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196:197 
197:198 
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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 198 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'-
in, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ka-
tıldılMarı Amerika Birleşjük Devletleri ge
zisi izlenimlerine dair demeci. 198:200 

2. — İstanbul Milletvekili Aydın Yal
çın'm, Sayın Cuoıhur'başkanı ile birilikte 
katıldıkları Amerika Birleşik Devletleri 
gezisi izlenimlerine dair demeci. 200.202 

3. — Sivas Milletvekili Gültekin Sa
karya'nın, üyesi bulunduğu Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Kanma Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/167) 202 

4. — Haklarında öncelikle görüşülme 
'kararı verülen işler dışında gelecek Birle
şimin ilk saatinde ele alınacak konulara 
dair Başkanlığın açıklaması. 202 

Sayfa 
202 5. — Görüşülen işler. 

1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri
nim değiştirilmesi hakkındaki 11.2 .196B 
tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Malliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/156) (S. Sayısı : 112) 202 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
35 nci maddesinin (c) fıkrasına 4092 sa
yılı Kanunla eklenen hükümleri değişti
ren ve bu kanuna geçici bir madde ekli-
yen 350 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/68) (S. Sayısı :31) 202:206 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
41 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 94)206:207 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 
232 isayılı Kanunla değişik 26 ncı ımadde-
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/94) 
(S. Sayısı : 143) 207:208 
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Sayfa 
5. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve 

İhtiyat Askerî Memurllan Kanununun .14 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
'kanun tasarısı ve Millî Savunma Kondis
yonu raporu (1/77) (S. Sayısı : 158) 208:209 

6. — 5584 saydı Posta Kanununun 
1, 3, 25, 26 ve 40. ncı m addederinden «İş 
kâğıtları» kelimelerinin çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma Komis
yonu raporu. (1/127) (S. Sayısı : 63) 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fık
rasına bâzı ilâveler yapılmasına dair ka-

210 

Sayfa 
nun tasarısı ve İçişleri ve Çalışma Komis
yonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 62) 

8. — T. C. ErnelMli Sandığı Kanununun 
32 nei 'maddesine 6842 sayılı Kanunla ek
lenen (g) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân Komis
yonları raporları (1/152) (S. Sayısı : 123) 210 

9. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu Kanununun 2 nei madde
sinin (B) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Ticaret, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyondan raporları 
(1/144) (S. Sayısı : 124) 210:214,214:235 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat, önceki 
birleşimde İş kanunu'tasarısının görüşülmesi sı
rasında Geçici Komisyon Başkanı İsi an bul Mil
letvekili Kaya özdeni ir'in kendisine, atfen söy
lediği bir cümlenin doğru olmadığına dair gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının, 832 sa
yılı Sayıştay Kanununun 5 nei maddesi uya
rınca Bütçe Karma Komisyonu tarafından Sa
yıştay Birinci Başkanlığına seçilen Iiıza Tur-
gay'a ait Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresinin Cumhuriyet Senatosunun 13.4.1967 
tarihli 51 nei Biri eşimi inde okunarak kabul edil
miş olduğuna dair tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının, 832 
saydı Sayıştay Kanununun 5 nei 'maddesi uya
rınca Karma Bütçe Komisyonu tarafından Sa
yıştay Birinci Başkanlığına Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Rıza Tur
gay'm seçilmiş olduğuna dair tezkeresi kabul 
olundu. 

Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in üyesi 
bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyellerden bâzılarına Başkanlık tc'zike-
i'iesinde gösterilen sürelerle izin verilmesi kabul 
cdlildi. 

Gelecek birleşimin ilk saatinde 88, 193 ve 132 
S. Sayılı baamayazılarla ilgili tasarı ve teklif
lerin görüşüleceği ifade olundu. 

İş kanunu tasarısı ikinci defa açık oya su
nuldu ve oyların ayırımı sonunda kabul edlilmiş 
okluğu bildirildi. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kâr hisseleri halkkmdaki kanun 
tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
tasarı kabul olundu. 

Çalış>ma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eki enin esi hakkındaki kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan dcğli-
şilkllidere dair Millet Meclisi Geçici Komisyonu 
raporu kabul olunarak, Cumhuriyet Senatosu 
tarafından geçici ımaddode yapılan değişikliğin 
benimsenmem esi dolayısiyle her iki Meclisin il
gili komisyonlarından 3 er kişi alınarak bir Kar
ma Komisyon kurulmasına karar verildi. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
ucuzal ve 6 arkadaşının, ıgecc öğretimi yapan 
İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim 

196 
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üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair (kanun tek
lifi ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 
geçici 5 ve 6 nci ırnıaddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 11 . 2.1966 tarihli ve 724 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi
ne karar verilerek maddeleri 'kabul olundu ve 
tümü açık oya sunuldu. Ancak oyların ayırımı 
sonunda çoğunluk sağlanamadığından oylama
nın gelecek (birleşimde tekrarlanacağı bildiril
di. 

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Ku

rumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının bi
rinci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

17 . 4 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te -son 
verildi. 

B 
N\ 

Başkan 
ajşkanvekili 
ir ettin Ok 

Kâ'tip 
Kars 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Muzaffer Şamiloğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'ıran, 

Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hldro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair sözlü soru önergesi, Başkanlığa, Enerji vo 
Talbiî Kaynaklar bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/542) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/543) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında çalı
şanların 'terfiierine dair sözlü soru önergesi, 
Tarım ve Maliye bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/544) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne'bioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol 'tevzi istasyon
larının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 

dair sözlü soru önergesi, Ticaret, Enerji ve Ta-
ıbiî Kaynaklar bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/545) 

Yazılı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 

Öner'in, Afyon'un Sandıklı ilçesine bağlı Ot
luk köyüne içme suyu teminine dair yazılı so
ru önergesi, Köy İşleri Baikanlığma g'önderil-
miştir. (7/359) 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli ilçesindeki cinayetin kaatili sanılan kim
selere, polis ve jandarmalar tarafından yapılan 
işkenceye dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiş'tir. (6/360) 

3. — Aydın Milletvekili M.-Şükrü Koç'un, 
Aydın'm Söke ilçesindeki hazine arazilerinin 
miktarına ve kimlere kiralandığına dair ya
zılı soru önerıgesi. Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/361) 

TASARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına 
kudrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı, 
(1/354) (Adalet ve Plân 'komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
2. — Cuımlhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad

ri Kaplan'm, Devlet dilindeki birliğin sağlan
ması haMonda kanun teklifi, (2/482) (Millî 
Eğitim ve Anayasa komisyonlarına) 

GELEN KÂĞITLAR 

3. — Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi M. 
Faik Atayurf ve iki arkadaşının, Orman Bakan
lığı kurulması hakkında kanun teklifi. (2/483) 
(Tarım ve Plân komisyonlarına) 

4. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin öde1-
nek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/484) (Maliye ve Plân 

| komisyonlarına) 
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BAPORLAR 
5. — İzmir Milletvekili ihsan G'ürsan'm, 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cuımıhuriyct Se
natosu 4/73) (Gündeme) (S. Sayısı : 237) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Gen'el Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (Gündeme) (S. Sayısı : 238) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Lütfen beyaz düğmelere arkadaşlar 
bassınlar. 

1. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Sa
yın Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldıkları 'Ame
rika Birle§ik Devletleri gezisi izlenimlerine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, son Amerika 
seyahati dolayısiyle gündem dışı bir konuşma is
temişsiniz. Buyurun efendim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın milletve
killeri, Amerika Birleşik Devletlerine yapılan 
geziye Cumhurbakanımız Sayın Cevdet Sunay'm 
arzusu üzerine, Büyük Meclisin izniyle katılan 

7. — tamir Milletvekili thsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Gen'el Kurulda görüşülmesi 
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (Gündeme) (S. Sayısı : 239) 

8. — îzımir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (Gündeme) (S. Sayısı : 240) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş

melere başlıyoruz. 

2 milletvekilinden biri olarak izahat arz edece
ğim. 

Parlâmentomuzdan, Hükümet partisi üyesi 
iki arkadaşla birlikte, anamuhalefet partisinden 
bir milletvekilinin Devlet Başkanımızın yurdu
muzu dışarda temsil görevi esnasında, yanında 
bulunması hem demokrasi rejimimizin tabiî işle
yişine yeni bir örnek oldu, hem de Parlâmento 
üyelerine doğrudan doğruya izlenimler yapmak 
fırsatı verilmiş oldu. 

Gezi 2 Nisandan 14 Nisan'a kadar sürdü. Bir
leşik Devletler, protokol usulleri çerçevesinde, 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Amerika'ya varılan ilk gece Filadelfiya'da geçi
rildi. Bu şehir Amerika'nın bağımsızlık tarihin
de önemi olan bir yerdir. Bağımsızlık bildirisi 
1776 da toplanan Filadelfiya Kongresinde kabul 
ve ilân edildi. Kongre binası 3 Nisan sabahı ge
zildikten ve Bağımsızlık Meydannıda Cumhur
başkanımıza saygı merasimi yapıldıktan sonra, 

helikopterle Washington'a gidildi. Başkan 
Johnson Cumhurbaşkanımızı Beyaz Saray bah
çesinde karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri 
protokol usullerine göre merasim yapıldı. 

Sonra, başkanlar ve görevliler otomobillerle 
Türk ve Amerikan Bayrakları, iki Başkanın re-
sdmleriyle donatılmış caddelerden tezahürat ara
sında gerçerek, Başkan Johnson'un .misafirlerine 
tahsis edilen Blair House'a gidildi. 

3, 4 Nisan günleri Washington'da geçirildi. 
5 Nisan günü öğleye doğru, tahsis edilen bir jet 
uçağı ile, Devlet Merkezinden ayrılarak prog
ram gereğince, Birleşik Devletlerin çeşitli yer
leri gezilmeye başlandı. Önce Cape Kennedy'de 
füze üssü ziyaret edildi. Orada, günümüzde bi
limin ve teknolojinin son ilerlemeleri hakkında 
ilgi uyandırıcı izahlar dinlenildi, tesisler görül
dü. Sonra kıtanın Pasifik Okyanusu'na yakın, 
Güney bölgesinde Palm Beach'de, Sayın Sunay 
eski Başkan General Eisenhover'i ziyaret etti. 
Gene eski Başkanlardan Mister Turuman da zi
yaret edilecekken, rahatsızlanıp hastaneye kal-
dırlıması üzerine buna imkân bulunamadı. 

6 Nisan günü Los Anjeles şehrine varidi. Ora
da Walt Disney'in yarattığı Disneylând denilen 
minyatür ülkede birkaç saat geçirildi. Sanat 
dehasının ve ileri bir tekniğin fayda ile eğlene-
ceyi bir arada nasıl candandırdığı görüldü. 
Genç ve yaşlı milyonlarca insanın her yıl çok 
uzak yerlerden burayı gezmeye niçin koştukları 
da bu ziyarette kolayca anlaşıldı. 

Aynı gün Üniversal Sütüdyosu ve dekor şeh
ri gezilerek Amerikan filim sanayii hakkında 
yakından fikir edinilmesine imkân bulundu. 

7 Nisan günü Sanfransisko'da geçirildi. 8 - 9 
Nisan günleri, hafta sonuna rasladığı için, 
o civardaki bir millî parkta, Yosomitc vadisin
de geçirildi. Dünyada başka örneği olmıyan 
2 000 yaşındaki ağaçlar buranın ormanlarını süs
lemekteydi. 

9 Nisan akşamı Pasifiktcn içeriye, Doğuya 
doğru uçarken Kuzey Amerika Kıtasının değişik 
tabiat şartları görüldü. Gece Chicago'ya varıldı. 
10 Nisan günü Chicago'da ve civarında çeşitli 
yerler gezildi, toplantılar yapıldı. Türkiye'den 
Amerika'ya gitmiş olanları ve Türk Ayyıldız 
Derneğinin iştirakiyle Chicago'ya yakın İndiyana 
Eyaletinin Whiting şerhinde, o yerin belediye
sinin tertiplediği geçit resmi izlenildi, kabul 
resminde bulunuldu. 

11 Nisan günü Detroit Ford Fabrikaları ge
zildi . Öğleden sonra Mişigan, Eyalet Üniversi
tesinde Cumhurbaşkanımıza Fahri Hukuk Dok
torluğu unvanı merasimle verildi. 

12,13 Nisan günleri New - York'ta geçti. New-
York Üniversitesi de Cumhurbaşkanlığımıza Fah
ri Hukuk Dr. payesini tevcih etti. Birleşmiş 
Milletler Asya - Afrika Grupu Toplantısında 
Sayın Sunay'a bu memleketlerin temsilcileri tak
dim edildi. New - York'taki Dış Münasebetler 
Konseyi merkezi ziyaret edildi. 

13 Nisan gecesi saat 21 de Pan Amerikan 
uçağı ile Türkiye'ye hareket olundu. 

Sayın milletvekilleri, 
Amerika Birleşik Devletleri Ülkesi içinde 

10 gün süren bu gezi tanıma ve tanıtma yönle
rinden faydalı oldu. Cumhurbaşkanımızın, kar
şılama ve uğurlama törenlerinde, her yerde şe
refine verilen ziyafetlerde, basın toplantıların
da, üniversitelerde, enstitülerde yaptıkları ko
nuşmalarla, ayrıca sorulan sorulara verdikleri 
cevaplarla, Türkiye'yi tanıtmak, anlatmak, ge
nel olarak meselelerimizi izah etmek bakımların
dan başka türlü elde edilmiyecek fırsatlardan 
faydalanıldı. Sayın Sunay kendileriyle temas 
eden resmî görevlilere uğranılan şehir kasaba, 
müessese ve basın yayın organları ileri gelenleri
ne doğrudan doğruya hitabetmek imkânını bul
dular. 

