşısında Abdülbarî 
Akdoğan arkadaşımızın da dediği gibi, yeni ya
kıtlar elde etmek için muhtelif çareler aramamız 
lâzımdır. Fakat şu anda sıkışık durumdayız. Bu
na da vaktimiz yok. A. P. iktidarı elbette bunu 
da arıyacaktır. 

Dünya kömür meselesi bambaşka şekilde ce
reyan ediyor. Dün akşam okudum Never Zuer 
Zeitung'da, Almanyada' kömür problemiyle kar
şı karşıyadır. Dünyada kömür fiyatları ucuzla-
dı. Bunun daha ucuz olanım ithal edelim, diyor
lar, onların problemi bu. Ruhr havzasındaki sos
yal problemi halletseler, kömür ithal edecekler. 
Bizim problemimiz ne? Kömür ithal etmeye im
kânımız yoktur. Yani dövizimiz yok. Şu halde 
memleketimizdeki mevcut kömürden âzami de
recede faydalanacağız ve bu kömür istihsali için 
uğraşan kuvvetlerden de âzami derecede fayda
lanacağız. Bir taraftan kamu teşekkülü olan TKİ 
bu işle uğraşıyor, onun daha verimli çalışması 
için uğraşmak lâzım. Bir taraftan da özel teşeb
büs var, onun da randımanlı bir şekilde çalışma
sı için uğraşmamız lâzım. Mesele verimi artırmak, 
kömür miktarını artırmaktır. Meseleye bu şekil
de, bu yönden bakmak lâzımdır. Halbuki birçok 
arkadaşlarımız çıktılar burada, meseleyi sanki 
Türkiye'nin iktisadi probleminin esası burada 
yatıyormuş gibi, sanki burada şu kömür yüzün
den birkaç kişi zengin edilecekmiş gibi,. bunun 
altında bambaşka şeyler aranmaya kalkışıldı. 

Hayretler içinde dinledim hakikatn (Sağdan gü
rültüler) 

Cevap vermiyeceğim dedim beyefendi. Gelir
siniz burada hakikatleri söylersiniz. Bizler haki
katlerin daima söylenmesi için bu kürsüyü mem
leket huzurunda açık bir şekilde ifde edilecek bir 
yer/olarak telâkki ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bir daki
kanızı rica ediyorum. Şimdiye kadar mütemadi
yen karşılıklı konuşulmaması hakkında sizlere 
ricada bulundum. Bu mümkün olmuyor. Eğer 
yerinizden bu suretle mütemadiyen müdahale ya
parsanız tüzüğü tatbik etmek mecburiyetimde ka
lacağımı arz ederim. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA FEY
YAZ KOKSAL (Devamla) — Ben cevap ver
miyeceğim Sayın Başkanım müsterih olunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir iş yapılacak, iş 
yapılınca dedikodular olurmuş, suiistimaller olur
muş. 

işi yapanlar elbetteki, dedikoduya meydan 
vermiyeceklerdir. Vermemeleri lâzımdır. Suiisti
mal yaptırmamaları lâzımdır, işi yapmak için 
böyle bir iktidarın iktidara gelmiş olması icabe-
der. Suiistimal ve dedikodular yapılacaktır, di
ye korkarak işten çekinmeye kimsenin, bu mil
let için söz veren bunun için vazife basma gel
miş olanların hakkı yoktur, iş yapılacaktır. Sui
istimal de yapıldığı gün, suiistimali yapanlar ve
ya buna sebebolanlar cezalarını görmek mecbu
riyetindedirler. 

BÜLENT ECEVIT (Zonguldak) — Sonra 
affederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit lütfen müdahale 
etmeyiniz. Çok rica ederim. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA FEY
YAZ KOKSAL (Devamla) — Sayın Ecevit ce
vap vermiyeceğim ama vermek mecburiyetinde 
kaldım. Yeter, bu husustan bahsetmiyelim de, şu 
memleketin meselelerine koyulalım, artık. (C. H. 
P. sıralarından, «Birkaç kişi zengin olsun.» ses
leri) 

BAŞKAN — Siz böyle koro halinde itiraz 
ederseniz ben de lâzımgelen muameleyi tatbik 
ederim. Lütfedin de şu iş de yürüsün. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, meselemiz şudur dedik, kömür is
tihsalini sağlamak. Evet devraldığımız zaıman, 
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fc kredi müessesesi yoktur şu anda. Kömürcü
lere kredi verecek bar yer yoktur. Maden Ban
kası 'kurulması hakkındaki bir hususu da, Ada
let Partisi iktidarı olarak vadetitik, bu kuru
lacaktır. Fakat şu anda kredi müesssesi yok. 
Kredi veren bir kısım müesseseler kömür için 

„para vermemektedir. Şu halde bir meseleyi 
hal için ne yapmamız lâzım? Geçen sene İstan
bul'da bir tatbikat yapılmıştır. Ankara kömür 
sıkıntısı çekerken istanbul bunu çekmemiştir. 
Bunun ışığı altında bir meseleyi halledebiliriz. 
Kanun tasarısında getirilen ibare, kömürünü 
muhakkak satacaksın dememektedir. Kömürü 
muhakkak satınalacaksın diye de bir kayıt yok
tur. Zaten saltınalıp bir araya getirme ve bu
nu büyük sermaye ile finansa etme imkânı ^a 
yoktur, istanbul'daki tatbikatın ışığı altında 
fiiliyat yapılacaktır. Bu nedir? Zaten bu husus 
için şimdiden teşebbüse geçilmiş ve şartnamesi 
hazırlanmıştır. Hazırlıklıyız. Sayın arkadaşla
rımdan şu hususu beklerdim ki, kanun gecik-
miğtir densin, önümüzdeki kış için tedbir alınma
mıştır, densin...'Bunları beklerdim. 

(Muhterem arkadaşlarımın, ifade ettikleri 
hususlar arasında şu mevcut, Deniliyordu ki, biz 
kışın özel teşebbüsün linyitini satmalmaya 
mecbur kaldık. Ve bu linyiti pahalıya satmal-
dık. Ve ne satmaldığımızı bilmeden satınalıyor-
duk. Kalorisi nedir? O kömürlerin vasfı nedir? 
Bilmeden sıatınalımyordu. Bundan sonra bu daha 
paftıalıya saltmalınmıyaeaktır. Saitınalmıyaicağız. 
Vasfını bilerek satmalacağız. Kalori miktarını 
bilerek satınalacağız. 

Sayın İhsan Kabadayı arkadaşım, madencile
rin zengin oldukları ifade edildiği zaman bu 
kürsüde, madencilerin hepsinin fakir insanlar 
olduğunu söyledi. 

İHSAN KABADAYI (Konya) —«Benim gör
düğüm. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Hakikaten 
madencilere fakir diıye bakmamak icabeder, ama 
bugün için 'ellerindekini işletecek, verimli su
retle işlenecek kapasitede değildirler. Krediye sa
hip değildirler. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Kredi ve
rin o halde. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Kredi mü

essesesi yoktur, dedim sayın arkadaşım. Kredi 
müessesesi olsa zaten Adalet Partisi olarak bu 
kredi müesesesini kuracağız. Yok. Biz yokları 
teslim almışız, ne yapalım. Yokları teslim alma-
saydık... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Yoklar teslim alınamaz, mevcutlar tes
lim alınır. 

(BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Almışız 
beyefendi. Kredi müessesesi... Kredi verin deni
yor, yok kredi. Şu şekilde bir şey yapacağız diyo
rum. Anlatayım, izah edeyim, ondan sonra siz 
buyurursunuz, tedbirlerinizi söylersiniz. 

Kömürler, inyiitler muayyen yerlerde mevcut
tur. Şu anda Kayseri 'nin Pmarbaşında olduğu 
gibi mulhitelif yerlerde linyit mevcut. Yolu ya
pılmadığı için bu imkân sağlanamıyor, kömür 
çıkamıyor. Yolu da yapma imkânı yoktur, yolu 
da yapamaz. Şu halde enfraksıtürktür tesisleri 
yapılmamıştır. Bu gayet basit olarak halledile
bilir. Devlet yardımiyle halledilebilir. Fakat 
buna rağmen bunu da şu anda müzakere ko
numuz içerisinde • mütalâa etmiyeceğiz. Satm
alına keyfiyeti sanki, linyitler muayyen yerler
de istihsal edilmiş, depolanmış. Depolanan lin
yitlerin bir kısmı taşlıymış, bir kısmı toprak-
bymış, bir kısmı iyi değilmiş. Yani depolanmış 
bir şeyler de bunları satınalacakmış gibi konuş
tular arkadaşlar. Böyle bir şey yoktur. -Evvelâ 
istihsalin yapılabilmesi için, avans verilecektir, 
belki. Fakatt ona da ihtiyaç yoktur. Kömürcüler 
o kadar şeyi de haiz. Fakat (getirdiği zaman kö
mürü istihsal edebilecek olana verilecek, istihsal 
etaıiyene, hiçbir şeyi olmıyana da para veri
lirse, sayın arkadaşımın dediği gibi, Et ve Ba
lık Kurumunun vaktiyle olan işleri olabilir, 
hayır, istihsal edebiliyor, istihsal etmiş kömürü, 
bunun nakliye parasını da yardım olarak ve
rebilirsiniz. Yalnız nakliye parasını vereceksi
niz. Nakliye parasını verebilirsiniz. Deponuz
dan da faydalanacak. Ayrıca bir depo temin 
ötmeye imkânı yok. Satmalma birdenbire siz 
aldığınız adama, paraları akıtmak mânasına de
ğildir. Bu tatbikat böyle yapılmıştır. Nakliye 
parası veriliyor, nakliye gayet basit, depolama 
imkânından faydalandırılıyor ve kömürü, muay
yen bir yerde Devletin kömürü satılırken, mu-
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ayyen bir yere konuyor. Bu kömürlün evvelden 
olduğu gibi kalorisi tesfeit edilmemiş şekilde de
ğil, kalbrisi tesibit ediliyor, kül miktarı 'tesibit edi
liyor ve şu .evsaftadır deniyor. Ve ileride kö-
mürsüz kalındığı zaman, kömür diyen vatan
daşlara (bu verilecek. Bunun zengin «İtmek nere
sinde, kaçakçılık neresinde, vurgunculuk yapma 
neresinde? Elbette şlöyle yapılırsa olabilir. 
(«Olur olur» sesleri) Olabilir beyefendi, şöyle 
yapılırsa. Hiçbir şeyi olmıyan birisine kömürü 
vardır diye para verilirse olur. Doğrudur. Bu
nu yapanlara bağlıdır. Biz 'bunu yapacaklara 
itimat ediyoruz, etmekle 'mükellefe. 

ORHAN BİRGÎT (istanbul) — Şu anda bi
le oluvor... Çok .gördük, görüyoruz. 

'BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — (Beyefendi 
(bunda sonra da 'görebilirsiniz elbette. 

ORHAN BÎROÎT (istanbul) — Görüyoruz, 
şu anda bile görüyorum. 

BAŞKAN — 'Savın Hatipoğlu müdahale et-
<meyiniz, Çok rica ediyorum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Ben 'değilim- Sayın Başkan. 

.BAŞKAN — Yanlış ifade ettim. özür dile
rim. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Bu memleket
te çalışan1]ara güvonemedibimiz ıırDüddet'çe, me
murlarımıza güvenebildiğimiz müddetçe, politi
kasına güvenemediğimiz müddetçe, hiçbir iş ya
pamayız. Elbette sizlerin vazifesi de bu çalışan
ları politikacısını, administrasvonu kontroldür. 
daima kontrol altında bulundurmaktır. (C.H.P. 
sıralarından «Ortaokulun balhçe'lerini kiralarız» 
sesleri) 

BAŞKAN — Vallafhi katip iyi ki şaşırmıyor. 
Ben bile şaşırıyorum 'beyefendi. Bu kadar müda
hale karsısında. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım mevzu umu bildiğim için sasınmıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Ibu mem
leketin dertlerine hep beraber eğilelim ve çare 
arıvahm. Bulacağız; bu memleketin, dertlerine 
çare bulacak insanları mevcuttur ve bu millet 
Adalet Partisine bu imkânı basTşlaımıstır revle-
rivle, bu husaısta bize itimat ettiğini göstermiş
tir.. Biz... doğru bildiğimiz yoldan hiçbir zaman 
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eğilmiyerek, sizlerin murakabeniz altında bu iş
leri yapacağız, iş yapmaktan hiçbir zaman yıl-
mıyacağız. Yüce Meclise saygılar v sunarım sayın 
arkadaşlar. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sora sor
mak için müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, soru var. 
efendim. 

Buyurunuz Sayın Ecevit, sorunuzu sorunuz. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efendim, 

sayın sözcüye iki sorum olacaktır. Birincisi; 
Türkiye Kömür İşletmelerinin depoları bugün 
kendi ihtiyacına yetiyor mu, eğer bu kanun 
tasarısı geçerse -yeni depolar inşası gerekecek 
mi? 

ikincisi; bu tasarı kanunlaştığı, takdirde, 
özel sektörde yapılacak satınalmalar, yılda or
talama para olarak ne kadar tesbit edilecek? 
Tutarı ne olacaktır? Para olarak bu hususta 
bir fikir verebilir misiniz? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Sayın Bü
lent Ecevit arkadaşım zannedersem şu hususu 
kürsüden ifade ettim. Kömürümüz yok. De
polarımız da boş olduğu için, her zaman bu me
toda, bu usule de müracaaj edilmiyee ektir. Lü
zumu halinde.müracaat edilecektir. Muhakkak 
satınalmacak diye. -bir şey yoktur. Depo boş 
dururken depodan faydalanılacaktır. Yoksa mu
hakkak, bir kanun çıkardık, bütün kömürleri 
satmalmakla mükellefiz. Yok böyle bir şey. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Komisyonun yet
kili şahısları yok. 

BAŞKAN — Rica ederim, sual soracaksanız 
lütfen isminizi yazdırın ve sorun. Beyefendi 
oturunuz yerinize. Yapmayın bunu. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Satınalma ve 
satma işi yürürken devam edeceği için finans
man imkânına... 

İRFAN AKSU (İsparta) — Komisyonun yet
kili şahısları yok, verilecekse tam izahat veril
sin. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, sual soracak
sanız isminizi yazdırın. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Benden 
soruldu, beyefendiden sorulmuş olsa idi, cevap 
verirdiniz. Buraya gelir siz de- konuşursunuz. 
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BAŞKAN — Lütfen zatıâliniz sorunun ceva
bını verin beyefendi. Karşılıklı konuşmayın. 
Soru değilse cevap vermeyin. Bitsin beyefendi. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Sayın Bü
lent Ecevit arkadaşımız bir hususu daha sor
dular. 

Özel sektörden satınalmacak miktar, dediler. 
Bendenizin malûmatı olan kısım şu kadardır. 
Diğer kısımlar teknik malûmat olduğu için 
cevap veremiyeceğim. Bendenizin malûmatı 
olan kısım, bu devamlı olarak satılacaktır. Sa
tılma miktarı, yani ayrıca bir finansman mik
tarı ilâvesine lüzum yoktur. Satıldığı miktar 
kadar devam edecektir, prdblem. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yaz ay
larında mı? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Yaz ayların
da. Yalnız kamyon parası veriliyor, bu tek
nik kısımdır, ne kadar stok: yapılabileceği, ne 
kadar paraya baliğ olacağını bilmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
soru. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN ( A ğ r ı ) — Efen
dim, kömür istihsalini artırmak için fiilî bir 
harekete geçilmiş midir? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Ben madde 
ile ilgili olarak huzurunuza geldim. Kömür 
istihsalini artırmak için elbette teşebbüse ge
çilecektir beyefendi. Ama Hükümet olarak... 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Hayır 
geçmiş midir hali hazırda? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Cevap ver
meyeceğim Beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan zatı
âliniz isterseniz yazılı veya sözlü soru olarak bu
nu Hükümetten sorabilirsiniz. Kanunla ilgisi 
yoktur. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Yani madde 
ile ilgili, ibare ile ilgili bir şey olursa cevaplan
dırayım. 

BAŞKAN — Rica ederim komisyon tatbikat
çı değildir. Kanun vâzııdır, kanunla uğraşır. Bu
yurun başka sorunuz var mı efendim? 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Hükü
met burada, bu işin kompetanı olan memleketi 

idare eden Hükümet buradadır, hepsi hazır.' Bil
iniyorlarsa bu işin başında niye duruyorlar? 

BAŞKAN — Zatıâliniz Hükümetten sorarsı
nız, komisyondan değil. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Bakan 
burada, çıksın cevap versin. (Gürültüler)... 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı? Buyu
run tek tek sormayın. Lütfen oturun da cevabını 
alın. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Var. 
Hususi teşebbüslerin teknik olarak çalışmalarını 
kontrol etmeyi düşünüyor musunuz? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Efendim; 
(Hükümete havale sesleri!) Bu mesele de Hükü
mete havale edilecek bir husus değildir. Biz de 
Hükümete aynı şekilde sorduk. Bu maddenin 
tedvini ile birlikte satmalınacak kömürlerin bil
hassa teknik bir şekilde çıkarılmasını da öngö
ren bir husustur. Teknik yardım, malî yardım 
beraber yapılacaktır. Teknik yardım da yapma 
zarureti vradır. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Kan-
troldan bahsediyorum beyefendi. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Teknik yar- ' 
dım elbette kontrolün içindedir beyefendi. Ma
den Mühendisisiniz, bilirsiniz. 