Heyetin diğer üyeleri de Devlet Başkanımıza 
yardımcı oldular Washinton'da bâzı bakanlar ve 
kongre üyeleriyle başbaşa görüşme fırsatını 
biz de bulduk. İki memleket ilişkileri etrafında 
biz ve onlar karşılıklı düşüncelerimizi söyledik. 

Amerika Birleşik Devletleri gibi, elli federe 
devletten meydana gelen 200 milyon nüfuslu bü
yük bir Kıtayı kaplıyan zenginliği, kuvvet ve 
ihtişamı, dünyada oynadığı rol itibariyle başka 
bir eşi olmıyan önemde bir ülkede, 10 gün müd-
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detle böyle bir imkândan yararlanarak belli mu
hitlerde Türkiye'den bahsetmek ve bahsettirmek 
şüphesiz bir kazançtır. Bundan dolayı Sayın Dev
let Başkanımızın «Temsil etme görevi» başarıh 
olmuştur. Amerikan resmî makamları, bu bü
yük Millete yakışan bir nezaket ve cemilekârlık 
gösterdiler. 

Ziyaretin Türkiye ile Amerika'nın siyasi me
seleleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu - Was-
hington'da yayınlanan müşterek bildiri sınırları 
dışında - arz edecek durumda değilim. Hükü
metler arasındaki görüşmeler biz Parlâmento 
üyelerinin iştiraki olmaksızın yapıldı. Parlâ
mento üyeleri Devlet Başkanımızın sadece tem
sil tablosunda bir unsur olarak bulunduk. Ame
rika ziyaretinin elbette bir de doğrudan doğruya 
günlük siyaset meseleleri üzerinde Hükümetler-
arası resmî görüşmeler, özel fikir teatileri kısmı 
vardı. 

Türk basının ve kamu oyunu gezinin bu si
yasi yönününde, haklı olarak pek yakından meş
gul ettiği görülüyor. 

Ama ben bu konuşmamı Sayın Cumhurha'?-
.kanımi'zın temsil gezisi intılbaları sınırı içinde 
tutmak istedim. Değerli milletvekili arkadaşla
rım ve kamu oyunun bu davranışı uygun gör
melerini rica ederim. 

Siyaset meseleleri konusunda Hükümet, lü
zumlu sayacağı izahları Yüce Heyetinizden esir
gemez sanırım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçm'ın, 
Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte katıldıkları 
Amerika Birleğik Devletleri gezisi izlenimlerine 
dair demeci. 

BAŞKAN — Aydın Yalçın, sayın Yalçın 
ayını konuda gündem dışı görüşmek istemişsiniz, 
buyurun efendim. 

AYDIN YALÇIN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, sayın Cumhurbaşka
nımızın Amerika'ya yapmış olduğu resmî ziyare
tinde kendisiyle beraber muhalefete mensup bir 
arkadaşımla birlikte 12 günlük gezi esnasın
daki izlenimlerimizi, sayın arkadaşlarıma özetle 
bildirmek istiyorum. 

Benden önce konuşan C.H.P. ne mensup Sa
yın arkadaşımızın da belirttiği gibi, gerçekten 
muhalefete mensup bir arkadaşımızın bu heyette 
bulunmuş olması, Türk - Amerikan münasebetleri 

bakımından, millî siyasetimizin müşterek temel
lere dayandığını yalnız kendimizin değil, başka
larının da görmesine imkân veren yeni ve kıy
metli bir vesile olmuştur. Bu münasebetle yap
mış olduğumuz temaslarda sayın arkadaşımızın 
daima bizi destekleyici mahiyette ve millî poli
tikamızın ana hedeflerinde, millî görüşümüzün 
ifadesinde bize yardımcı olduğunu bu münase
betle belirtmek isterim. 

Bu seyahat hepinizin bildiği gibi, müşahhas 
meselelerin müzakeresini, münakaşasını, görüş
mesini icap ettirecek bir iş seyahati değildi. Bu 
seyahat, 1955 yılında Cumhurbaşkanımızın yap
mış olduğu seyahattan bu yana geçmiş olan 12 
yıl içerisinde 1959 yılında Amerika Cumhur
başkanı Eisenljover'in memleketimize yapmış ol
duğu seyahat zinciri içinde mütalâa edilmesi ge-
roken ve her iki dost ve müttefik ülkenin sıkı 
millî politika münasebetleri halinde bulunduğu
nu gösteren manidar devlet ziyaretleri zinciri 
cinde mütalâa edilmesi gereken bir seyahatti. 

Yayınlanan resmî bildiride sayın Cumhurbaşka
nımızın ve kendilerine refakat eden Dışişleri 
Bakanımızın yetkili şahsiyetlerle yaptıkları ka
palı görüşmelerde dünya meselelerine, bölge me
selelerine ve Türkiye ile Amerikayı ilgilendiren 
meselelere dair tam bir dostluk ve görüş birliği 
içinde görüş teatileri yapıldığı belirtiliyordu. 
Fakat, bu çeşit seyahatlerin asıl önemli olan ta
rafı, hür dünyanın lideri bulunan ve askeri, ik
tisadi, sosyal ve entellektüel gücü bakımından 
dünya üzerinde büyük etkisi bulunan bu ülkede, 
çeşitli muhitlerde yapma imkânını bulduğumuz 
münasebetlerde edindiğimiz genel intibalar zan
nediyorum ki resmî ziyaretlerde, resmî müzake
relerde yapılan görüşmeler kadar önemli ol
muştur. Gerçekten resepsiyonlarda, öğle ve ak
şam yemeklerinde, kahvaltı toplantılarında 
Amerika'yı idare eden devlet adamlarının kong
re ve hükümete mensup bulunan en mümtaz 
şahsiyetlerin yakından fikirlerini öğrenmek ve 
kendileri ile Türkiye ve dünyayı ilgilendiren 
meseleler hakkında geniş fikir teatisinde bulun
mak imkânlarını elde etmiş olmak büyük bir 
fırsat teşkil etmiştir. Aynı zamanda basın çev
releriyle ve payın Cumhurbaşkanımıza tevdi 
edilmiş bulunan fahrî hukuk doktorluğu paye
si münasebetiyle üniversite çevrelerinde, araş
tırma enstitüsü merkezlerinde yapılmış olan çe-
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şitli toplantılarda, aynı zamanda Amerika'nın 
entellektüel hayatına hakim olan çevrelerle de 
geniş fikir teatisinde bulunmak imkânı elde 
edilmiştir. 

Bu temasların içerisinde edindiğimiz izle
nimler şu şekilde özetlonıbilir: Amerika'da Tür
kiye'nin meselelerine karşı büyük ve yakından 
bir ilgi mevcuttur, Türkiye yalnız bir NATO 
içerisinde bir müttefik, yalnız Balkanlar'da, 
Güney - Doğu Avrupa bölgesinde bulunan bir 
güçlü devle't olarak değil, fakat gcçiranelkte ol
duğu siyasi, iktisadi ve sosyal değişme vetiresi 
-içerisinde son derece önemli tecrübe kaynağı 
olan bir memleket sıfat iyi e bakılmaktadır. Ha
kikaten çeşitli konuşmalarında daima bu tezi, 
'bu fikri, bu görüşü bize açıklamışlardır. Türki
ye'nin O. E. C. D. Devletleri içinde, Avrupa İk
tisadi işbirliği çerçevesi içinde işbirliği yapan 
devletler içerisinde, bilhassa 1966 senesinde en 
yüksek kalkınma hızına ulaşmış bir Devlet ol
ması muhtelif defalar belirtilmiş ve bunun Tür
kiye'nin hürriyet içindeki kalkınma azmini gös
termesi ve bu azmiyle yeni merhaleler kat'etmesi 
ve bu müşküllerinin Türkiye'nin dışında da çok 
şayanı dikkat şekilde izlenmekte olduğunun be
lirtilmesi, bizi bilhassa memnun etmiş ve Türki
ye'nin bugünkü dünyadaki rolü hakkında başka 
açılardan da fikir edinmemize yardım etmiştir. 
Müşküllerimiz ve meselelerimiz yakından bilin
mekte ve Türkiye'nin geçirmekte bulunduğu 
siyasi, iktisadi, sosyal transformasyon, gelişme 
hâdisesi yakından izlenmektedir ve bunun ci
hanşümul mahiyeti üzerinde çeşitli şahıslar bize 
fikirlerini beyan etmişlerdir. Bilhassa Asya ve 
Afrika'da demokratik düzene temsilî devlet sis
temine, hürriyet rejimine doğru askerî idareden 
sivil idareye geçiş tecrübeleri içerisinde Türki
ye'nin gayet zengin tecrübe hazinelerinden bu 
milletlerin istifade etmek istedikleri ve Türk 
olaylarını dikkatle izledikleri bilhassa belirtil
miştir. Kendilerine, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ağzından, Türkiye'de siyasi rejimin, siyasi istik
rarın tam mânasiyle kuvvetlendiği, demokratik 
rejimin Türkiye'de geniş bir temeli bulunduğu 
ve bunun tarihî bir gelişmenin neticesinde mey
dana geldiği hususu çeşitli vesilelerle ifade edil
miştir. 

Sayın Cumhur'başkanımıza verilen fahrî dok
torluk merasimlerinde, resmî nutuklarda, ken

dilerinin İstiklâl Savaşına karışmış genç bir 
Türk subayı olduğu ve Atatürk ilkeleri ve gele
neği içerisinde yetişmiş olan Türk ordusunun en 
ileri kademelerine yükselmiş kıymetli bir ku
mandan olduğu ve Türk Milletinin halk hâkimi
yetini tesis etme ve demokratik rejimi yerleştir
me çabası içerisinde Sayın Sunay'm oynamış ol
duğu büyük rol belirtilerek, kendisine büyük bir 
Devlet adamına yakışır, büyük bir devlet ada
mına mazhar olan en yüksek akademik payeler 
verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım hür dünyanın lideri 
bulunan ve Fransız ihtilâlini ilham ederek bütün 
dünyada hürriyet ve istiklâl ideallerinin yayıl
masında rol oynamış olan bu büyük ülkede haki
katen, ilk gününden son gününe kadar, geçirdi
ğimiz tecrübeler, yaptığımız temaslar ve müşa
hedeler yalnız Türkiye ile Amerika arasındaki 
dostluk bakımından değil, dünya meselelerine 
görüş açısından yeni ışıklar tutan büyük vesile 
teşkil etmiştir. Yalnız resmî makamlarla görüş
mekle kalınmamıştır. Aynı zamanda 200 milyon 
insanı içinde barındıran ve büyük bir kıtaya ya
yılmış bulunan bu milletin, bu ülkenin hudutları 
içinde dolaşmış bulunmak, bu ülkenin tabiî zen
ginliklerinin hııdutsuzluğu bilhassa Cape Ken-
nedy ve Ford fabrikalarını gezmek suretiyle 
20 nci asır medeniyetinin ve teknolojik alanda 
Amerika ekonomisinin ve Amerikan Devletinin, 
Milletinin kaydetmiş bulunduğu büyük mesafe
leri yakından müşahede etmiş olmak bize büyük 
ve son derece önemli bâzı izlenimlerde bulunma 
imkânını vermiştir. 

Aynı zamanda Disneyland ve Holyvvood gibi, 
Amerika'nın sanat hayatının bilhassa Disney-' 
land'daki gibi fantazi ve muhayyile gücüne da
yanan ve istikbali 20 nci asır insanlarının nasıl 
tahayyül ettikleri yolunda bâzı işaretler veren 
Amerikan halkının hayat tarzının çeşitli yönle
rine ait bize göstermiş bulundukları çeşitli tab
lolar, hakikaten bu ülkeleri yalnız ilk defa gör
müş olanlar üzerinde değil, daha önce gitmiş 
olanlar üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. 

Bu seyahatin izlenimlerini bu şekilde, 12 gü
ne uzanmış bulunan ve çok yönlü olan bu temas
ların izlenimlerini bu şekilde sizlere özetledikten 
sonra, sonuç olarak, şunu belirtmek isterim : 
Bu seyahatimiz, biraz evvel de belirttiğim gibi, 
bir iş seyahati mahiyetinde olmamakla beraber, 
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Amerika ile kendi aramızda bulunan ananevi 
dostluk bağlarının yalnız bir tek partinin inhi
sarında değil, bütün Türk Milletinin büyük 
önem verdiği bir ilişkiler kadrosu içinde müta
lâa edildiği ve bundan sonraki temaslari'mızda 
bu seyahatimizde bırakılmış olan derin in ti ba
ların, bundan sonraki temaslarda çok verimli 
neticeler vereceği hususunda hepimizde geniş ve 
kuvvetli bir kanaat hâsıl olmuştur. Bu intiha
mızı çeşitli ağızlardan Yüce Meclisin saym üye
lerine bildirmek gerçekten büyük ve zevkli bir 
vazife olmuştur. Hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) . 

3. — Sivas Milletvekili Gültekin Sakarya'nın, 
üyesi bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/167) 

BAŞKAN — Kamu iktisadi Teşebbüsleri Ko
misyonundan bir istifa önergesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu İktisadi Teşebbüs

leri Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

Sivas 
Gültökin Sakarya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Haklarında öncelikle görüşülme kara
rı verilen işler dışında gelecek birleşimin ilk 
saatinde ele alınacak konulara dair Başkanlığın 
açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önü
müzdeki birleşimin ilik saatlerinde görüşülecek 
işle («Duyullmuyor» .sesleri.) 

Tekrar edeyim efendim. 
Önümüzdeki birleşimim ilk birinci saatinde 

görüşülecek işler arasında bulunan ve bugün
kü gündemimizin 18 nai sırasında bulunan 
208 sıra sayıOı Kanoın da görüşülecektir, bilgile
rinize arz olunur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (1/156) (S. Sayı
sı : 112) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 
5 ve 6 ncı maddelerinim değiştirilmesi hakkın
daki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 742 sayılı Kanun 
tasarının açık oylamasına devam cdilecektıir, 
kutular sıralar arasında gezdirilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, umumi heyetçe alın
mış karar gereğince bir saat zarfında gıörüşüle-
c'ek kanunları sırası ile okuyorum, efendim. 

Kanun sayısı 31, «Askerlik Kanununun ta
dili hakkında kanoın tasarısı» Gündemimizin 
üçüncü sayfasında iki defa görüşülecek mad
deler arasında ikinci sırayı işgal etmektedir. 

94 numaralı sırada Askerlik Kanununun 
tadili hakkındaki tasarı aynı sütunda üçüncü 
sıradadır. 

Sıra numarası 143 olan Karayolları Trafik 

Kanununun tadili hakkındaki tasarı dördüncü 
sıradadır. 

Sıra sayısı 158 olan Yedek subaylar Kanu
nunun tadili hakkındaki kanun tasarısı, beşin
ci sıradadır.. 

Sıra sayısı 63 olan Posta Telgraf ve Tele
fon Kanununun değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı 6 ncı sıradadır. 

Sıra sayısı 62 olan hafta tatili ile ilgili ka
nunun tadili hakkındaki kanun tasarısı, 7 nci 
sıradadır. 

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

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu 
Başkanının önergesini okutuyorum. 

(1) 31 S. Sayısı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nc'i görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünün 2 nci sırasında bulu
nan «,111i sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve 350 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine daıir kanun tasarısı
nın Genel Kurulun 31 . 3 . 1067 tarihli Birle
şiminde tasvibedilen grup temsilcileri önergesi 
muvacehesinde öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
(Başkanı 
İzmir 

M. Ali Aytaş 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu ve 
Hükümet burada mı? Buradalar. 

Öncelik teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Öncelikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

. Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum... Ka'bül edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bu kanunun ivedilikle görüşülmesi isten
mektedir. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

1 noi maddeyi okutuyorum:. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla ekle
nen hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici 
bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiş

tirilmesine dair Kanun 
Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanu

nunun 35 nci maddesinin (O) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren 
350 sayılı Kanun hükümleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, 

«Son yoklama sırasında lise veya muadili 
okulu bitirerek memleket içinde veya dışında 
daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde her 
hangi bir sebepten girmediklerinden veya lise 
ve muadili okullar ile yüksek okul ve fakülte
lerin her hangi bir sınıfında iki yıl üst üste her 
'hangi bir sebeple sınıf geçemediklerinden as
kerliklerine karar alınanların askere celp ve 
şevkleri bir yıl geri bırakılır. Bu gibilerden 
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mütaakıp senenin Aralık ayı son gününe kadar 
'>ir yüksek öğrenim kurumuna girenlerle belge 
'imtihanını kazanarak daha yüksek bir okula 
'kaydedildiklerine veya bir üst sınıfa geçtikle
rine dair belge getirenlerin askerlikleri hakkın
da alman karar askerlik meclisi toplu değilse 
idare kurullarınca ertesi seneye değiştirilir. 

Bu bir senelik imkândan yararlanmak iste-
liyenler, dilekçe ile müracaatları hallinde eım-
'•aıli doğuımlularla celp ve sevlke talbi tutulurlar» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen L 
Buyurun Fenda Gülay. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarını, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
ertesi seneye bıralkma matlablı 35 nci smadde* 
nıin (O) fıkrasını değişıtıinen kanun tasarısının 
1 nci maddesi üzerinde Yüce Heyetinize malû
mat arz etımiek üzere 'huzurunuza çııkmış buılu-
nuyorum. 

Geçen dönemde Meclis bir ihtiyaç ille karşı 
karşıya kaldı. Liseyi biitirirken üst üste iki 
sıeıne kalan gençler veleVki bilâhara derslerini, 
borçlarını ödiyereık üniversiteye girseler bile, 
askerliklerine karar 'alınmışsa üniversiteye 
geçmiş olmalarına rağmen üniversitede oku
makta iken, askere celbcdiliyorlardı. Bu
nu önlemek için bendeniz bir kanun 
teklifi hazırladım ve Millet Meclisine ge-
tindim. Millî Savunma Komisyonu getirdiğim 
kanun teklifini çok daraltarak kabul etti ve Se
natodan da böyle geçti ve kanunlaştı. Bugün 
kanun liıberatüründe 350 sayılı yeri işgal eden 
Kanun ıbu mahiyetlbetei kanundur. Kanun zu-
hulen, yalnız liseyi bitirirken üst üslte iki se
ne sınıfta kalanları kapsıamı içerisine alıyor, 
lisenin muadili olan okulda okuyan genç
lerimizi kapsamı dışında bırakmış gibi bir 
eksiklik içinde çıikmış bulunuyordu. Daralma-
sundan başına ayrıca, bu özü de muhtevi bulu
nuyordu. Hükümet ıbu defa bu dönemde bu ek
sikliği tamamlamak üzere, yeni bir tasarı ha
zırlayıp Meclise sevlk etmiştir. Bu eîksiıkliği ta
mamlarken diğer eksiklikleri de, vaktiyle bende
nizin Meclise sevk ettiğim kanun teklifinde bulu
nup da komisyonlar ve Yüce Meclisler tarafından 
çıkarılan hususları da kanun kapsamı içine almak 
suretiyle kanunu gerçekten eşit, hiçbir zümreye 
üstünlük tanıımuyan ve muadeleti ve nasafıetâ 
yerine getiren bir şekle sokmuştur. Şöyle ki; 
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şimdi okunmuş olan birinci madde gereğince, 
350 sayılı Kamunda olduğu -gibi, sadece liseyi 
bitirirken üsit üsıte iki sone sınıfta kalıp bilâ-
hara üniversiteye kaydolma durumuna ken
disini 'sokabilenler değil, liseyi karşıluk, eşit, 
muadil, her hangi bir ımeısilek okulunda oku
yanlar da bu haktan faydalanacalklandiir. Bir 
boşluğu doıliduiDuyoır. Bu bir. 

İkinci bir hoşluk şudur : Liseyi normal 
olarak bitirmiş fakat, üniversitelerde kadro ol
madığından dolayı bor hangi bir fakülteye 
veya yüksek okula giııemiömiş bulunan gençler 
askerlik durumu içerisıime girımişlersıe, onların 
da tıpkı üst üs!te :ilki sene kalıp askerlik duru-
imuna girenlerim ertelenmesi gibi aynı şekilde 
ertelenme halkkı bu birinci madde ile gençle
rimize getirilmektedir. Ve bu getirme çok tabiî 
ve zaruri idi. Bu boşluklar dolduralım aktadır. 

Üçıünoüsıü; normal olarak üniversiteye gir
miş, üniversitede oikuımaktadır. Bu genç her 
hangi bir fakültenin heır hangi bir sınıflında 
üst üste iki sene sınıfta kaldığı takdirde; ba
len ım'er'i olan 350 sayılı Kanuna göre, lise
yi bitirirken gençlerin faydalandığı haklardan 
faydaılammamaıkta ve hemen askerliğime karar 
verilmiş ise, üniversiteden kopıarılaralk velıevki 
ber hangi bir fakültede kaydı devam eltse, üni
versite kanunlarıma göre okuması mümkün ol
sa daibi, kanunda boşluk olduğu için okuya-
ımamakta ve askere gitmıekte idi. Bu/gün bu 
kamıuınıun birinci ımaddesıiıyle bu boşluk da dol
durulmaktadır ve 35 nci maddenin (O) fıkra
sını değiştiren 4092 sayılı Kanundan sonra, 
bendemizin teklifim üzıerino, yeniden sisıtem 
içine giren 350 sayılı Kanunun üzıorıinc gelem 
b-u kamum, bu birinci maddesiyle, Ümiversıite» 
ler Kamununum okumakla ilgili olarak getirdi
ği hükümlerle 1111 sayılı Kanunum 35 nci 
maddesinin (C) fıkrasında, yine okuma ile il
gili olarak gelem hükümler arasında taım bir 
irtibat ve insicam kurmuş bulunmakta 
ve 29 yaşına kadar lisede veya üniver
sitede okuma hakkı bulunan ve okudu
ğunu belge ile ispat edecek durumda bu
lunan bütün gençlerimiz askerlik çağına 
girmiş ve aslkerlik kararı alınmış olsa dahi 
bu kararlar, ertesi seneye ertelonmıck sıurotiy-• 
le, üniversite kaınunlariyle, millî eğitim ka-
nıunlaırtiyle aslkerlik kanunları arasındaki çe-

lişıme tamamen ortadan kaldırılarak, tam bir 
ahenk kurulmuş bulunulmaktadır. Yüce Mec
lise bu bilgiyi, maddenin kabulünü rica et
miş olmak için, arz etmiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özoğul, 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — 'Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Ferda Grütey ar
kadaşımız teknik bakımdan gerekli bilgiyi ver
diler. Hükümete teşekkür etmeyi bir vazife 
bilirim. Hakikaten kanunda açık olan bir nok
ta tamamen kapatılmış durumdadır. 1111 nu
maralı Askerlik Kanunu, bütün vatandaşlara 
askerlik yapmak görevini vermektedir. Ancak 
liseyi bitiren ve bâzı sebepten üniversiteye ve
ya yüksek okullara gldemiycn ve yine lisenin 
son sınıfında her hangi bir sebepten dolayı tah
silinde inkıla olan öğrencilere tahsil kolaylığı 
sn.ğhyabilmek için bu kanun yerindedir. Daha 
teferruatlı konuşmak istemiyorum. Komisyon
da bu 'konuda geniş tc/knik münakaşalar yapıl
mış ve en açık bir nokta bırakmadan bu ka
nunun bu maddesi huzurunuza getirilmiştir. 
Kabulünü ve müspet rey verilmesini arz ederim. 
Hürmet1 erimi e. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda buyurunuz 
efendim. 

IILŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, söz almaktaki maksa
dım Meclisten çıkan bir, iki maddelik kanunla
rın dahi çok defa gerek komisyonlarda gerek 
Yüce Meclisteki 'müzakeresi sırasında gerekli 
hassasiyetle incelemeye tabi 'tutulmaması ve ka
nunların Meclisten eksik çıkması sebebiyle kı
sa bir müddet sonra tatbikatta görülen aksak
lıkların yeni kanunlarla tashihi yoluna gidilmiş 
olmasına işaret etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bundan evvel kabul 
edilen 350 sayılı Kanun ile yalnız lisenin son 
sınıfında iki sene üst üste kaldıktan sonra as
kerliğine 'karar verilmiş olanlardan ertesi sene 
içerisinde yüksek okula girme İmkânını bulanla
rın askerlik kararının kaldırılmasına dair bir 
madde tedvin odilmiş'ti. Şimdi böyle bir mad
de tedvin edilirken, yalnız liselerin son sınıfın
da iki sene üst üste kalan öğrencileri nazarı 
itibara almış fakat, bunun yanında lise muadili 
olan ticaret lisesini, lise muadili olan meselâ zi
raat okullarını, lise muadili olan sanat okul-



M. Meclisi B : 87 17 . 4 . 1967 O : 1 

larını, bütün bunları nazarı itibara almıyarak, 
kanunun (kapsamı dışında bırakmıştır. Yeni ta
sarı ile bunlar bu maddenin şümulü içime almı
yor, 'bir. 

İkincisi, lisenin son sınıfında iki sene üs't üs
te kalanların ertesi sene üniversite veya yük
sek okula girdikleri takdirde tecil hakkı tanın
dığı halde, 'liıseden 'mezun olup, takıntısız li
seyi bitirip o sene yüksek olkula kaydolmak im
kânını bula.mıyan öğrencilerin de tecil hakkı 
kalkıyor v*e bunlar gerek malî sebepler, gerek
se üniversitelerdeki kadrosuzluk sebebiyle bir 
sene tahsile devam etmedikleri takdirde, askere 
alınmak suretiyl'e yüksek tahsil yapmaktan 
mahrum bırakılıyorlardı. Bu kanun tasarısiy-
le 'bu noksanlıklar tamamlanmış oluyor. Bina
enaleyh, bundan 'evvel eksik olarak çıkan ka
nunun noksanlıklarını yeni tasarı tamamlamak 
suretiyle âdil bir hale getirmiş hulumaktadır. 
Memlekete hayırlı olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu buyuru
nuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Muh
terem "arkadaşlar, 'bu tasarı şimdiye kadarki 
uygulamada mevcut bir adaletsizliği giderece
ği için uygun görülmektedir. Ancak bende
niz, şimdiye kadarki uygulama ile onun pren
sibine karşı düşündüğümü size arz etmek isti
yorum. 