BAŞKAN — Abdülbâri Be'y, lütfen kaç so
runuz varsa okuyun. Karşılıklı konuşma şekli 
olmıyacaktır. Sorun ve ona göre cevabınızı alın, 
rica edeceğim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Maden 
bölge müdürlüklerinin kurulmasını arzu ediyor 
musunuz? (A. P. sıralarından «Komisyona bu 
sual sorulmaz1» sesleri!) Hepsi bunun içinde beye
fendi. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
Sayın llhami Bey. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, soruların elbette kanun tasarısı ile 
ilgili kısımlarına cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Lütfen siz 
dinleyin not alın. Eğer cevap verirseniz 
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verirsiniz. Vermezseniz ben icbar edecek de
ğilim. Lütfen tamamlayın efendim. 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Ma
den Dairesi Reisliğinin hususi teşebbüsle, 
istihsal yolunda ne gibi irtibatı vardır. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar. Şu 
Riyaseti biraz bırakın da, konuşmayınız lüt
fen, ne olur?. 

ABDÜLBÂRÎ , AKDOĞAN (Ağrı) — Ma
den Bankası krediyi nakliye sırasında vere
cektir buyurdular. Böyle olursa hususi teşebbüs 
istihsal hazırlığı parası yoksa, yeraltı serveti ne 
olacaktır? 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Bitti. 
BAŞKAN — Bu sorularınızın tasarı ile hiç

bir ilgisi olmadığından cevap verilmiyecektir. 
Buyurun efendim. (Alkışlar.) («Sayın Baş
kan sorumuz var» sesleri.) Bir dakika efen
dim. «Komisyon iniyor» sesleri.) Sayın Ko
misyon bir dakika efendim sorular var. On
ları da dinleyelim. Efendim müsaade buyurun. 

Sayın Mehmet Yüceler buyurun sorunuz 
efendim. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Efen
dim kömür işletmeleri kanunun bir madde
sinde yapılacak bu değişiklik hakkında 'ki, me
bus arkadaşlarımızın isabetli oy kullanma
larını temin bakımından, ilgili mühendis oda
larının görüşü, komisyon tarafından alınmış 
mıdır? Alınmışsa görüşlerini burada açıkla
mak mümkün müdür? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Sayın ar
kadaşım zannedersem ilgili odalardan !ka-
sit mühendis odalarıdır, öyle mi efendim? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) - Mü
hendis ve mimar odalarından ve yahut buna 
bağlı ilgili diğer odaların görüşü alınmış 
mıdır ? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Tamam. Bu 
odalardan teknik bir mevzu hususunda bir 
görüş alınması imkânı araştırılırdı. Fakat, 
şu anda getirilen tasarı teknik değildir .Ta
sarı iktisadi bir hususu ilgilendirmektedir, 

BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevap
landırılmıştır, 

Süleyman Onan, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Şimdi 

biz Hükümet olarak bu gelen tasarı ile... 
BAŞKAN — Siz Hükümet? (Gülüşmeler.) 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Hükü

met olarak gelmiş olan şu kanun tasarısına 
göre özel sektörden satmalınacak kömürün 
miktarı nedir, bunu bileceğiz. Onun için şu 
»oraları soruyorum. 

Türkiye'mizin bugünkü kömür ihtiyacı 
nekadarmış ki, Devlet bunu karşılıyamıyor da, 
özel sektörden mubayaa cihetine gidiyor. 

Buna muvazi ikinci soru. Bu ihtiyacın ne 
kadarını Devlet sektörü karşılıyor. Daha 
ne kadar satmalmak ihtiyacı duyuluyor. 

Türkiye'deki, özel sektör hangi çeşit kö
mürleri ne kadar miktarda yılda istihsal 
ediyor, tesbit edilmiş midir? Ve son sorum, 
özel sektörden satmalması kanunu ile tesbit 
edilmek istenen miktar ne şekilde stitınalı-
nacaktır? Hangi usûlle? 2490 sayılı Kanun 
ahkâmına göre mi? Bunların müddeti var 
mıdır? Ne zaman hangi memleketlerde, Tür
kiye'nin her köşesinde mi? Bunlar hakkında 
komisyonun görüşü nedir? 

BAŞKAN — Bunlar hakkında komisyonun 
görüşü varsa lütfen belirtin, yoksa yoktur 
deyin mesele bitsin. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Sayın 
Süleyman Onan'm birinci sorusuna bizzat 
Şefik İnan Bey cevap vermişlerdir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Ko
misyondan rica ediyoruz. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Şefik İnan 
Bey bizzat cevap vermişlerdir beyefendi. 
Zannedersem öğleden beri bu müzakereleri 
takibediyorsunuz, cevap vermişlerdir. 

BAŞKAN — Tamam efendim buyurun. 
Efendim yeterlik önergesini okutmadan 

evvel («Yeterlik aleyhinde söz istiyoruz» ses
leri.) Bir dakika müsaade buyurun efendim, 
son söz milletvekilinin olma'k hasebiyle sırada 
bulunan Sayın Nazmi özoğul. 

Bir dakikanızı rica ederim, Sayın Bakan 
söz istemiştir. Tekaddüm hakkı vardır, buyu
run Sayın Bakan. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumunun 6974 sayılı Kanununda 2 nci mad
desinin bir fıkrasının tadili maksadiyle sevk 
ettiğimiz bu kanun hakkında hemen hemen üç 
saate yakındır ki, sizler işgal edilmektesiniz. 
Ve bu vesile ile size arkadaşların burada söy
lemiş oldukları mevzulara mümkün mertebe te
mas etmeden yalnız, Türkiye'nin bugünkü kö
mür durumu bakımından kısaca izahat verece
ğim ve bizi bu kanunun sevk edilmesine götüren 
âmilleri kısaca size izah etmeye uğraşacağım. 
Bu arada tahmin ediyorum ki, sual sormuş ar
kadaşlarımızın bâzı cevaplarını da burada arz 
etmiş olacağım., 

Bugün yaptığımız en son etütlere göre Tür
kiye'nin yıllık kömür ihtiyacı 15 milyon ton ci
varındadır. Bu iki cins üzerinde sizlere arzı 
malûmat etmek isterim. 4 milyon ton ka-dar 
satılabilir taş kömürü istihsalimiz vardır. Ve 
bu istihsalimiz sınai ihtiyaçlarla, bâzı hususi 
ihtiyaçlara tahsis edilmiş bulunmaktadır ve kâ
fi gelmemektedir. Bunu destekler mahiyette 
olan diğer bir kömür istihsal nevimiz, linyitle-
rimizdir. Kaba taslak ikişer milyon ton, 2 - 2,5 
milyon ton özel teşebbüs, 2 milyon ton civarında 
da Türkiye Kömür İşletmesi istihsal yapmak
tadır. Burada üzülerek şunu arz etmek istiyo
rum ki, muhtelif hatipler Türkiye'nin kömür 
rezervleri âdeta pek fazlaymış gibi bir ifadede 
bulundular. Bugün bildiğiniz Türkiye'nin kö
mür rezervleri, bir milletin hayatında uzun de
nilebilecek bir miktarda değildir. Ama, bütün 
ümitlerimiz vardır ve bu kömür rezervlerinin 
zamanla envanterini çıkarmak için gerekli ça
lışmalar Maden Tetkik Arama Enstitüsü tara
fından yapılmaktadır. Bu ümidimiz gün geç
tikçe artmaktadır. Şimdi, durum bu olduğuna 
göre, kömür istihsali ile kömür istihlâki ara
sında bir muvazene tesisi mümkün değildir. Bu
rada bir faktöre daha işaret etmek istiyorum. 
O da memleketimizde dünyada alışılmamış bir 
sistemin cari olduğu mevzuudur. O da yakıt 
olarak kok kömürünün kullanılması problemi
dir. Hakikatte dış memleketlerle temas eden 
arkadaşlar bütün sanavü ilerlemiş memleket
lerde kok kömürünün hiçbir zaman teshin vası
tası olarak kullanıldığını zannediyorum, göste