Bugün memleketimizde yüzlerce çocuğumu? 
okul 'bulmak iç'in çırpınmaktadır. Özellikle 
üniversitelere 'girmek için ne 'kadar büyük zah
metlere katlandıkları, yer 'bulamadıkları için 
senelerce bekledikleri hepinizin bildiği bir ger
çektir. Buna rağmen, hu gerçeklere rağmen 
üniversiteye bir defa girdikten sonra muntaza
man ve disiplinli bir şekilde çalışmıyarak bir
kaç yıl üst üste kalarak, Devletin imkânlarım 
fuzuli kullanarak, zamanında iş görmiyen ço
cuklarımızı bir de tecil müessesesinden istifade 
ettirerek, 'onları tem'belliğe teşvik 'eder bir tu
tum içerisine girmekteyiz. Kanaatim odur ki. 
»memleketin kalknıması her şeyden önce, çocuk
larımızın öğrenim görevlerini ciddiye almaları
na, bunu zamanında ve sakınılmaz bir vazife 
olarak ciddiyetle yapmalarına ve velilerin de bu 
m'ösaide kendilerini bütün güçleriyle ve iyi ni
yetleriyle desteklemelerine 'bağlıdır. Çoğu ke
re üniversitelerimize birtakım asker kaçakları

nın yığıldığından da şikâyet ©diliyor. Sayın 
Hükümetten benim istirhamım bundan sonrası 
için, çalışan öğrenciye her çeşit imkânı veren 
fakat, çalışmıyanlara daha az müsamaha eden 
bir tutum içinde yeni bir tasarı hazırlamasıdır. 
Hiç şüphesiz şimdiye kadarki çıkan kanunlar 
ve şimdiye kadarla tatbikat karşısında bu tasa
rıyı kanunlaştırmak mecburiyeti vardır. Çün
kü, belli bir adaletsizlik hüküm sürüyor, bu 
düzelmelidir. Fakat her halde, prensip nokta
sından Hükümetin, mâruzâtıma itilbar buyur
masını istir/ham ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... Buyurun 
Sayın Şevket Bohça. 

ŞEVKET BOHÇA (Kastamıonu) — Muhte
rem arkadaşlarım, şayet Sayın Nuri Kodaman
oğlu bu kanunun getirmiş olduğu hükümler 
üzerinde konuşmamış olsaydı, söz almak lüzu
munu hisisetmiyccektim. Ne garip lür zihniyet
t ir ki, ne anlaşılmaz bir görüştür ki. vatanda
şın istifadesine sunulan 'bir kanunun aleyhinde 
bulunulabiliyor. 

BAŞKAN — Sayın hatip, sizden rica ediyo
rum, her arkadaş kendi görüşleri zaviyesinden 
kanunu tenkid eder, konuşur. Siz, onun zihni
yetine hitabetmek için değil, kanunun 1 nci 
maddesi üzerinde konuşmak için söz aldınız. 
lütfen din, bu gibi tahr'İkkâr hitaplardan sakı
nalım efendim, lütfen. 

ŞEVKET BOHÇA (Devamla) — İki sene 
üst üste sınıfta kalmış veya belge almış kimse
lerin 'askerli ki erinin tecil edilmesi doğru bir ha
reket sayılmamalı imiş... Bana göre.. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozigat) — Anla
mamışsın. 

ŞEVKET BOHÇA (Devamla) — Ben anla
mamış mıyım, bilmiyorum. Eğer anlamadımsa, 
her halde hatibin anlatamadığına hükmetmek 
icabeder. (»Gürültüler, «Bohçadan ne çıkacak* 
sesleri) Bdhç.ayı fazla ağzınıza almasanız iyi 
edersiniz. 

BAŞKAN — Yerinden müdahale eden ar
kadaşlara rica ediyorum 'bundan vazgeçsinler 
efendim. Hatifbe müdahale etmeyiniz, karşılık 
vermeyin efendim. Buyurun devam edin ko-
nusmnmza. 

ŞEVKET BOTTOA fDevamla) — Hoca. her 
seyrlen önce affetmesini bilen insanidir. Yeni 
nesiller yetiştireceğiz, yeni nesillere imkânlar 
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Vereceğiz, onların yoluna dikilen engelleri or
tadan kaldıracağız ve 'bu memlekete hizmet ede
ceğiz. Şu veya bu düşünceyle bu yürüyüşe çel
me takmak istiyen her düşüncenin, her görüşün 
•karşısındayız. 

Her hangi bir sebeple 'bir genç sınıfta kal
mış olabilir, hattâ lkeridi iradesi dışında bâzı 
sebeplerle tahsili sekteye uğramış olabilir. He
men o arida bu genci kulağından tutup atmak 
ve tahsil imkânından mahrum etmek müspet 
bir görüşün ifadesi sayılamaz. 

Sözlerime daha fazla devam etmek lüzumu
nu hissetmiyorum. Getirilen kanun yerinde
dir, birinci madde yerindedir. Memleket genç
liğine hizmet için atılmış mjüspet 'bir adımdır. 
Kabul edilmesini rica öder, hepinizi hürmetle 
ve ımuhaibbdtle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, soz iste
miştiniz, ne hakkında efendim ? 

NURİ KODAMANOOLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, siz lâızımgeleni söylediniz, teşekkür 
ederim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Ne söy-
liyebilir ki zaten? 

BAŞKAN — Rica ederim Sabri Bey, bu 
Meclisi idare eden Başkandır her halde. Ye
rinizden müdahale etmeyiniz rica ederim. Siz 
Başkanlık Divanında bulunmuş bir arkadaşsı
nız, bunu yapmayın. 

Başka söz istiyen var mı? Olmadığına göre 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 inci maddeyi oylanmaz sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Madde kaıbul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanunun tümü Mec
lisimizce kalbul edilmiştir. 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) (1) 

BAŞKAN —• Kanunun önceliği hakkındaki 
önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünün 3 mcü sırasında bulunan 
«1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının, 
Genel Kurulun 31 . 3 . 1967 tarihli Birleşimin
de tasvibedilen grup temsilcileri önergesi mu
vacehesinde öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı 

İzmir 
M. Ali Aytaş 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı arkadaş
lar? Buyurun Sayın Ferda Gül ey. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi huzurunuzda .görüşülmekte bu
lunan bu kanun teklifi iki kaynaktan gelmiş
tir : Sayın Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri 
Kaplan ve arkadaşları, Millet Meclisi Üyemiz 
Mardin Milletvekili Sayın Rifat Baykal ve üç 
arkadaşı tarafından, 

Yüksek Heyetimize bu kanunun geçirdiği 
maoera üzerinde de kısaca bilgi arzt etmek için 
huzurunuza geldim. 

Kanun teklifi salhibi arkadaşlarımız, 21 
Mayıs olaylarına karışan Har^b Okulu öğrenci
lerine, Harb Okulunda okuduklarımı göz önün
de tutarak..... 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA
NI MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — 41 nci 
maddeyi konuşuyoruz Ferda Bey.. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Affedersiniz, 
özür dilerim efendim. 

(1) 94 S. Sayılı uasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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(BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

(Birinci maddeyi okutuyorum. 

1111 "sayılı Askerlik Kanununun 41 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 41. — Her türlü askerlik hizmetlerini 
yapmaya engel olacak derecede sağlık özürleri 
bulunan ve zamanla bu durumlarının geçmiye-
ceği ve tedavi ile iyileşmiyeceği anlaşılanlara 
sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Sürekli çürüğe ayrılmayı gerektiren sağlık özür
leri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği ve eklerinde
ki hastalık cetvellerinde belirtilir. 

iSürekli çürük raporu verilmiş olan ve bu ra
porları yetkili sağlık makamları tarafından 
onaylanmış olanlardan henüz son yoklamaları 
yapılmamış bulunan kişiler; askerlik meclisle
rince, toplantı halinde değil ise, yönetim kurul
larınca sürekli çürüğe ayrılır ve askerlikten büs
bütün çıkarılırlar. Yapılan son yoklamalarda, 
sağlık durumlarına göre sağlam, arızalı sağlam 
veya salkat olarak askerlik meclisi veya yöne
tim kurulunca askerliklerine karar verilenler 
den, bilâhara sağlık kurullarınca tekrar yapı
lan muayeneleri sonucunda çürük raporu alan
ların bu raporları üzerine gerekli işlemler as
kerlik şubelerince yapılır. 

'Sürekli çürüğe ayrılmalarını gerektirecek 
derecede sağlık özürü olanlara genel olarak bu 
hastalık uzmanlarının bNılunduğu askerî hasta
ne sağlık kurullarınca s'ürekli çürük raporu 
verilir. Ancak bu özürleri -gözle görülebilenle
re (iki gözü kör, kolsuz, ayaksız, bir kol ve
ya ayaklarından birisi yok veya yok denilecek 
derecede sakat ve topal gibi) yalnız son yok
lama sırasında iki tabip (birisi sivil olabilir) 
tarafından sürekli çürük raporu verilir. 

Yetkili sağlık makamları tarafından onay-
lanmııyan sağlık raporları üzerine işlem yapıl
maz. 

Sürekli çürüğe ayrılanlardan lüzum görü
lenler, çürüğe ayrıldıkları tarihten itibaren 5 
yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, 
kontrol muayenesine tabi tutulurlar. Sıhhi ku
rullarca verilecek raporlara göre haklarında ke
sin işlem yapılır. 

BAŞIÇAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İkinci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kanun Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (1) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hakkında 
bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünün 4 ncü sırasında bulunan 
«Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Ka
nunla değişik 26 nci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının, Ge
nel Kurulun 31 . 3 . 1967 tarihli Birleşiminde 
tasvib edilen grup temsilcileri önergesi muvace
hesinde öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

İzmir 
M. Ali Aytaş 

(1) 143 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

207 — 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok... Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.* Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. (Komisyon yok, sesleri) Vardır 
efendim. En son Millî Savunma Komisyonun
dan çıktığı için Millî Savunma Komisyonu de
vam edecektir. Lütfen müdahale buyurmayın 
efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı 
Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun 5 . 1 . 1961 tarihli ve 232 sayılı Ka • 
nunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«A) Bisiklet kullananların İ l , amatör, trak. 
tör ehliyetnamesi alacakların 18, profesyonel ve 
ağır vasıta ehliyeti alacakların 19 yaşında olma
ları, âzami yüklü ağırlığı ondörtbuçuk tonu ge
çen kamyon veya istiab haddi otuzaltı yolcuyu 
geçen otobüs veya römorklu ağır taşıtları kul
lanabilmek için en az beş yıllık ağır vasıta eh
liyetnamesine sahibolmaları,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Sayın Tahsin Argun burada mı efendim?.. 
Yok. Başka söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü mad
de kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Yok. Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. —• 1076 sayılı İhtiyat Subayları ı>e İhti
yat Askerî Memurları Kanununun 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) (1) 

BAŞKAN — öncelik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi •-•yapı

lacak işler bölümünün 5 nci sırasında bulunan 
«1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat Askerî 
Memurları Kanununun 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» nın, Ge
nel Kurulun 31 . 3 . 1967 tarihli Birleşiminde 
tasvibedilen grup temsilcileri önergesi muvace
hesinde öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

İzmir 
M. Ali Aytaş 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Buyurun Sayın 
Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, Başkanlık tarafından görüşülecek 
kanunların işaret edilmesi hususu söylendiği sı
rada, umumi olarak önümüzde ogünkü gündem 
ya bulunmamakta, veyahut eski tarihli gündem, 
çalıştığımız gündem bulunmaktadır. Dolayısiy-
le bu işaretleri yapamamaktayız. Bu sebebe 
bağlı olarak, biraz evvel huzuurnuzda işaret et
tiğim kanun için çıktım, halbuki değilmiş, özür 
dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iki kaynaktan, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, bu iki kaynaktan 
bir kanun teklifi geliyor ve 21 Mayıs olayları
na karışan Harb Okulu öğrencilerinin Harb 
Okulunda gördükleri... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOGrLU (Adana) — 14 ncü maddesi günde
min. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — İşaret ettik. 
Kadri Kaplan'm verdiği... 

(1) 158 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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KOMISYON SÖZCÜSÜ MEHMET ALÎ 
AYTAŞ (izmir) — Bizde yanlışlık oldu. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Yine mi 
yanlış ? 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî 
memurları Kanununun 14 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. •—• 1076 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 14. — A) Seferde görev alacak ye
dek subay ve yedek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir. Tebliğin şekli, yü
kümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli ma
kamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel Seferberliği 
Yönetmeliğinde belirtilir. Tebliğden sonra ad
reslerinde vâki değişiklikleri bir ay içinde bağlı 
bulundukları askerlik şubesine bildirmemiş yü
kümlülere, 1 000 lira para cezası verilir. 

B) Sefer görevi alan yükümlüler; seferber
lik ilânında, ilân saatinden başlıyarak 6 saat 
içinde yola çıkmaya ve köy ve mahallelerinin 
şube merkezlerine olan uzaklıklarına göre, en 
yakın askerlik şubesinde bulunmaya mecbur
durlar. 

Sefer görev emri almış yükümlülerden, ya
bancı memleketlerde bulunanlar; çağırılmaları 
için elçilik veya konsolosluklarda gazetelerde 
yapılacak ilânın neşrini takibeden günün ilk 
saatinden itibaren, 6 saat içinde bulundukları 
yerden hareketle, en yakın elçiliğe veya konsa-
losluğa müracaat etmeye ve haklarındaki emir
leri almaya mecburdurlar. 