remezler. Mahdut bâzı müstesna memleketler 
hariç. Geçen üç sene içinde memleketimizde 
Karabük 3 ncü fırınının geçirdiği arıza dolayı-
siyle bu fırında kullanacağımız kok kömürleri 
artmıştır ve bunu biz serbest olarak vatandaş
lara intikal ettirmiş bulunuyoruz. Fakat bu 
sene bu cins kok kömürü de elimizde maalesef 
yoktur. Bu durumu geçen seneden itibaren bi
liyorduk ve buna bir tedbir olarak, elimizden 
geldiği kadar bu seneki ihtiyaçları nasıl plân-
lıyacağımız üzerinde kafa yorduk. Ve öyle zan
nediyorum ki, önümüzdeki günlerde sizlere 
1966 - 1967 sezonu için memlekette uygulanacak 
kömür sistemi hakkında geniş bilgiler vermek 
mümkün olacaktır. Kömür durumu bu olduğu
na göre ve bu durumun kapanacağı mümkün 
olmadığı esasına göre ki, hiçbir zaman istihsali
miz istihlâkimize yetmiyor, normal olarak her 
sene bir milyon tona yakın linyit istihsalimizi 
artırmak mecburiyetindeyiz. Bu artırmayı eli
mizdeki TKİ nin imkânları ile yapmaya mad
deten imkân yoktur. Burad bir nebze bir arka
daşımın sorusuna da cevap vermiş olmak için, 
TKİ nin gerek Kütahya bölgesinde ve gerekse 
Soma bölgesinde, ondan sonra, Çorum'da, Do-
durga'da ve linyit madeni olarak Beypazan'nda 
ve bunun gibi daha birçok bölgelerdeki haki
katen kalori bakımından TKİ kömürlerine ya
kın evsafta bulunan kömürler üzerinde çalışma
lara girişilmiş ve bu işletmeleri daha rasyonel 
çalışır bir hale getirmek suretiyle o bölgenin 
içinde bulunan sıkıntıyı gidermek imkânı araş
tırılmıştır. Takdim edeceğimiz 1966 - 1967 
programında, bu cins kömürlerden bölgevi ola
rak geniş mikyasta faydalanmak mecburiyetin
deyiz. Burada şunu da ifade edeyim, demin 
de söylediğim gibi, bu kömürlerle dahi mem
leketin ihtiyacını karşılamak mümkün değildir. 
Kanunu sevk etmekteki birinci amacımız, he
men hemen Türkiye'nin her tarafına yayılmış 
bulunan linyit zuhurlarının kaptıkaçtı bir şe
kilde ki, Abdülbâri arkadaşımız ifade ettiler, 
işletilmekte olan bu cins kömürleri daha rasyo
nel, daha teknik ve daha fennî bir şekilde iş
letme imkânlarını hazırlamak, buradaki çalışan
lara gerek elimizde mevcut malzeme yardımı 
ile, gerekse işletmeyi daha rasyonel bir hale ge
tirecek teknik yardımlar yapmak suretiyle ve 
bunun haricinde de yine programımızda da 
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mevcudolduğu üzere, kurulmasına çalıştığımız 
Maden Bankasının kredileri yardımı ile, en kı
sa zamanda daha iyi bir hale sokmak mecburi
yetindeyiz. Ancak bu işletmelerin nasıl çalış
tığı hakkında, bu işleri takibeden ve işletmeleri 
bilen arkadaşlarımız gayet iyi bilirler ki, bu 
cins işletmelerimizi yapan kimseler hakikaten 
demin saydığım şartların hiçbirisini yerine ge
tirememekte ve kömürü satabilecekleri devre 
içinde istihsal edip pazarlara getirmeye uğraş
maktadırlar. Bu kömürlerin, fennî olarak işle-
tilmediği için, gayet tabiî tam bir işletme ya
pan TKİ kömürleriyle rekabet etmesi beklene-
mez. Bizim bütün arzumuz bu cins ikömürleri 
de Türkiye Kömür İşletmelerinin istihsallerine 
yakm bir hale getirmek ve vatandaşlarımızın 
taş toprak alıyoruz şeklindeki ıstıraplarına 
mümkün olduğu kadar yardım edebilmektir. 
Bu kanunun sevkindeki bütün gayelerden bir 
tanesi de budur. 

Üçüncü o1! ark şunu arz etmek istiyorum. De
min de Söylediğim gibi, maden senenin yakıt 
ihtiyacı olan devresinde çalışıyor. Bunu, sene
nin dip-er aylarına yaymak ve bu suretle maden 
istihsalini artırmak suretiyle fiyatları -ki, ar
kadaşlarım buna da takılmışlardır- fiyatlan 
lâyılkı veçhile aşağıya indirmek ve 'bu suretle 
o kömürlerin satışının imkânını sağlamaktır. 
Ve samimî olarak ifade etmek istiyorum ki, bu 
kamın. ,(bîze bu imkânları bahsedecek ufak 'bir 
tadilden ibarettir. Ve 'bunun biz, memleketin 
menfatine uygun olacağı kanaatindeyiz ve bu
nu sizin huzurunuza bunun için oretirdik. Bu 
kış, mümkün olan yerlerde, meselâ Erzurum'da. 
meselâ Kars'ta, ve meselâ bunun gibi diğer ci
vardaki işletmeleri ımümlkün olan kömürlere 
müdahale etmek suretiyle ve gerekli yardımları 
yanmak suretiyle ' - k i , 'buna göre hazırlandık -
gerekli yardımı yapacağız ve gerekli eleman 
yardımını yapacağız. Elimizdeki mevcut bir 
kısım malzemeyi tahsis edeceğiz. Ve eğer o za
mana kadar Maden Yardım Bankasmı kura
mazsak başka imkânlar aramak suretiyle, çün
kü TKt m'n 'bünvesindfvn 'bu ise para ayırmak 
maalesef mümkün deeildir, bunun için de ayrı 
kavnak bulmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca su
nu ifade etmek isterim, geçen seneden beri 
alman teknik yardımından getirdiğimiz on 
aded uzmanla linyitlerimizin en tabiî, en iyi bîr 

şcikilde nasıl memleket istifadesine arz edilmesi 
lâzımgeldiği üzerinde çalışmalarımız vardır. 
Bu sene sonuna doğru hu çalışmaları bitirebi-
leceğimizi ümidediyoruz. Bu çalışmaları da bi-
tire'bildiğimiz takdirde ki, arkadaşlarım hassa
siyetle üzerinde durdular, stoklama ve saire 
gibi mevzularda fennin icabettirdiği, gerektirdi
ği usulleri getirmek suretiyle depolama imkân
larımızı da tanzim etmeye ve icabında ^depola
rımızı gereken hale getirmeye çalışacağız. 
(Kaç senede sesleri) Efendim, bunun senesini 
kestiremem, mümkün değil, fakat şunu arz et
tim ki, demin de, memleketin istihlâki süratle 
artmakta ona mukabil istihsal kapasitesi onu 
takibedecek durumda değildir. Bir sene, iki se
ne, üç sene... Bunu bugünden kestirmek müm
kün değildir. Şurasını arz edeyim ki, hugün 
TKİ müessesemiz kendi imkânlarını seferber 
etmiş durumdadır. Ve bugün bir milyar Türk 
lirasına yaklaşan bir envestisman harcamak 
üzere, hazırlamış olduğu bir programı tatbik 
etmek için gerekli dış yardımı sağlamak için 
çalışmalar yapmaktadır. Esasen iki seneye 
yakm bir zamandır, Sayın Şefik İnan'm, de
polarımızda diğer kömürleri de satma imkân
ları mevzuu üzerinde fiilen gerekli teşelbbüsü 
yapmış bulunuyoruz. Bugün Ankara depomuz
da gittiğimiz zaman 2 - 3 cins hususi teşebbüs 
kömürü dahi bulabilirsiniz. Istiyen arkadaşla
rımız o kömürün evsafı hakkında gerekli bilgi
yi alırlar, parasını öğrenirler ve isterlerse. on
dan alabilirler. 

Şimdi, bir noktaya temas etmek istiyorum; 
bu noktayı açıklarken üzerinde duracağım esas 
nokta şudur : Bâzı arkadaşlarımız kömür sı
kıntısı içinde bulunduğumuzu ve bu sıkıntıyı 
gidermek için Hükümetin tedbirler alması lâ
zımgeldiği noktasını savundular, diğer bâzı ar
kadaşlarımız da kömürlerin mevcudolduğunü 
ve bunları satamadığımızı ve saireden bahset
miş bulunuyorlar. Manzara demin size yukar
da da arz ettiğim gibidir. Memleketin kömür 
istihlâki, kömür istihsaline nazaran, çok faz
ladır. ve önümüzdeki kısa seneler içinde bü
tün arzumuz, bunu kapatmak imkânlarını sağ-
lıyabilmektir. Müşahhas bâzı sorulara temas 
etmiyeceğim. Benim ricam bu kanun hakika
ten en iyi şekilde tatbik edilecek ve hususi te
şebbüsün kömür evsafı istediğimiz duruma gel-
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mediği müddetçe, istediğimiz şekilde çalışılma-
dığı müddetçe bizim teknik bilgi ve yardımla
rımıza göre programlandığı takdirde bunu 
biz almak mecburiyetinde değiliz ve kimsenin 
kömürünü de alıp satacak değiliz. İstiyen ar
kadaşlar - ki memleket içinde on taneden fazla 
madenci gösteremezsiniz - bugün, istihsal etti
ği kömürü satabilsin. Bu on madenci dahi bâ
zı müşküller içindedirler. Bu müşküllerden en 
mühimi kömürün istihsali sırasında hâsıl olan 
düşük kaliteli kömürlerdir. Bu kömürleri biz 
elimizden geldiği kadar sanayide veya bunlara 
katkı maddesi "ilâve etmek suretiyle yakılabi-
lir, depo edilebilir ve kullanılabilir bir hale ge
tirmek istiyoruz. 

Beni dinlediğiniz için sizleri saygı ile sa
lamlarım, kanuna gerektiği şekilde oy verme
nizi rica ederim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sual var. Buyu
run Sayın Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Hüküme
tin Meclise getirdiği bu kanun teklifindeki gö
rüş farkı ile Sayın Bakanın bu ifadesinde çe
lişme var. Birincisi; Hükümet malî kaynağı 
daiha nereden ayarlanacağını tesbit etmemiş, 
ifadesiyle zabıtlara teccil olunmuştur. Malî 
kaynağı nereden bulacağız, tesbit edeceğiz, bu
yuruyorlar. 

İkincisi; Türkiye'mizin 15 milyon ton kö
müre ihtiyacı olduğunu ifade buyurdular. Bu
nun ikibuçuk milyon tonunu özel teşebbüs is
tihsal ediyormuş, iki milyon tonunu da Türki
ye Kömür İşletmesi istihsal ediyormuş. Buna 
muvazi olarak 4 milyon ton da taşkömür istih
sal ediliyormuş. Yani 15 milyon ton ihtiya
cımıza karşılık sekiz buçuk milyon ton, Tür
kiye'de bugün istihsal edilen kömür varmış. 
Pekâlâ bu tasarı kanunlaşırsa geri kalan 6,5 
milyon tonunu acaba nereden bulup satmala-
cak Hükümet? Ve satmalmak istediği bu kö
mürleri hangi şekilde mubayaa edecek, 2490 
sayılı Kanuna göre mi? Demin komisyonun ce-
caplıyamadığı hususu Sayın Hükümet olarak, 
Bakandan rica edeceğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Şimdi, 
ben arkadaşımın sualine tersinden cevap ver

mek suretiyle konuşmak istiyorum. Bir defa 
sözlerimin başında da ifade ettim ki, daima 
bütün hatipler hemen hemen, kömür almayı 
bu kanunun âdeta mecburi kıldığı noktası üze
rinde ısrar etmektedirler. Böyle bir şey yok. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — O halde 
kanuna ne lüzum var?.. 

BAŞKAN — Rica ederim. Cevabını bir defa 
dinleyin de, ondan sonra lütfedin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — 
Efendim, kanunun ana ruhu bu değildir. Bi'z, 
demin de burada gayet güzel ifade ettim. Mem
leketin sathına yayılmış bulunan cılız kömür iş
letmelerini kömür ihtiyaçlarımızı karşılamak için 
geliştirmek, rasyonel bir hale getirmek istiyoruz. 
Bunun için malzeme, teknik personel ve yatırım 
yapacağız, onları drije edeceğiz. O isterse kö
mürü bana verebilir, ben istersem, benim istedi
ğim evsafta, benim söylediğim şartları yerine ge
tiren bir kömür cinsi olur ve benim imkânım hâ
sıl olursa mümkünse ben alacağım, alabileceğim. 
Bu nokta üzerinde katı ola rak ifade e'tanek isti
yorum. Yoksa sanki bütün Türkiye'de mevcut 
ve kötü vaziyette olan, kaptıkaçtı çalışan kömür 
işletmelerini almamız diye bir mevzu yoktur. 

İkinci sualinize, 6,5 milyon ton açığın, işte 
ancak 6 ay, 5 ay yerine göre çalışmakta olan bu 
işletmeleri acaba bu dediğim tedbirlerle senenin 
12 ayında çalıştırmak suretiyle, iki milyon ton 
civarında olan istihsali, 4 milyon tona, ilerde da
ha fazlaya getirebilir miyiz, yapabilir miyiz diye 
uğraşıyoruz. Ve kanunun, anaruhu-da budur. Si
zi tatmin ettiğimi tahmin ediyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Son so
rum da şudur:... 

BAŞKAN — Sayın Onan, sorularınız bitmiş
tir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bir soru... 
BAŞKAN — Efendim, mütemadiyen karşılık

lı konuşma olmaz. Soru cevaplanmıştır. Başka 
var mı efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — 
Sayın Başkan, malî hususu zaten otomatikman 
burada, söylemiş bulundum. Çünkü bizim bir Ma
den Yardım Komisyonu vardır. Bu Maden Yar
dım Komisyonunun sermayesi kifayetsizdir. Bu 
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Maden Yardım Komisyonu, kömür istihsaline 
yardımcı olamamaktadır. Bizim hedefimiz, ilk 
önce gelmesini arzu ettiğimin kanunlardan bir 
tanesi; Maden Yardım Bankasını getirmektir. Ne 
şekilde satmalacağız? Satmalına diye bir mevzu 
yok. Alacak olan Türkiye Kömür İşletmeleridir. 
2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Anlatabiliyor 
muyum? Ve binaenaleyh, kömüre gidecek, kalo
risine, içindeki taşma, toprağına, külüne, suyu
na yani muhtevasına göre bir fiyat biçecek, o fi
yatlarda uyuşurlarsa alacak, uyuşmazlarsa almı-
yacak, mesele budur. (Orta sıralardan gürültüler, 
«Soru soracağız,» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurunuz efendim. 
Bitti mi 'Sayın Baban ? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — 
Bitti. 

BAŞKAN — Şimdi ben, soru soracak arka
daşlardan tekrar rica ediyorum. Tavzih ediyo
rum, müsaade buyurunuz. Arkadaşlarımızın kaç 
soruları varsa, hirbiri arkasına sıralasınlar. Sa
yın Bakan cevaplandırır. Yoksa, bir soru sorulur, 
arkasından cevap, sonra tekrar soru. Buna soru 
denmez, karşılıklı konuşma denir. Bu itibarla, 
arkadaşlarımdan sorularını sıra ile sormalarını 
rica ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Şefik İnan. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Balkan

dan şu hususu rica ediyorum. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş

kan; Sayın Şefik İnan komisyon üyesidir. Ko
misyonda her türlü soruları sormuşlardır. Bura
da tekrar sormalarına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın İlhamd1 Ertem, komisyon
da soru sorulunca, başka zaman sorulamaz diye 
İçtüzükte bir hüküm yoktur. Müsaade buyurun 
da sormak istiyen sorar efendim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Bakan 
biraz evvel dediler ki, kanunun esas maksadı 
ocakları, istihsali geliştirmektir. Ve birçok özel 
sektöre teknik yardım yapacağız buyurdular. 
Sormak istiyorum, şu maddenin neresinde yazılı
dır bu? Çünkü maddeyi okuduğumuz za man ba
his mevzuu olan alıp satmaktır. (A. P. sıraların
dan «İşte var» sesleri.) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — 
Efendim, Saym inan'm.... 

BAŞKAN — Saym Bakan, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. Müsaade buyurun bitirsin de... 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Bir hususu da
ha arz etmek isterim. Sayın Bakan biraz evveli 
rakam verdiler; «2,5 milyon ton, 2 milyon ton, 
2,5 milyon ton özel teşebbüs» dediler. Biraz ev
vel ben rakamları kontrol etmiş idim. Kürsü
den söylediğim rakam, nispet doğrudur; yüzde 
76 dır. Devlet sektörünün istihsali. Öteki yüzde 
21 dir. Benim Söylediğim resmî rakamlardır. Sa
nırım ki, Saym Bakan bir ufak yanlışlık yaptı
lar. Rakamı tashih etmelerini rica edeceğim. Şa
yet kendi elindekiler resmî rakam ise tekrar not 
etmek üzere teşekkür ederim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER (Devamla) — 
Efendim, Saym Şefik İnan sorduğunuz suale 
yine tersinden cevap vereceğim. Mehazını bilmi
yorum. Kömür rakamlarını nereden aldığını bil
miyorum. Şuna katiyetle eminim ki, memleketi
mizde bugün, iki milyon tonun üzerinde, kömür 
istihsali yapılmaktadır. Fakat bunları istatistikî 
olarak- derleyip toparlamak hakikaten güçtür. 
Çok dağınık çalışılmaktadırlar ve zaten hepimi
zin ıstırap duyduğu hâdise de buradan ileri ge
liyor. Kaptıkaçtı çalışıyorlar diye söyledim. Bi
naenaleyh, bu istihsal rakamı muhtemelen bir 
tahminden ileri gelmiş olalbilir. 

İkinci sualimizi demin bir arkadaşımın da 
söylediği gibi, Plânlama Komisyonunda da tek
rar sormuştunuz. Ben demin bu işin nasıl cere
yan edeceğini zatıâMınize burada Umumi Heyete 
arz ettim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır 

efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN —• Müsaade buyurun, okutayım Sa

yın Kabadayı. 

Son söz milletvekillinindir. Buyurun Sayın 
Nazmi Özoğuıl. 

Okunmadıktan sonra hiç kimsenin müracaatı 
kabul edilemez. 