Kendilerine barış zamanında sefer görevi ve
rilmemiş olup da, seferberlik esnasında görev 
verilmesine lüzum görülen yükümlülerin çağ
rılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni ika
metgâhlarına tebliği suretiyle yapılır. Sefer 
görev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa 
c\ahi muteberdir. Bu yükümlülerden yabancı 
memleketlerde bulunanların çağırılmaları, elçi

lik veya konsoloshıklarca aynı usullerle yapı
lır. Seferberlik esnasında görev almış yükümlü
ler, tebliğden itibaren 6 saat içinde bulunduk
ları yerden hareketle en yakın askerlik şube
sine, elçilik veya konsolosluğa müracaat etme
ye mecburdurlar. 

C) Yedek subay ve yedek askerî memurlar 
barışta manevra, tatbikat, atış ve konferanslar 
gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yol hariç 45 
günü geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile silâh altına alınabilirler. Olağanüstü 
hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile 
lüzumu kadar uzatılabilir. 

Barışta deneme tatbikatı için çağrılma : 
(B) fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hüküm
lere göre yapılır. 

Barışta diğer hizmetler için çağrılma, davet 
pııslasmın ikametgâhlarına tebliği suretiyle ya
pılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş 
olsa dahi muteberdir. Bu şekilde görev alan 
yükümlüler 48 saat içinde bulunduğu yerden 
hareketle askerlik şubesine müracaat etmeye 
mecburdurlar. 

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

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

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza arz 
edivoi'iım. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN —• 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü 
madde kabul edilmiştir." 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Buyurun Sayın Gül ek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunla hakikaten memleketin 
geçirdiği karışık bir devrenin bir bakıma tas-
fivosi yapılmış oluyor. 20 - 21 Mayıs olaylarına... 
(«Bununla alâkası yok» sesleri)... Niçin yok 
efendim? («Bu mesele ondan sonraki kanunda» 
sesleri).... 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is-
tiven ?.. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza arz 
Mivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 net maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu (1/127) (S. 
Sayısı: 63) 

BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonu yok mu 
efendim?.. Sayın Ataöv?.. Yok. Sayın Mehmet 
ismet Angı?.. Yok. 

Kâzım Kangal?.. Muzaffer Döşemeci?.. Yok. 
(Kâzım Kangal burada, sesleri) Kâzım Kangal 
burada, fakat Başkanlık Divanına dâhil olduğu 
için. iştirak edemez efendim. Komisyon olmadığı 
için geçiyoruz. 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ
veler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Çalışma komisyonları raporları (1/62) (S. Sa
yısı : 62) 

BAŞKAN — öncelik önergesini okutuyorum 
efendini. («Çalışma Bakanı yok» sesleri), («Hü
kümet yok» sesleri) Devlet Bakanı o vazifeyi gör
mek üzere oturdu efendim. Yalnız Çalışma Ko
misyonundan bir arkadaşımız varsa... («Çalışma 
Bakanı yok» sesleri) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Çalışma 
Bakanının olması şart değil ki. Hükümetten bir 
üyenin olması kâfidir. 

BAŞKAN — Komisyon yok Sayın Bakan. 
Bunu da geçiyoruz. 
8. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) 

BAŞKAN — Kanunun sıra numarası 123 
tür. Emekli Sandığı Kanununun tadili hakkın
da kanun tasarısı. Gündemimizin sekizinci sıra
sındadır. Hükümet vardır. Bütçe Komisyonun
dan bir arkadaş?.. Yok. Bunu da geçiyoruz. 

9. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, esas 
gündemimize geçiyoruz. Üzerinde görüşme devam 
etmekte olan Türkiye Kömür işletmeleri Kuru

mu Kanununun ikinci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair olan Kanunun müzake
resine başlıyoruz. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Müzakere usu
lü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yanlış bir 
usul takibetmemekte olduğumuzu zannediyo
rum. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, Meclisin önünde ivedilikle görüşülmesi ge
reken çok kanun var, bunlardan daha ivedi olan
lar konuşulmak isteniyor. Toplantıların ilk saa
tinde bâzı kanunlar konuşulsun, bunlar çok ace
le tasarıdır deniyor. Fakat bütün bunlar, bura
da vazife görmek istiyen milletvekillerini allak 
bullak etmektedir. Hangi kanunun ne zamana 
geleceği ve görüşüleceği bilinemiyor. Aynı numa
ra muhtelif kanunlara verilmektedir. Takibi fev
kalâde müşkül oluyor. Başkanlıktan bilhassa is
tirham ediyorum, her celsenin başında hangi ka
nunlar konuşulacaksa, yalnız burada beyan ile ik
tifa buyurmasmlar, bastırarak milletvekillerine 
dağıtsınlar, böylece milletvekilleri bilsinler, ivedi
nin ivedisi kanun hangisidir, konuşulacak kanun 
hangisidir bilinsin. Yoksa biraz evvel huzuru
nuzda yanlışlık oldu, günah bende değildi, numa
ra yanlışlığı idi. Bunlar olmasın ve milletvekili 
de buna göre hazırlansın. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
her oturumda, bir oturum sonra görüşülmesi ica-
beden kanunları buradan anons ediyoruz, bir. 

İkincisi, bir saat zarfında görüşülmesi icabe-
den kanunlar gündemimizin üçüncü sayfasında 
ve sol taraftan itibaren başlamış olduğunu ve nu
maralarının neler olduğunu burada evvelce teker 
teker okudum ve her kanuna başladığımız zaman 
kanunun sıra numarasını belirtiyorum. Esas 
gündem de önümüzde eğer bir hata, bir yanlışlık 
varsa, şu noktada hata olmuştur diye, söyleyiniz 
ki, düzeltilsin. Matbaaya haber. verelim bundan 
sonra biraz dikkatli olsun. Bunun Başkanlıkça 
takibedilecek başka bir yolu olmadığına göre, 
Başkanlığın elinde halen mevcut başka bir yetki 
yoktur. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bulunduğum 
yerden mâruzâtta bulunmama müsaade buyurur 
musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu yolda kanun

ları takibetmek çok güç oluyor. O gün hangi ka-
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nunlar görüşül'ecekse sadece, onların bastırılarak 
üyelere dağıtılmasında, söylcnemiyecek kadar 
fayda vardır, karar da öyle idi. Burada süratle 
söylüyorsunuz, önümüzde gündem var, bir evvel
ki gündem üzerinde çalışmışız, işaret etmişiz 
oradaki numaralar buradaki numaraların aynı 
oluyor, fakat kanunlar başka oluyor.-Binaenaleyh, 
bunu önlemek için, demin huuzrunuzda cereyan 
etmiş olan yanlışlığın bir daha olmaması için, 
basılmak suretiyle üyelere dağıtılması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Güley, bu kanunlar bir 
defa basılmış ve zamanında tevzi edilmiştir. Yal
nız gündemde de sıra numarası belirtilerek ko
nusu da yazılıyor. Şu kanun diye. 

Şimdi, artık bunların daha başka bir şekil
de ne suretle dağıtılacağına ben biraz intikal ede-

.medim, özür dilerim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sıra sayısında 
Başkanım... Gündemde 1, 2, 3 diye numaraları 
vardır. O numaralar bilhassa üyelerin, milletve
killerinin şaşırmalarına sebebolmaktadır. 

BAŞKAN — Şimdi, lütfen önünüzdeki gün
demi tetkik buyurursanız görürsünüz ki, ben, 
hangi sayfada ve kaç numara taşıdığını daha mü
zakerelerin başında anons ettim ve kanunların 
müzakeresine başlanılmadan evvel de aynı şeyi 
tekrarladım, okudum. Artık, gündemi takipten 
başka bir çare yok gibi geliyor bana. Bunun ay
rıca dağıtılması imkânını da göremiyorum, efen
dim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — İşaret ediyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Kömür Kanununun mü
zakeresine geçiyoruz. Söz, C. H. P. Grupu adı
na Reşit Ülker'indir. Sayın Ülker buyurunuz. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Söz sı
rası bendeydi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kömür işine geçtik, efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, benden evvel bir arkadaşın olduğunu ben 
görmüştüm listede. 

BAŞKAN — Burada önümdeki listede öyle 
görünüyor efendim. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sıra 
bende kalmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, grup adına zati-
âliniz konuşacaksınız değil mi efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Daha sonra 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ gruplara söz 
vermek zarureti olduğu için mecburum ona 
vermeye. Millet Partisi Grupu adına Sayın 
Cebi? Yok. 

Şahısları adına söz istiyenlerden Sayın 
Esengin buyurun. Açık oylamaya katılmıyan 
arkadaşlar var mı?.. Oylama işlemi bitmiştir. 
Kutuyu kaldırın. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
milletvekilleri, normal bir devlet düzeninde 
ve hiç bir yerde çıkarılması düşünülcmiyc-
cek çok acayip bir kanun maddesi karşısın
da bulunuyoruz. Teknik ve pratik açılardan 
çeşitli gerekçelerle yine bu kanun savunul
mak istenilecektir, maliyet hesaplarından bah
sedilecektir. Fakat gerçek şudur ki, hiçbir na
muslu, mantık ve hiçbir ekonomik kural ile 
bu kanun maddesi savunulamaz. Bu kadar 
acayiptir ve bu kadar girifttir. Bu kanunu sa
vunmak aynı zamanda memleket için tehli
kelidir. Karma ekonomi, kamu sektörü ile özel 
sektörü kendi sahalarında ve toplum yararı 
istikâmetinde çalışmaya yöneltmek bu alan
larda verimli kılmaktır. Yoksa, özel sektörün 
büyük'kârlar sağlaması amaciyle Devletin Dev
let Hazinesinin zararına onu gelişi güzel hi
maye etmek delildir. Ve Devlet eliyle kişilere 
vurgunculuk yaptırmak, onları zengin etmek 
hiç değildir. Maden cevherlerinin işletilmesin
de günlük ihtiyaçların, tasarruf mülâhazala
rının üzerinde millî servetin korunması ve en 
verimli şekilde işletilmesi prensibi vardır. 
Eğer kapitalist bir düzenle kalkınmayı kabul 
ediyorsanız bir kanun getirir, Türkiye'nin Kö
mür İşletmelerini özel sektörün emrine dev
redersiniz. Bu konuda tartışır, fikirlemizi 
söyleriz ve biz de saygı duyarız. Bu hareketin 
dışında, özel sektörü büyük ve kolay kârla
ra kavuşturmak amaciyle bu maddeyi getir
mek ve âmme sektörüne birtakım mükellefiyet
ler yükliyerek fakir ve yoksul halktan alman 
vergiler ile Devlet işletmelerinin sübvanse et
tiği vurgunlar ve milyonerler yaratmayı po
litika olarak kabul etmiyoruz. Bu politikayı 
güdenlere o zaman sormak lâzımdır. «Bu ka
nunu savunmak için kimlerin komüsyonculu-
ğunu yapıyorsunuz» (A. P. sıralarından gürül
tüler) Bunu sormak mecburiyetindeyiz çün
kü, Türkiye'de bu oyunlar çok devam etmek-

^ 
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tedir. (A. P. sıralarından gürültüler). Hepini
zin gözünün önündedir. Bunları inkâr etmeye 
kimse kalkamaz, bellidir. (A. P. sıralarından 
gürültüler sen kimin komüsyoncususun ? Sesle
ri) . Benim kimin komüsyoncusu olduğumu bi
liyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, 
lütfen müdahale buyurmayın, oturduğunuz yer
den.. Çok rica ederim. 

KENAN ESENGIN (Devamla) — Ârizi bir 
kömür sıkıntısı olab'iir. arkadaşlar. (A. P. sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, 
Başkanlık vazifesini yapar, 

KENAN ESENGIN (Devamla) — Hay hay 
efendim, siz onlara lâzım gelen şeyi verin, ben 
onlara ccva.p vermem Arizi bir kömür darlı
ğı halinde, özel sektöre Entrepol yardımı ve di
ğer yardımlar düşünülebilir. Bu yardım ise 
mevcut mevzuat ile ve yetkilerle sağlanabilir, 
arkadaşlar. Böyle bir kanunu sevk etmeye lüzum 
yoktur. Eğer kişilere ait kömür işletmeleri iyi 
kömür çıkaramıyor, satmıyor, nakletmiyor, da
ğlamıyorlarsa bunları devletleştirmek en nor
mal mesele. Niye bu yola gidilmiyor, öyle ise? 
Yeraltı madenlerini verimli bir şekilde çalıştı-
ramıyan gelişigüzel çalıştıran ve bir kısım top
rak yığınlarını Devlet eliyle satmak ve birta
kım insanları zengin etmek politikası artık 
Türkiye'de revaç bulamıyacaktır. Kamu kuru
luşlarını komüsyoncu müesseseler haline ge
tirmek çok tehlikelidir arkadaşlar. Bu, büyük 
suiistimallere yol açacaktır. Kamu teşebbüsü, 
özel teşebbüsün alıcısı ve satıcısı olamaz. Böy
le bir temayülün altında çok korkunç maksat
lar yatmaktadır. Bunun aksini isbat etmek yine 
mümkün değildir, Türkiye'de cereyan eden 
olaylarla. Bununla kömür işletmeleri, gelişi gü
zel çıkarılan kömürleri satmalacaktır ve top
rakla karışık olan bu kömürler birtakım parti
zanlar elinde, birtakım partizanlıklarla para ka
zandırılmış olacaktır. (A. P. sıralarından gü
rültüler. ) 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — 27 Mayıs yağ
ması yok. 

KENAN ESENGIN (Devamla) — 27 Mayıs 
yağma değildir. 27 Mayısın insanları sizleri 
buraya getirdi. (A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler. ) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin 
efendim. 