NAZMI ÖZOĞ-UL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar; kanunun aleyhinde muhterem hâtıip ar
kadaşlarımız birçok terimler sarf ettiler, not et
tim; «kapitalist» kelimesi kullanıldı, «yüksek fi
yat» kullanıldı, «düşük kalori, cüruf satılacak 



M. Meclisi B : 120 27 . 7 . 1966 O : 1 

vurguncular» gibi birçok kelimeler ifade edildi 
ve konuşmalar bu kelimelerin etrafında topla
nıldı. 

Şimdi arkadaşlar, bir noktada birleşmemiz 
lâzım: Toprak altlı millî servetimizi işletelim mi, 
işletmiyelim mi? Şimdi aleyhte olan arkadaşları
mızın fikirlerine göre bu işletmeler geç kalacak
tır. Bu kanun toprak altı servetimizi binan ev
vel millî servet haline getirmek gayesini güder. 
Şöyle izah edeceğim; Trakya'da maden olarak 
yalnız linyilti vardır. Eğer Maden Tetkik Arama 
Enstitüsüne arkadaşlarımız gitmiş ve haritaları 
tetkik etmişlerse, Trakya'da linyitten başka bir 
şey yoktur. Şimdi bu linyit ocaklarını çalıştıran 
arkadaşlarımız, işletme ruhsatını aldığında, ma
lûmu âliniz Maden Kanununa göre, muayyen ton 
her sene çıkarması ve bunun da vergisini öde
mesi lâzımdır. Eğer Trakya'daki bütlün ocaklar 
tetkik edilirse, bugüne kdar taahhüdettiMeri mik
tarı çıkaramamışlardır. Neden çıkaramamışlar
dır? Pazar bulamamışlardır. Çünkü özel teşebbüs 
çıkardığı miktar linyiti mutlaka bir yerde sat
ması ieabeder. Şimdi bu kanunla şu tesbit edil
miş bulunuyor. Kömür Satış Tevzi müesseseleri, 
o vilâyet içinde veya o kazalarda, belediye sınır
larında vatandaşın ihtiyacı olan linyit miktarı
nı tesbit etmiş olacaklar. Ve biraz evvel Sayın 
Bakanın izah eltitıiği gibi, hangi evsafta, hangi su 
miktarı ve kalori miktarında eğer linyit alacak
sa, bu ihtiyaca göre, ilân etmiş olacaklar ve bu
na göre de linyit ocakları çalıştıran özel teşeb
büs kendilerine birer pazar temin etm'iş olacak 
ve .evvelce işletme ruhsatları ile taabhüdetitiği 
miktardan daha fazla linyit kömürünü çıkarıp 
pazara götürmek imkânını temin etmiş olacak. 
İşte bu kanunun esas hedefi, toprak altı millî 
servetimizin biran evvel işletmeye sevk edilmesi 
ve Türkiye'nin yakacak ilhltiyacı olan kömürü te
min etmeyi hedef güder. 

Muhterem arkadaşlar, devamlı olarak muhte
lif hatip arkadaşlarımız ormanlarımızın tahribe-
dildiği hususunda burada mütaaddit zamanlar
da çıkıp birçok nutuklar irad ettiler. Bu kanun, 
ormanlarımızın da korunmasını, linyitin daha 
fazla sarfını ve pazara çıkarılmasını temin etmiş 
bulunacak. Arkadaşlar, kanun yerinde tedvin 
edilmişftıir ve bilhassa ben bir Trakya mebusu, 
Edirne mebusu olarak bugüne kadar Trakya'daki 
linyit ocakları çalışmamıştır, çalış&mamıştır. Ve 

ihtiyaçtan fazla olan bu linyit ocaklarından lü
zumu kadar linyit kömürü çıkarılıp pazara sevk ~ 
edilememiştir, malî imkânsızlıklar da vardır, pa
zar doılayısiyle imkânsızlıklar da vardır. Bu ka
nun gelmekle bilhassa, Edirne milletvekili ola
rak Trakya'da bulunan Kırklareli, Tekirdağ ve 
Edirne'de bulunan bütün linyit ocaklarının pa
zar bulabileceği ve böylelikle toprak altındaki 
millî servetin... 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Trakya'da İstanbul şehri de var. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Cevap ver
meyeceğim kardeşim. Daha yeni geldiğin için. 
Ben cevap vermesini bilirim ve beni de şaşırta-, 
mazsm. Yeni de gelmedim buraya. 

BAŞKAN — Sayın özoğul karşılıklı konuş
mayın efendim, lütfen müdahale etmeyin. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Millî ser
vetin artmasına sebebolacaktır. Hükümete teşek
kür ederim. Bu kanunun lehinde oy verilmesini 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdiye 
kadar 8 arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. Ye
terlik önergesi vardır. Yeterlik önergesini oku
tacağım, kim evvel söz isterse ona vereceğim. 
Okutmadan, önergenin bir kere nasıl olduğuna 
muttali olmadan hemen söz istiyo'rsunuz. Belki 
fikriniz uygun gelir efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini talebederim. 
Nevşehir 

İbrahim Boz 

BAŞKAN — Aleyhinde Mustafa Akalın, bu
yurun efendim. 

İHSAN KABADAYI ((Konya) — Daha ev- . 
vel söz istedim. 

BAŞKAN — Efendim, ilk defa o elini kal
dırdı. Ondan sonra siz kaldırdınız. Sonra İlha-
mi Bey kaldırdı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — «Takrir 
geldi», dediğiniz zaman aleyhinde diye ben söy
lemiştim. 

BAŞKAN — Beyefendi, okunmadan muteber 
olmaz. Okunmadan, takrir gelir gelmez muteber 
olursa en evvelâ Ilhami Bey istemişti. Ama şu 
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anda evvelâ Mustafa Akalın istemiştir. Buyurun 
Mustafa Bey, aleyhte. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon. Karahisar) — 
Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; bir mad
denin bir fıkrasının tâdili olarak huzurunuza ge
tirilen 6974 sayılı Kanun hakkında görüyorum ki 
hepiniz hassasiyetle durdunuz ve sekiz milletvekili 
bu mevzuda konuşma yaptı. Bu konuşan arka
daşlardan komisyon sözcüsü ile, Adalet Partisi 
mensubu ve çok akıllı olduğunu burada ifade et
mek istiyen arkadaştan gayrı, diğerleri bu fıkra
nın... (Adalet Partisi sıralarından, «ne biçim lâf» 
sesleri) Böyle lâf işte... Bu fıkranın memlekete 
faydalı ve yararlı olamıyacağı üzerinde ittifak et
tiler. Bir çift sözle ifade etmek isteriz ki, bu ta
dili istenilen (B) fıkrası yani ilâve suretiyle ge
tirilmek istenilen, tasarıdaki (B) fıkrasiyle ortaya 
atılacak şeyde menfaat halkın yararına değildir. 
Bunu akıl ve mantıkla düşündüğümüz zaman 
mutlak kabul ederiz. Halkın içinden çıktıklarını 
beyan eden bu hakikaten halk tarafından tutul
muş bulunan A. P. Grupunun... (A. P. den, «esas 
hakkında konuşuyorsunuz» sesleri.) Mevzuu izah 
edeyim lütfedin. Neden, telâş ediyorsunuz yani? 

BAŞKAN — Sayın Akalın; şimdi siz kifayet 
aleyhinde söz aldınız. Esas hakkında konuşma
manız icabeder. Eica ediyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Efen
dim, esas hakkında konuşmuyorum. Bir meseleyi 
anlatabilmek için izaha kaçmak gerekiyor. Bu 
itibarla demek istiyorum ki; bu madde ile, ge
tirilmek istenen madde ile, mahdut bir zümrenir 
menfaati göz önüne alınmıştır. Halk tarafından 
bunların teferruatı ile... 

BAŞKAN — Sayın Akalın, lütfen bir kere 
dinleyiniz, Başkanınızın izahını... iŞimd'i mah 
dut bir zümreyi koruyacak veya korumıyacak 
meselesi mevzuubahis değildir. Şimdiye, kada1* 
yapılan müzakerelerin, konuşmaların kâfi ol
madığını, daha mevzuun açıklanmamış olduğu 
nu; onun için, kifayetin kabul edilmemesi me 
«selesini konuşabilirsiniz. Ama, esas hakkmd? 
konuşmanız doğru değildir. Arz ediyorum. Ri 
ca ediyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Şu hal 
de burada Komisyon sözcüsü ve A. P. mensubr 
olan arkadaş; bu hususi kömürlerin, hususi iş 
letmeler suretiyle elde edilen linyit kömürleri 
nin, Trakya bölgesinde bilhassa satıcı bulama 
dığı, binaenaleyh bunların istihsali Bakanın da 

izah ettikleri gibi az olduğu, halkın ihtiyaçları
na kâfi igelmediği, bu itibarla yardım edilsin 
kendilerine ve fazla istihsal yapsın, alıcı olarak 
Devlet ortaya çıksın, 'bu bakımdan getirilen ta
sarı yerindedir, dediler. Halbuki biz 'şuna ka
niiz ki, gerek Devlet tarafından istihsal edilen, 
gerek hususi şahıslar tarafından istihsal edi
len... 

BAŞKAN —Sayın Akalın, henüz vuzuha ka
vuşmamış nokta varsa... 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Bu mev
zulara girmiyorum, yani 'bu şeyleri uızun uzadıya 
izah edecek değilim. Bu mesele tam mânası ile 
aydmlanmamıştır. Bütün arkadaşların gelip bu
rada fikirlerini söylemeleri lâzımdır. Bu itibar
la kifayeti müzakere teklifinin aleyhindeyim, o 
kadar... Sağ olun. ((Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım efendim. 

(Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un ye
terlik önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Kabul 
otmiyenler... 50 kabule karşılık 28 ademikabul. 
Kifayet kabul edilmiştir. 

Şimdi maddelere 'geçilmesi hakkında açık 
oylama talebi vardır, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının mad

delere geçilmesinin açık oya sunulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kayseri 
Cengiz Nayman 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Zonguldak 
Bülent Ecevit 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Edirne 
Türkân Seçkin 

Ankara 
1. Sıtkı Hatipoğlu' 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

Kastamonu 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Çanakkale 
Şefik İnan 

Tunceli 
Hasan Ünlü 

Kütahya 
Himmet Er doğmuş 

Diyarbakır 
Metin öizreli 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

Sivas 
'Gıyasettin Duman 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

— 762 — 



M. Meclisi B : 120 

BAŞKAN — İsimleri okunan arkadaşlar lüt
fen ayağa kalksınlar efendim; isimler teller, te
ker okunacak. 

(önergedeki isimler teker, teker .okunarak 
'Heyeti Umumiye salonunda mevcud olanlar tes-
ıbit edildi.) 

BAŞKAN — 14 arkadaşımız mevcudoldu-
ğundan... (Orta ve sağ sıralardan «biz tekeffül 
ediyoruz» sesleri ve A. P. si sıralarından «ol
maz, olmaz» sesleri) Beyefendi müsaade buyu
run. iltihak ©diyoruz diye el kaldırmanın mâ
nası yok. isimleri okudum yoktu. Binaenaleyh ! 
oylarınıza izhar ediyorum, iltihakla olunmaz. , 
Vaktiyle iltihak edeydiniz efendim. (A. P. si | 
sıralarından «bravo Başkan» sesleri) I 

IBEAHIM SITKI HATlPOĞLU (Ankara) 
— Başkanım, ekseriyet yoktur. (Ankara Mil- , 
letvekili ibrahim Sıtkı Hatipoğlu ve beş arka- j 
daşı ayağa kalkarak ekseriyetin olmadığını söy- i 
lediler.) (G-ürültüler) j 

BAŞKAN — Zaten ekseriyet yok, yoklama \ 

27.. 7 . 1966 0 : 1 

yapsak da ekseriyet yo'k efendim. 'Şimdi müsa
ade buyurun arkadaşlar rica ediyorum. Biz "bu
rada mütemadiyen oturuyoruz ve mütemadiyen 
bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Bir önergeye im
zalarını koyup da lâzım olduğu zaman burada 
ibulunmıyan arkadaşlarımızın mazeretleri kabul 
edilir mi, rica ederim? (Gürültüler) Müsaade 
buyurun. 

Evvelce yapılan açık oylamanın neticesini 
okuyorum. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkmdalki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 155 sayın arkadaşımız işti
rak etmiş 150 kabul, 2 ret, 3 çekinser oy çık
mıştır. Nisap sağlanamadığından önümüzdeki 
Cuma günkü oturumda tekrarlanacaktır. 

29 Temmuz 1966 Cuma günü saat 15.00 de 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18.35 

•< » • 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altmkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 155 

Kabul edenler : 150 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 294 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Reşat özarda 
BALIKESİR 

Adnan Akın 
ibrahim Aytag 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

BİLECİK 
BOLU 

Halil İbrahim Cop 
BURSA 

Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

Ç/VNKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydü 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 

Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali» Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlıı 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 

ihsan Gürsan 
Enver Turgut 
Lebit Yıırdoğlu 

KARS 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan» 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Yunus Koçak 

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

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

M ARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUŞ 
Kâmil özsanyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Bagol 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

Ahmet Cebi 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
İ Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KONYA 
Vefa Tanır 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 

[Çekinserler] 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Oya katilmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
(t) 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
•Cazım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü. 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Raf et Eker 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 
İsmet Sezgin 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

İsmail Selçuk Çakıroğlu 
BİNGÖL 

M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

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

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbas, 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (t. Ü.) 
Cemal Külâhlı 
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Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

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

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

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

DENÎZLÎ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Mbtin Cizreli 
Hasan Değer (I.) 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNB 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.N 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğıul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytmoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüeeoğlu (I.) 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMtfşANE 
Necati Akagün 
Ali îhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu (I.) 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali îhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca (I.) 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
t. Hakkı Tekinel 

IZMtR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut- Gölo 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan]ı 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 

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

M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
S<;yit Faruk Önder (I.) 
Fakih özfakih 
,'^ruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
ılüseyin Doğan (I.) 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğhı 

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

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NIĞDTÎ 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 
Eaif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(î.) 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 
ismail Sarıgöz 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Aldşan 

Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SlNÖP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 

Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
îlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
EOrrenı Dikmen ı 
Selâhattin Güven ; 
Ahmet Şener (1.) 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentas (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Turgut NizamoğlU; 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK ' 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kirıkoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelik] 

Çorum 1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

120. BİRLEŞİM 

27 . 7 .1966 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GMNEL 

KUMULA SUNUŞLARI 
B - İKÎNÖt t>EFA OYA KONULACAK İŞLER 

1. —. İ966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması nakkmda kanun 
tasarısı (Millet Meclisi 1/247; Ouımıhuriyet Se
natosu l/@58) {^illet Meclisi S. Sayısı : 144; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 815 [Dağıt
ma tarihi : 25 . 7 .1906] 

I I 
SORULA^, ÖEN&OBULAft VE GENEJL 

&ÖRÜŞME 
III 

0NCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞI'i-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
-komisyonları raporları (1/144) (S. Bayisi : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1906] 

X 2. — Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 

için Hükümete yetki verilmesine dair kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/146) (S. Sayısı : İ22) [Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 .1066] 

X 3. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er iiyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/131) (S. Sayısı : 
91) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 .1966] 

4. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu. 
(1/123) (S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 
2 9 . 4 3966] 

5. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gece öğretimi yapan yüksek dereceli istanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenlerle asistanlara ve diğer personele veri
lecek ek ücret kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/166) (S. Sayı
sı : 111) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 



Dönem : 2 
Toplantı : i M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci mad
desinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları (1 /144) 

T. 0. 
Başbakanlık 25 . 2 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/233-A./1171 
MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 21 .2 .1966 tarihinde kararlaştırılan «6974 sayılı Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun kuruluşuna mütaallik 6974 sayılı Kanunun 2 nci mad-
esinin (B) paragrafı, aynı maddenin (A) paragrafı ile ilgili bulunmakta ve yazılışı tarzı itibariyle 
sadece Kurumun işletmekte bulunduğu maden kömürlerinden kok, briket gibi diğer nevi kömür
lerin imal ve istihsaline temas etmekte ve dolayı siyle, özel sektöre ait linyit kömürlerinden kok 
ve briket gibi diğer nevi kömürlerin yapım ve üretiminin TKÎ nin iştigal sahası dışın
da kaldığı hükmü istihraç olunmaktadır. 

Malûm bulunduğu üzere son yıllarda yapılan tecrübelerde linyit kömürlerinin beherli nisbet-
lerde taşkömürü ile karıştırılarak linyit - taşkö nıürü karışımı kok veya briket imal edilmekte
dir. Ayrıca parça linyit kömüründen dûn sühunet koku imali de bahis konusudur. 

Filhakika bir müddetten beri briket imalinde kullanılan ince taşkömürleri ile kok tozu tedari
kinde hissedilen sıkıntı dolayısiyİe istanbul ve Ankara'da faaliyette bulunan briket fabrikalarını 
durdurmak tehlikesinin başgöstermesi muvacehesinde yukarda zikredilen nisbetlerde linyit tozu 
ikamesiyle briket imal edilmiştir. 

Ancak, G. L. işletmesi istihsali linyit tozlarının kâfi miktar tedarikinin imkânsızlığı karşı
sında özel sektörden satmalınaeak linyit tozlarının da en genişi ölçüde sınai ihtiyaç kolları ile 
briket ve kok imalinde kullanılması zarureti şiddetle hissedilmektedir. 