KENAN ESENGIN (Devamla) — Senin bu 
sözünü bu Meclisin önünde ispat etmek için 
haysiyete davet ediyorum. («Sen haysiyet yağ-
macısısm» sesleri). Kimin yağmacısıyım ha 
eşşek oğlu eşşek? (A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler «utanmaz, ayıp, ayıp» sesleri.) 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Babandır. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Sözünü geri 

alacaktır. (A. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler «in aşağı, sözünü geri alsın» sesleri). . 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, 
oturduğunuz yerden müdahale etmeyin, (A. 
P. sıralarından şiddetli gürültüler) müdahale
ler karşılıklı oluyor. Rica ederim siz de tek
rar karıştırmayın ortalığı efendim. Müsaade bu
yurun efendim. Biz buradan lâzımgelen müda
haleyi yapıyoruz. Niçin bağırıyorsunuz size söz 
verdim mi? (A. P. sıralarından gürültüler) 

KENAN ESENGIN (Devamla) — Kömür 
işletmeleri, özel sektörlerin oyuncağı olamaz 
arkadaşlar, özel sektörün oyuncağı haline ge
tirilemez. Kalitesiz linyit, kömürlerini şu şa
hıstan, bu şahıstan alıp Devlet eliyle sattıra
nlayız. Bunun doyuracağı suiistimalleri düşü
nünüz. Bu takdirde ne olacakdır? Denecek ki, 
her hangi bir şirket için falan işletme... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bu kürsüden söylenmiyecek bir söz söy
lenmiştir. 

KENAN ESENGIN (Devamla) — Nedir o 
mesele ? 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Müsaade 

ederseniz Başkan olarak bunu duymadınız, 
muttali olamadınız. Bunun için müdahale et
mediniz. Küfrettiler sözünü geri alsın. 

KENAN ESENGIN (Devamla) — Aşağı
dan bana, soyguncu diyen, arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından 'gürültüler) dikkat buyurun ar
kadaşlar... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Esen-
gin, bir dakikanınzı istirham ediyorum. (Gü
rültüler) müsaade buyurun, oturunuz efendim. 

Sayın Esengin, ben burada bir arkadaşın 
söz isteğini yazıyorken bir küfür meselesi ol
muş, ben bir şey duymadım, özür dilerim. Eğer, 
duymuş olsaydım müdahale ederdim. Yalnız, 
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eğer, böyle bir söz vâki ise bunu tasrih etmeni
zi rica ederim, lütfen. (Gürültüler) 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, bütün ömrü buyunca bir kuruşluk da
hi soygun yapmıyan ve bir teneke benzin için 
insanları emekli eden bir generale aşağıdan soy
guncu diyen adama 10 defa küfredeceğim. 
(Â. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Soyguncu sö

zünü geri alsın. (A. P. sıralarından «sözünü 
tavzih et, geri al» sesleri, gürültüler) 

KENAN ESENGÎN (Devamla) — Otur ye
rine hadi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, yerinizden ba-
ğıracaksanız buyurunuz siz idare edin. Beni ni
ye ortaya koyuyorsunuz öyle ise? Müsaade bu
yurun efendim. Sayın Esengin... 

KENAN ESENGÎN (Devamla) — Kem söz 
sahibine aittir. Ben burada konuşurken yerin
den bana, vurguncu, soyguncu diyen adama küf
retmeyi az görüyorum. (A P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Esengin, şimdi siz aşa
ğıdan müdahale olmasiyle küfretmek hakkını 
kazanmazsınız. Siz küfrettiğinizi itiraf etmiş
sinizdir. Binaenaleyh, bunu tavzih buyurunuz. 
Geri alınız. Yoksa bu şartlar altında sözünü
ze devam ettiremiyeceğim ve keseceğim efen-
dim. Başka bir çare yok efendim, o da sözünü 
geri, alır, o da geri alır. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, siz bu kürsüde olsanız veya her han
gi bir arkadaşı haysiyetli bir arkadaş bu kürsü
de olsa ve lâalettayin bir milletvekili de aşağı
dan dese ki... (Gürültüler, «Ne demek lâaletta
yin bir milletvekili?» sorusu) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdaha
le etmeyin (gürültüler) 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Yani 
grup başkanı değildir, bilmem ne değildir. 
Ve dese ki, 27 Mayıs soygundur, sen de soygun 
yapmışsın dese, siz buna ne cevap verirsiniz, 
bana söyler misiniz (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Ben böyle bir şey duymadım, 
duysaydım müdahale ederdim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Ben duy-
duğum için cevabını verdim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, hiddetlen
meyin. Sözümü dinleyin. Bakın ben sizi dinli
yorum, siz de beni dinleyin ki (A. P, sıraların
dan gürültüler) müzakereye devam edebile
lim, lütfedin. Şimdi ben bunu duymadım, işit
medim. Şayet böyle bir şey söylenmiş olsa da
hi, Başkanlığı ikaz ederek, şöyle bir taarruz 
oldu, müdahale edin deyin, Başkanlık yapmaz
sa ben yaparım deyiniz. Hotbe hot bu durum 
size küfür etme salâhiyetini vermez. İçtüzük 
size küfür hakkı vermez. O arkadaşı, söyliye-
ni de bilmiyorum, kimin söylediğini de bilmi
yorum, çünkü işitmedim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, siz duymayabilirsiniz, ben duyduğum 
için tahammül edemedim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, siz beni ikaz 
etseydiniz, ben lâzımgelen müdahaleyi yapar
dım. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Ben de, 
zannettim ki, siz duydunuz da sesinizi çıkarma
dınız. (Gürültüler) ne bileyim ben... 

BAŞKAN — Lütfen siz bunu tavzih edin de 
konuşmalara devam edelim. Yoksa bu durumda 
devam mümkün olmaz. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Arkadaş
lar, bu Meclisin önünde tescil ediyorum. Aşa
ğıdan bana kim soyguncu, vurguncu derse ben 
ona dünyanın en büyük küf ürünü ederim. A. 
P. sıralarından «edemezsin» sesleri ve gürültü
ler) \ 

BAŞKAN — Ben de sözünüzü keserim, bu 
vaziyet karşısında, Sayın'Esengin. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Kesemez
siniz benim sözümü. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Keserim efendim. Müsaade bu
yurun, rica ederim efendim. Ya sözünüzü geri 
alacaksınız, o arkadaşa da sözünü geri aldıra
cağım... 

KENAN ESENGİN (Devamla) — O arka
daş kalkar, sözünü geri alır yerinden... (Gü
rültüler) aldır ona sözünü geriye, o zaman za
ten mesele kalmaz, sözümü -geri alırım. 

BAŞKAN — O arkadaşa da sözünü geri al
dıracağım. Siz geri alın. Eğer almadığı takdir
de müzakereyi keseceğim efendim. Lütfen çok 
rica ederim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Oradan 
kalkar sözünü geri alır, o zaman ben geri alı-
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rım. Ama o kalkıp sözünü geri almadıkça ben 
bu kürsüden sözümü geri almam. 

BAŞKAN —; Ben işitmedim efendim. Şim
di soygunculuk diyen kimdir arkadaşlar? Lüt
fen efendim müsaade buyurunuz. (A. P. sıra
larından şiddetli gürültüler «sözünü geri al
sın» sesleri) bir dakika efendim, soygunculuk 
diye hitabeden kimdir, arkadaşlar? Lütfen bu • 
sözünü geri alsın efendim. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — işte şu
radan bir arkadaş. Yalnız bana değil dedi ki, 
«27 Mayısın.soygun devri» (gürültüler) 

BAŞKAN — Böyle bir şey olmamış efendim. 
(Gürültüler) 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Her gün 27 
Mayısı istismar etmeyin. (Gürültüler) 

KENAN E SENGÎN (Devamla) — Hepsi 
burada, Burada söyledi kardeşim. (Gürültüler) 
otur yerine sen otur. Cevat Bey... Söylediğini 
söylüyorum. Eğer kalksın söylemedim desin 
kabul yahu. Söyledi, o zaman kabul ederim. (A 
P. sıralarından gürültüler) 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Kürsünün ; 

seviyesi, kürsüden hitabediyor... Bu kürsünün 
sevi v esi var. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, görüş
melere devam ediyoruz. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Tavzih mahi
yetinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sözünüzü tav
zih mahiyetinde. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri... 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Kürsü
nün seviyesi var da oranın seviyesi yok mu? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Karşılıklı konuşmaya devam ederseniz celse
ye ara vereceğini, başka çarem yok. Müsaade 
buyurun efendim. «Soyguncu» diye hitabeden 
arkadaşım kimse - ben bilmiyorum, işitmedim -
kim olduğunu ve lütfen rica ederim kalksın 
sözünü tavzih etsin. Çok rica ederim susun. 
(Gürültüler) gerektiğinde müdahaleyi Başkan 
yapar, 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Ne olacaksa 
olsun birader. 

• BAŞKAN — Efendim susmuyor sunuz?... 
(Gürültüler) 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Arkadaş
lar müsaade buyurun, şöyle güzelce konuşalım. 
Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurur.. 
(Gürültüler) 

ALI TURANLI (Adıyaman) — Güzel ko
nuşmasını bilir misin ki?.. 

BAŞKAN — Celseye 15 dakika ara veriyo
rum efendim, 

Kapanma saati : 16,30 

BAŞKAN — Yalnız çok rica ederim, tekrar 
bir şeye sebebiyet vermemek suretiyle tavzihini
zi yapınız. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Biraz evvel, 
bendenizi de üzen, müesısif bir hâdise cereyan 
etti. Söz alışımın sehebd burada benim söyleme
diğim bâzı sözlerin söylenmiş gibi gösterilmesi 
ve bu maksatla bu hususu açıklamak, içindir. 

»>•« 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 17,00 

BAŞKAN. — Başkanvetkîü Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 
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Zonguldak Milletvekili arkadaşımız kanun 
tasarısı hakkında konuşurken, tasarı ile hiç de 
alâkası olmıyan, peşin hükümlü olarak, maksatlı 
olarak - bendeki kanaat budur - bâzı tâbirler 
kullandı». Muhterem Hükümetimizin hazırladığı 
'tasarıyı yererken, «bu tasarıyı namuslu adamlar 
müdafaa edemezler.» Yine «bu tasarıyı, bâzı par
tizanları zengin etmek için getirmişlerdir» dedi
ler. Yine devamla «bu tasarının vurgunculuğa, 
soygunculuğa sebebolacağı, veyahutta o maksat
la getirildiğini» ifade etti. En sonunda «Bu ta
sarının altında, yatan mânayı ben biliyorum» 
dediler. Bu tasarı ile alâkası olmıyan bu beyan
lar arasında «Cumlhuriyet Hükümetine vurgun
cuları himaye eden, Hükümet, soyguncuları hi
maye eden Hükümet», sonra tasarıyı Yüce Mec
lise getiren Hükümete ve komisyonlara «namus
lu adamlar bu tasarıyı müdafaa edemez» demek 
suretiyle ağır bir hakarette bulunmuştur. Ben
denizin müdahalesi evvelâ «bu sözlerinizin tasarı 
ile alâkası yoktur» yolunda idi. Hatip konuşma
sına devam edince «siz Hükümete vurguncu di
yemezsiniz, komüsyoncu (diyemezsiniz, komüs-
yoncu sizsiniz» dedim. 

'Arkadaşımızın ısrarla o tarz konuşmasının 
devam, etmesi üzerine «her şeyi istismar etmeyin 
27 Mayıs yağması da yapmayın, ayıptır» dedim. 
Bendenizin konuşmaları bundan ibarettir. 

Bu arkadaşımız kürsüden bana dönerek «lâa-
lettâyin bir milletvekili» tâbirini de kullanmakta 
gecikmedi. 

Açıklamam bu kadar. Daha uzun konuşmak 
suretiyle Yüce Meclisin bu mesele ile huzurunu 
bozmak istemiyorum. 

Ancak, son olarak şu kadarını ifade edeyim; 
Kişinin seviyesi ettiği kelâmı ile ölçülür. Ben bu 
arkadaşımızın ettiği küfürü bütün ağırlığı ile, 
geri almadığı takdirde, bütün ağırlığı ile kendi
sine iade ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz buraya tavzih 
için çıktmız, tekrar iadelerle işi karıştıracaksı
nız. Yalnız sözünüzü tavzih buyurun lütfen. Ona 
da sözünü geri alma fırsatı verelim. 

KASIM ÖNADIM (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben şartlı olarak söyledim, hakaret et

medim. Tekrar ediyorum, şartlı olarak; sözle
rini geri almadığı taıkdirde bütün ağırlığı ile 
kendisine iade ediyorum. Bu hâdiseden duydu
ğum üzüntüyü Yüce Meclise arz ile, cümlenize 
saygılarımı sunuyorum. 

KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Ben de 
sözümü tavzih için söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Kenan Esengin; yal
nız size de sözünüzü tavzih için söz veriyorum. 
Yeniden bir hâdiseye sebebiyet vermemenizi ri
ca ederim, buyurun-. 

KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Sayın 
milletvekilleri, kürsüde konuşan ve deminki hâ
diseye sebebiyet veren arkadaş hem benim söy
lediklerimi yanlış ve kendi arzusuna göre intikal 
ettiriyor, hem de kendi söylediklerini söyleme
miş gibi gösteriyor. Ben dedim ki, bu kanun ta
sarısı hiçbir namuslu mantıkla izah edilemez. 
Burada Hükümetin ne alâkası vardır? Bir. (A. 
P. saralarından gürültüler, anlaşılmıyan müda
haleler) Dinleyiniz, ben sizi dinledim, siz de din
leyin. ilimde, bilgide, münakaşada mantığın na
muslu tarafları olur, mantığın namussuz taraf
ları olur, izahın namuslu tarafları olur, namus
suz tarafları olur. Ama bu her hangi bir şahsı 
ilgilendirmez. Bir. 

ikincisi; bu arkadaş aşağıdan şunu söyledi 
bana dedi ki : «Vurgun devri 27 Mayısta idi. 
Sen de onun soyguncularından birisisin» dedi. 

BAŞKAN —• Saym Esengin, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Bakınız zabıt önümde... 

KENAN ESENGlN (Devamla) — Okuyunuz 
zaptı lütfen Beyefendi. 

BAŞKAN — 27 Mayıs şeysi için size söylemiş 
olduğu söz o mânada değildir efendim. 

KENAN ESENGlN (Devamla) — Ha.. Pe
kâlâ... 

BAŞKAN — «27 Mayıs yağması değildir» de
miş. Sizin söylediğiniz gibi değildir. 

KENAN ESENGlN (Devamla) — Pekâlâ 
sizin söylediğiniz gibi olsun ama, her halde baş
ka mâna çıkmaz ondan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. B'enilm söy
lediğim gibi. Buyurun isıterseniz zapttı siz oku
yun efendim. 

KENAN ESENGİN (Dc-vaimla) — Şimdi 
müsaade buyurun arkadaşlar size sükûnetle 
bir şeyi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen yalnız sükûnetle konu
şun da meseleyi halllodelim. 

KENAN ESENGlN (Devamla) — Bir ar
kadaş diyor ki; «?Bu kürsü mukaddestir.» Gü
zel hakikaten bu kürsü mukaddestir. Fakat bu 
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çatı da mukaddestir, o sıralar da nraikaddes-
tıir. Siz aşağıdan banıa küfredeceksiniz, ondan 
sonra kürsünün namusuna mukıaddesatına sığı
nacaksınız. Böyle şey olmaz 'arkadaşlar. Siz 
aşağıdan .küfrederseniz nıııtıla'ka buradaki in
san da insandır, o da size küfredecektir. Bu 
bir. İkincisi... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Esen'gin müsaa
de buyurun... 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Müsaa-
de buyurun ya'hu, beyefendi dzıalh edeyim. Mü
saade buyurun beyefendi, ben izah edeyim de 
ondan, sonra konu'şun. (A. P. sıralarından gü
rültüler)' 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş
kan size «yahu» diyor. Bu kürsüye yakışmaz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bu kür
süde ' öyle konuşulmaz. Her sözü küfür, böyle 
b'ira bu kürsüden bu şekilde koOTşturulmaz. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz aşağıdan ba
ğırdığınız müddetçe bu iş de böyle yürümez. 
Lütfen susun. (Gürültüler) 

C"Mf* 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — O ne bi

çim konuşuyor. O şekilde bana söylese ben de 
dcabeden cevaibını veririm. Bana seyliyemez 
'zaten. 

BAŞKAN — Evvelâ siz susun. Burayı ben 
mi idare edeceğim, sdz mi? Lütfen soısun. 

Şiiımdi, Sayın Eısengin, zalbiit önümde, söyle
diğim gibi. Aşağıdan siöylenen sözde, galiz bir 
küfünle mukalfrele etmeyi icaJbettirecek bir du-
'ruım görüHmüyor. Lütfen siz de onu «ben şöyle 
işitmişıtim, yanlışlıkla söyledim» deyin. Bir 
şeye bağlayın.. Yaksa bu galiz küfür kürsüye 
ya'kışmıaz lefendim. 

KENAN, ESENGİN (Devamla) — Bir da
kikanızı ıtioa ederim. Bir insana soyguncu de
mek, affedersiniz, benim no'ktai nazarıma, be
nim haysiyetime göre eşek demekten daha kö
tüdür. Soyguıneu dernek ne dernektir beyefen
di? Bana nâsd soyguncu dersin de ben küfür 
etmem? (A. P. sıralarından gürültüler) Bak, 
ıgö'rüyor musunuz ne /mırıltılar geliyor, ne mı
rıltılar geliyor sizden arkadaşlar. (A. P. sıra
larından gürültüler) Eşekoğlu eşşek.. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bu şekil
de konuşulmaz in be aışıağı. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Niçin 
iniyormoi'şuım aşağıya, siz mi konuşacaksınız, 
yaflnız? (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler)! 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — (Umkftan 
anlaşılmıyan sözler) 

KENEN ESENGİN (Devamla) — Görüyor 
musunuz, niye susaıturmuyorsunuz bunu? 

•BAŞKAN — (Ekrem Dikmen'e hitaben) Ba-
ğırinaya devam ederseniz dıhtar vereceğim. 
Lütfen susun. (Gürültüler) Size ihtar veriyo
rum. 

.KENAN ESENGİN (Devamla) — Aşağı
dan küfür edersen 10 mislini alaoaksm, bunu 
iyi bil. (Gürültüler) Ya öyle mi? Gel 'bakalım 
gel.... 

Arlkadaşilar, bu arkadaş dedi ki, «o tavzih 
ederse, o ıküüürünü geri alırsa, ben de allımın.» 
O alırsa ben de alınım, sözü ile aşağı iniyo
rum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanaıkkale süz dstılyo-
runn. 

BAŞKAN — Mesele halloldu efendim, lüt
fen.. (Gürültüler) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Kanun ta
sarısı hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, zabıtlar önü
müzde böyle bir tecavüz şeyini ifade eden bir 
şey yoktur, lütfen. Mesele de hallolmuştur. 
('Gürültüler )i 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI' REFET SEZGİN (Çanakkale) — Tasarıyı 
izah etmök için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Ben de söz is-

•teMİşıtim. 

BAŞKAN — Hükümet tafcaddüm eder efen
dim. Sizin de isminiz yazılmıştır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI ; REFET SEZGİN (ÇanakkaGe) — Sayın 
Balkan muhterem milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, 1920 lerde Türkiye'nin is
tiklâl mücadelesini idare etmiş şerefli bir Mec
listir. O tarihten bu yana Türkiye Büyük Mil
let MeöMsinde, milletin hakiki ve şerefli mü-
mesillleri bulunmaktadır. Milletin mümessille
rine, milletin mümessilleri içerisinden çıkan 
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1935 tenden bu yana çıikan hükümetler, Sayın 
Esengkı'in mantığıyle, o hükümetlerin hiçbir 
eaıman düşürmi'ediklerü, ıkasdetmedikleri şekil
de beyanda bulunmanın ıstırabını huzurunuz
da ifade 'edeceğim. 

Sayın Esıengin bir meseleyi inceliyerek bu 
kürsüye gelmiş değildir, meseleyi bilerek de 
gelmiş değildir ve bilmediğinin de farkında de
ğildir, maalesef. Bakınız arz 'edeyim, müsaade 
buyurun, iarz edeyim., 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, hakaret ediyor, söz işitiyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — 14 Haziran 
1935 tarihinde.... (A. P. ve C. H. P. sıraların
dan karşılıklı müdahaleler) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahalelerin de
vam etmemesini rica ediyorum. Bu şartlar al
tında ben celseyi yürütamiyeceğim. Katî söy
lüyorum. Lütfedin de hiç olmazsa Sayın Ba
kan konuştuğu zaman bu gürültülere sebebi
yet vermeyin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Etibank 
için çıkarılan kamında Etibaankm vazifeleri 
şu suretle tadat edilmiş bulunmaktadır. «Ma
den ceıvheri,, taşocağı, madenleri, madenî ham-
ımaddelleri ile maden malzemesi almak, satımak 
ve bunların alım ve satımına tavassut etmek...» 

Şıimdi, Sayın Ese.ngin'in Ikonuşımalarmı ce
vaplamadan önee, buraya bir nokta 'koymak 
suretiyle huzurunuzda bulunan 6974 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasına ilâve 
'edilecek hükmün gerelkçesini arz ettikten son
ra, Sayın Esengin'in mütalâalarının ne derece 
kanunlarımıza uygun bulunduğunu arz ve iza
ha gayret edeceğim. 

Memleketlimizin enerjiye olan ihtiyacı ve 
'bunun hızlı bir tempo ile arıtması zarureti bir 
vakıadır. Türkiye'de 'enerji kaynakları ara
sında mühim payı ticari olmıyan yakıtlardan 
tezek ve odun teşkil etmektedir. 1963 yılında 
emerji bakımından durum şöyledir : Taşkö
mürü yüzde 17,4, linyit yüzde 9,3, petrol ürün
leri, yüzde 17,>6, hidrolik enerji yüzde 4,4, te
zek yüzde 23,1, odun yüzde 28,2 dir. 1966 da 
taşkömürü yüzde 15,9, linyit yüzde 10,1, petrol 
ürünleri yüzde 24,1, hidrolik enerji yüzde 3,8, 
tezek yüzde 20,7 odun yüzde 25,4 tür. Memnu-
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I niyeti mucip bulunmaktadır ki, gayri ticari 
yakı/blar alanında bir 'gerileme müşahede edil
mektedir. Plânın ıgayesi ve millî bir gaye 
olarak güdülmıasi icabeden hedef, •mıemlaketi 

I çöle çevirecek olan orman talhrdıbine mâni ol
mak ve tezeği 'gübre olaralk kullanmak sure
tiyle tomrağın verimini artırmaktır. Enerji 
(kaynaklarının biraz önce arz 'ettiğim gayeye 
iletilmesi, bunların yerine ikamıe edilecek olan 
diğer enerji ikaynaklarmın istihsalinin artırıl
ması ile müımıkün bulunımaktadır. Ticari enerji 

I kaynaklarının en mühimlerinden birisi de ma
den kömürüdür. Binaenaleyh, maden kömürü 
istihsalini artıracak bütün tedbirlere tevessül 
edilmesi icabetmektedir. Türkiye'deki özel sek
tör de elinde bulunan kömür sahalarını en iyi 
bir tarzda istimal suretiyle bu 'güç birliğine 
katılmaktadır. Türkiyemiz iktisaden geliş-
nnekte olan bir memleket sıfatiyle isıter ka
mu seıkbörü olsun, ister özıel sektör olsun ellili
deki her gücü iyi bir yolda seferber etmek 
mecburiyetindedir, özel sektörün kömür istih
salinde, bâzı ahvalde arzu edilen tempoda ça
lışmamasının sebebi, esas itibariyle pazarlama 
güçlüklerinden doğmaktadır. M.aden sanayii 
ve bilhassa kömür işletımıeciliği büyük yatı
rımları icaıbetıtiren rislkli bir faaliyet sahasıdır. 
Binaenaleyh, onun ucuz ve uzun vadeli kredi 
temin edebileceği bir finansman müessesesi
nle ve satış emniyeti içerisinde bulunacağı bir 

! vasata ihtiyaç duyacağı ve duymakta bulun
duğu da muhakkaktır. Bunlardan birincisi, 
plânın öngördüğü Maden Kredi Bankasıdır. 
Diğeri de, bu getirilmiş bulunan kanun tasarı
sıdır. 6974 sayılı Türlâye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun ikinci maddesinin (B) 
fıkrasına bir bend ilâvesine dair olan kanun ta
sarısının istinadettiği umumi görüş ve esbabı 
mucibe, hususi sektörün istihsalini artırmaya 
ve memleket menfatlerine bu yoldan hizmet et
meye matuftur. Esasen, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumunun teşkilinden evvel yani, bu 
vazifenin Etibank tarafından yapıldığı zaman
larda, konuşmamın başında arz ettiğim 1935 1er 
de çıkarılmış bulunan kanun hükmüne istina
den Etibank 1954 - 1958 yıllarındaki kömür sı
kıntısı esnasında bu kanun hükmünden istifade 
etmek suretiyle özel sektörle yine işbirliği yap
mış, kamyon, lâstik ve benzin tedarik edilmek 

I suretiyle istihsal teşvik edilmiş ve alınan müs-
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pet sonuçlar seviyesine taşkömürlerimizin az da 
olsa dış memleketlere ihracı sağlanmıştır. Eti-
bankın Kuruluş Kanunu bu alış - verişe müsait 
idi. Fakat, Türkiye Kömür işletmeleri Kanu
nunda bu husus açıkça derpiş edilmemiş bulun
maktadır. Teferruatını ioabettiği zaman bilâha-
ra arz edeceğim, bu esas gaye itibariyle kanun 
tasarısı Yüce Huzurunuza sevk edilmiş bulun-
ımaktaidır. Şimdi Sayın Esenıgin'im mantığı ile 
haııekıeıt edersek, Eitbank Kanununu bu sureit-
le sıevk edenler, o tarihten beri devam eden 
hükümetler ve bunu tatbik eden hükümetler, 
aynı 'mahiyetlteki bu tasıarıyı sevk eden Hükü
met ve İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden 
Düzemileınıe Komisyonunun Türlkiye Kömür Iş-
letmellemi Kurumunum vazifeleri arasında tâıdait 
ettiği ve tasarısında tetelif ettiği ticaretle iş
tigal etmek hükmünü sevk eden imsanllann ma-
ımusılu insıarular olmaması iktiza eder ve bu in-
^sanların, bu hükümetlerin tamtamımın birta
kım vurguncular ve soyguncular peşimde ko
şan insanlar ve omların teşkil ettiği hükümet
ler lollması ieabedeır. Anlaşılıyor ki, .Sayım 
Esıenıgin konuyu bilmeden, imcielemıedem, tasarı
nım eısibabı mucibesime vukuf kesbetmedem hu-
auruınuza 'gıeiımiş,, ikonuışmuş ve Yüce Mecliste 
şereîıli inısian'ların sarf 'etmiyecıeği, birbirine 
ıkarşı sarf edemiyeceği sözlerin sarfının ve 
üzüntüyü 'mucip davranışların ımüsıebfbıibi bu
lunmuştur. 