Buna mütenazır olarak Ankara ve istanbul gibi büyük şehirlerimizin geçen sene ve bu yıl bil
hassa ve çok erken olarak hissedilmeye başlanan yakıt, sıkıntısının giderilmesi zarureti muvacehe
sinde TKİ Kurumunun senenin her mevsiminde özel sektöre ait linyit kömürlerini de satmalıp 
stoklamâsı ve bunları her an müşteriye satabilme imkânlarına sahip bulunması zorunlu görül
mektedir. 

Gerçekten özel kömür madenleri ocak sahipleri kömürlerinin büyük bir kısmının bilhassa yaz 
aylarında TKİ Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince satmalmarak Müessese aracılığı ile halka 
intikalini talebetmekte; Kurum da resmî sektör maden kömürleri yanı sıra özel teşebbüsün ma-
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den kömürlerini de kömür satış ve tevzi müessesesi depolarında sattırmayı arzu etmekte ise de, 
mevzuatın mer'i şıekli ile buna mesağ vermemesi karşısında buna imkân bulamamakta ve kışın en 
şiddetli aylarında halkın mahrukat sıkıntısının giderilmesinde âzami güçlükle karşı karşıya 
kalmaktadır. 

Bu itibarla, mevzuata özel sektör maden kömürlerinin de satınalmmasma imkân veren ben
din ilâvesi faydalı ve zaruri görülmüştür. 

Bu takdirde özel sektör maden kömürlerinin tozundan sınai ihtiyaç kollarında geniş ölçüde is
tifade edilebilecek, ayrıca bunlardan kok ve özellikle briket imal edilebileceği gibi parça kısım
larından da bilhassa teshinde faydalanılacağı cihetle, bu kömürler özel sektörden bilhassa yaz ay
larında sabit ve müstakar fiyatlarla peşin olarak alınıp stoklanabilecek ve evsafı da daha evvel 
bilinen bu kömürler ihtiyaç aylarında keza muayyen, müstakar ve kalitesine göre sabit fiyatlarla 
Kurumun satış müessesesi aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine satılabilecektir. 

Kaldı ki, 440 sayılı Kanunun ışığı ve onun âmiri hükmü muvacehesinde hazırlanmış bulunan 
Kurum teşkilât kanunu tasarısında da Kurumun vazifelerine temas eden bölümlerde yer almış 
bulunan madde de, şjimdi tadilen kabulünü teklif eylediğimiz maddenin aynıdır. 

Bu takdirde, karma ekonomi kurallarına da uygun olarak, bugüne kadar büyük ölçüde kulla
nılma! sahası bulunmıyan özel sektöre ait parça ve bilhassa ince linyit tozları da değerlendiril
miş olacak ve durum özel teşebbüsün istihsalin deki artış gayretlerini de müspet istikamette et-
kiliyecek ve binnetice teshin yönünden ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısı büyük ölçüde giderilmiş 
olacaktır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 22 . 4 .1966 

• Esas No. : 1/144 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

6974-sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak tasan aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Balıkesir Adana Bursa Manisa 
/ . Aytaç A. Bozdoğanoğlu K. Önadım M. Dülge 

Mardin 
İ. Ersoy 

İmzada bulunamadı 

M. Meelisi (S. Sayısı : 124) 



— 3 — 
Enerji ve Taba Kaynaklar Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Kemisycmu 
Esas No: 1/144 
Karar Ne: 2 

5.5.1966 

Yüksek Başkanlığa 

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 2 noi maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarı, (B) 
fıkrasında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonu Başkanı 

Kütahya 
A. C. Bilgin 

Balıkesir 
C. Turgut 

BaşkanveMli 
Frfft 

A7. Cevheri 

Hatay 
T. Kö&eeğlu 

Urfa 
R. TeieM 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

İsparta 
/. Aksu 

Amasya 
A. C. Topala 

Kayseri 
M. Ateşoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/144 
Karar No: 20 

Bütçe Plân Komisyon» raporu 

28 . 6 .1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına * 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan vfe Türkiye- Büyük Milkt Meclisine arzı Bakan
lar Kurulunca 21 . 2 . 1966 tarihinde kararlaştırılan (68^4 sayılı Türkiye Kömür t§jLetı»ekapi Kloru
mu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fır'kasmm değiştirilmesine dair kanon tasarısı) Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve ilgililerin iştiraki ile incelenerek görüşüldü. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun istihsal etmekte bulunduğu kömürler ihtiyacı, karş^lıya-
mamaktadır. Bu durum, halkın yakıt sıkıntısına her sene artırmakta olduğundan özel sektör elinde 
bulunan kömür ocaklarından elde edilen kömürlerin halka intikal ettirilebilmesini sağlamak amacîy-
le Kurumun özel sektörle işbiriiği yaparak özel sekteran eümd« lrcrfanaa& kömürieri almak supötiyîe yaz 
aylarından itibaren depolamak, kalite- ve fiyatlarını tesbit edip, mevcut teşköâte sayesinde, halta in
tikal ettirmesi kömür sıkıntısını ortadan kaldıracaktır. Bu. sureöe kamu sektörü ile özel sektörün bu 
alanda da güzel bir işbirliğine örnek teşkil edecek olan kanon tasarısını, Komisyonusun* da yerinde 
görmüş, ancak tasarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Kĉ aaflSBrommca değiştirilen (B) fnreasmda («A» 
fıkrasında yazılı kömürler) ibaresinden sonra gelen (ü») kefiınsesinî kaldırarak ^w) keümerini koy
mak suretiyle değiştirerek kabul etmiştir. 

M. Htdkk (S. Say» : İM) 
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Öncelik ve ivedilikle 

lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

İ. Sezgin 
Ankara 

H. T. Toker 
Bursa 

C. Külahlı 

Giresun 
K. Bosuter 

Niğde 
77. Özalp 

görüşülmek ve Genel 

Başkan V. 
Erzincan 

77. Atabeyli 
Aydın 

S. Bosna 
Bursa 

t. Öktem 

Gümüşanc 
S. Ö. San 

Rize 
E. Y. Akcal 

Kurulun tasvibine arz 

Sözcü 
Sakarya 

Ar. Bay ar 
Balıkesir 

E. İslimyeli 
Çanakkale 

edilmek 

Söz hakkım saklıdır 
Ş. İnan 

İstanbul 
A. Yalçın 

Samsun 
S. Kılıç 

üzere Yüksek BaŞ 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Bolu 
77". 1. Cop 

Edirne 
İ. Ertem 

Kayseri 
E. Koksal 
Trabzon 

A. 1. Birincioğlu 

Hükümetin teklifi 

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

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 5 . 1957 tarihli ve 6974 
sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ka
nununun 2 nci maddesinin (B) fiknası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

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

Devlet, özel idare ve belediyelerin ve bun
lara 'bağlı işletmelerle İktisadi Devlet Teşek
külleri ve müesseselerinin, özel teşebbüsün ve 
TKİ iştiraklerinin istihsal ettiği maden kömür
leri ile kdk ve briket kömürlerini ve bitümlü 
maddelerini, iştiraklerinin faaliyetleri neticesi 
lelde edilen tâli maddelerini ;alıp satmak.» 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

Başbakan 
IS. Demirci 

Devlet Balkanı 
R. Sezgin 

2 1 . 2 . 1 9 6 6 
Devlet Bakanı 

C. Bilgehan 
Devlet Balkanı 

K. Ocak 

Ticaret Komisyonunun değiştirişi 

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

Değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kanun tasarısının 1 mi mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun tasarısının 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tasarısının 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 124) 



Enerji *ve Tabiî Kaynaklar Komisyonunun 
değiştirişi 

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

Değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

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

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

Devlet, özel idare ve belediyelerin ve bun
lara bağlı işletmelerle, İktisadi Devlet Teşekül-
leri ve müesseselerinin, özel teşebbüsün ve TKl 
iştiraklerinin istihsal ettiği (A) fıkrasında ya
zılı kömürler ile bunlardan elde edilen kok ve 
briket kömürlerini ve koklaşma esnasında elde 
edilen tâli maddeleri ile bitümlü çeşitleri alıp 
satmak.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

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

Değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 5 . 1957 tarihli ve 6974 sa
yılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanunu
nun 2 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

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

Devlet, özel idare ve belediyelerin ve bunla
ra bağlı işletmelerle, İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve müesseselerinin, özel teşebbüsün ve TKİ 
iştiraklerinin istihsal ettiği (A) fıkrasında ya
zılı kömürler ve bunlardan elde edilen bok ve 
briket kömürlerini ve koklaşma esnasında elde 
edilen tâli maddeleri ile bitümlü çeşitleri alıp 
satmak.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Taşanının 3 ncü maddesi aynen 
ka'bul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 124) 
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Hü. 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı V, 
C. Bilgehan 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma, Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

TUTTCTOE ve T& BAtosnı 
İV. Kürşad 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Balkanı 
/. Oürsan 

Bayındırlık Baikanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

8. 0. Avcı 

mum 

M. Meclisi (S. Sayası.: 12*) 