Ayrıca, Türlkiye Cumhuriyeti Hükümetime, 
ımilleltin ırmümessillerime, aymen not ettim ko-
ınuşımalamndan «biçjbir namuslu düşümce ile 
ıbu kamum savunullamaız» gibi... 

KENAN ESENÖİN (Zomiguildaik) — Dü
şünce değil, mantık dedim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Düşün
ceyle, mantık aynı şeydir. Bern bu kamumu sıa-
vummaktayıım. Hükümet olanak bu kanunu sa
vunuyoruz. Bizim mamuıs ölçümüz asgari Sayın 
Eısıemgım'in namus ölçüsü kadardır. En az omum1 

Ikadardır. Türlkiye Cumhuriyeti hükümetleri
nin mıamıus ölçüsünü bir mıilltıvekilinıkı millet 
kürsüsünde bu suretle pervasız şekilde, bu su-
ıreıtle mesuliyeıtsiz bir şekilde dile getirmesi, kö
tü bir şekilde dile getirmesi büyük Türk Mil
letinin tasvibeitmiyecıeği, millî irademin kabul 
'etm'iyeeeği bir haldir. Buna işaret etmek ikti-
aa eder. 

1 Dahası var. «Milyonerler yaratmak, kim
lerin kotmisıyomculuğu yapılıyor?» gibi birita-
(kıım «sözlerle, samki Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümıelti vurguncuların 'menfaatlerinin muak-
kibi imiş gibi, sanki .gayrimeşru meımfaatleir 
temin etmek suretiyle milyoner inısiamlaır yan 
ratrmak gayretimde imıiş gibi, birtakım düşün
celerin sahibi olarak bu kürsüde ifadede bu
lundular. Hükümet ladına ıSayım Esıenıgin'in 
bu beyanlarımdan üzüntü duyduğumuzu ve Sa
yım E&enıgin'ıe bu ithamlarını iaymem iade et
mek zorumda bulumduğuımuzu ve iade etti
ğimizi ifade etmek (istiyorum. Bu ıimanitık Tür-
'kiye'de hiçbir meseleyi halletmez. Bir kanun 
tasarısının müzakeresinde elbette aleyhte fi
kirler send edilir. Amıa, bu kürsüde lisıamı metaa-
haitie konuşulur, ama bu kürsüde bilerek ko
nuşulur, bu kürsüde tetkik ederek konuşulur. 
Bu kürsüde tecavüz edilerek konuşulamaz. 

Ben de sözlerimi şu suretle bağlıyacağım: 
'Üslûbu beyan ayniyle insandır. 

Saygılarımı sunarım efendim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

| NURETTİN OK (Çankırı) — Usul hakkın
da slöz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında, Sayın 
Ok? • 

NURETTİN OK (Çankırı) — Tatbik ettiği
niz usul hakkımda. 

BAŞKAN — Yani, uısulü yanlış mı tatbik 
ediyoruz ? Onu izah ediniz. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Başkanlığını
za raçi olacak mahiyette bir beyanda buluna
cağım. Her halde Meclisin mesaisini kolaylaş
tıracaktır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz verme
diniz :Saym Başkan, niçin kürsüye ıgel'iyor. 

Bx\ŞKAN — Söz verdim efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — . (Nurettin 

Ok'a hitaben) - iSö'z vermeden 'kürsüye geldiniz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum yerinizden mü

dahale etmeyiniz. Ben yanlız ne hakkında ol
duğunu öğrendikten sonra vermeye 'matuf ko
nuştum. O da söyledi. 

AHMET ŞENER (Tra'bzon) — Kürsüye gel
di, siz daha söz vermediniz. Biz 'kalkıp gel şey
dik müdahale ederdiniz. 

I BAŞKAN — Efendim rica ederim o hususu 
sizin değil benim düzeltmem lâzıim. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Yanlış usu
lünüzü ben düzeltiyorum. Burada keyfî hare
ket olmaz. Bu Meclisin Tüzüğü var. 

BAŞKAN — Tüzük yerinizden bağırmanıza 
müsaade ediyor mu efendim? Evvelâ siz kendi 
hareketlerinizi düzeltiniz lütfen. 

Buyurunuz efendim. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım, 'benim kürsüye çıkmamın sebebi. 
biraz sonra ortaya atacağım meselenin önemi 
yönümden tahmin ederim sizleri tatmin edecek
tir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, evvelemir
de usul kaidelerinin elbette bütün milletvekili e-
rince itaati gereken 'kaideler olması gerekil'. 
Haddizatında kürsüde konuşan bir hatip ne şe
kilde konuşursa konuşsun, yalan da söylese. 
yanlış da söylese hiçjbir milletvekilinin yerinden 
ona müdahalesi caiz değildir. Milletvekili bu 
kürsüye çıktığı andan itibaren Riyasetin kanat
ları altında konuşma hakkını haizdir. Ona 
güvenerek, ona dayanarak konuşur, 'kuvvetini 
oradan alır. Riyaset, konuşan milletvekilinin 
sözleri ölçülü veya ölçüsüz olsun, hiçbir millet
vekiline müdahale ettirmeden celseyi idare ede
cektir. Bu, esas kaide. Bu kailde eğer sarsıl
mış ise milleJtvekilleri arasından kürsüde konu
şan hatibe bir müdahale vâki olmuş ise, o za
man da kürsüde konuşan milletvekiline yine bir 
vecibe tahmil edilmiştir. Kürsüde konuşan mil-
İeJtveJkili usulü çiğneyen ve yerinden müdahale
de bulunan bir milletvekiline bu kürsüden ce-
cap vermek hakkını haiz 'değildir, Başkanı 
uyarması gerekmektedir. Biraz önce cereyan 
öden müessif hâdise bundan vücut bulmuştur. 

Ben işin bu Ikısmı üzerinde durmıyacağıım. 
yalnız IS ayı n Başkanı bir nokta üzerinde uyar
mak için bu kürsüye çıkmak .mecburiyetini his
settim. Zira, vukubulan müessif olay o ka
dar kolaylıkla geciktirilecek mahiyette bir olay 
olmaması lâzımdır. Çünkü, bu kürsüde, bir 
.milletvekili zapta geçen ifadesiyle, bu mukad
des kürsüde söylemeye teeddübediyorum, «eşek 
oğlu eşek» kelimesini kullanmıştır. Şimdi bu
na, İçtüzüğün inzibatî cezaları bölümünde yer 
alan müeyyidenin tatbik edilmesi lâzım. Buna. 
bir müeyyidenin Başkanlıkça kullan] İm ası gere
kir. Müdahalede bulunan arkadaşa bizatihi ev
velemirde müdahalede bulunduğu 'için ceza ver

mek lâzımdır. Eğer bu müdahalesinde tatbiki 
gereken veya bu şekilde elfazi kullanmış ise 
Meclisten çıkarılmayı gerektiren bir beyanda 
bulunmuş ise o müdahalede bulunan arkadaşın 
da tecziye edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde bu 
kürsü, önüne gelenin serbestçe konuşacağı, her 
türlü küfrü yapabileceği bir kürsü haline 
gelir ki, işte o zaman millî irade bu kürsüde 
tecelli edemez. Bu Meclis 'kürsüsünün •mehabe
tini korumak her birimizin asgari vazifesidir. 
Bugün bir arkadaşımıza vâki olan bu şekilde 
bir beyan, yarın her hangi birimiz'e vâki ola
caktır. Bundan kaçınmak için, bumdan kurtu
labilmek için, bu kürsüden olsun, yerlinden ol
sun müdahalenin cezası bu İçtüzükte mevcut
tur. Ayrıca, müdahale şayet elfazi galize mahi
yetinde vukubulmuş ise, onun da bu İçtüzüğe 
göre tecziye edilmesi gerekmektedir. Çok ri
ca ederim, bundan böyle bu gibi vükubulacak 
çirkin ve yakışıksız beyanların bu kürsüde sıöy-
1 emmemesini temin için ve yine bu Meclis çatısı 
altında yapılan müdahalelerde, bu şekilde galiz 
beyanlara mâni olabilmek için, Başkanlığın 
Tüzüğün hükümlerini tatbik etmesini rica edi
yorum. Bu, herbirimizin şerefini korumak, her-
birimizin haysiyetini korumak için ve dolayı-
siyle Millet temsilcilerinin bulunduğu bu çatı
nın muhkem kalabilmesi için yapılması icabeiden 
bir şeyidir. Bunun yapılmasını rica etmekte
yim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıraalrmdan al-
Ikışlar) 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Usûl hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Başkanlı
ğın hatalı bir hareketi mevzuubahsoldu. Şura
sını arz edeyim ki, burada Başkanın vazifesi 
elbetteki, .müzakerelerin salim bir şekilde yöne
tilmesi yönündedir. Yalnı'z, arkadaşlarım, bu
rada bilhassa Başkanlık yapan arkadaşlarım 
pek iyi takdir öderler ki, her hangi bir işle 
meşgul olan bir Başkan, eğer öne eğitmezse. 
sesleri, bilhassa yerinden müdahale edenlerin 
seslerini işitmiyebllir. Ve nitekim burada otu
ran arkadaşlarım da işitm'emiştir. Yalnız Kâ
tip arkadaşım bu şekilde yerinden bir müdaha
lenin vâki olduğunu söylemiştir. Buna karşı
lık, kürsüden bir galiz küfür yapıldığını dahi 
işitmemişimdir. Bunu işitmiş olsam anında mü
dahaleden asla çekinmezdim. 
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Yalnız bir de müzakereler esnasında (buna se-
ibdbiyet vermek meselesini göz önünde tutma 
zarureti vardır. Arkadaşlarımız koro 'halinde 
müdahalelerine devam ederlerse, elbetteki Baş
kan hangisine, hangi cezayı tatlbik edecdk? Bu, 
mümkün olamıyor maalesef. Hepsine birden 
ceza verilmesine asla taraftar değiliz. Arka
daşlarımızın da, bu kürsüden idareyi kolaylaş
tıracak şekilde hareket etmeleri gerekir. Yal
nız Başkanın idaresiyle değil. Arz ettiğiım gibi, 
burada ses tertibatı, söylenenlerin işitilmesine 
mâni oluyor, bir. Hatibin sözleri eğilmezseniz 
'işitilmiyor, iki. Arkadaşlar söz işitiyor, kaydet-
mazseniz hata olacak, üç. Hangisinıe Başkan 
baksın? Bunlara imkân bulamıyoruz. 

Şimdi, 'bu söz vâki olduktan sonra ve bu hi
tap vâki olduktan sonra karşılıklı bir çatışmaya 
ve hattâ vuruşmaya sebebolacak bir durum hâ
sıl olunca, el betteki 'ben celseye aravermek mec
buriyetinde kaldrm. Bunun içindir ki, araver-
diikten sonra da elimdeki zabıtlara göre, Sayın 
Nurettin Ok elimde zabıt vardır, balkınız bura
da «27 Mayıs soygunculuğu» diye 'hitabed'ilmiş. 
27 Mayıs soygunculuğu hitabını eden 27 Ma
yısa bir soygunculuk nazariyle, soygunculuk 
fiiliyle 'bakmanın elibe'tıteki 'tecviz e'dilmiyecek 
bir hareket olduğunu takdir buyurursunuz. 
27 Mayıs 'bütün Milletin kefaleti altında, olan 
bir şeydir. Ona kimse soyguncu diyemez. Bu. 
en ağır bir 'hakarettir. (Alkışlar) Binaenaleyh, 
bu hakarete sebebiyet verenin karşısında Kenan 
Esengin'in sözü de asla tecviz edilemez. Bina
enaleyh, ben her ikisinin de sözlerini geri al
maları suretiyle 'bu işi halletmeyi ve ceza ver
memeyi daha mantıklı 'buldum ve böyle hareket 
etim. Bu hareketimle asla hata ettiığime kaani 
'değilim. Eğer cezayla halledileceğini zannedi
yorsanız milletvekillerine istediğiniz kadar ceza 
verin. Milletvekili cezadan korkmuyor. İşi 
'birbirine yanaştırmak suretiyle, 'birbiriyle te
lif etmek suretiyle hareket etmenin daha doğru 
olduğuna ben kaaniiım. Hürmetlerimle. (A. P. 
sıralarından yağmacılık diye 'bir iş'ey yok, ses
leri) Rica ederim. Yerinizden konuşmaya hak
kınız olmadığını Ibu kadar konuşmamızla be
lirttik hâlâ konuşuyorsunuz. Biz ne suretle mü
dahale edeceğiz bilmiyoruz ki... 

Şimdi madde üzerimde konuşmalara devam 
ediyoruz. Söz T. 1. P. Grupu adına Yahya Kan-
b-olatUa. Buyurunuz. 

YAHYA TvANBOLAT (Hatay) — Tümü 
üzerinde istedim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin tümü üze
rinde? Bilâhara mi konuşacaksınız? 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Madde 
üzerinde değil tümü üzerindeki görüşmelerde. 

BAŞKAN — Bilâhara konuşacaksınız. Şu 
halde söz Hasan Tahsin Uzun'undur Sayın 
Hasan Tahsin Uzun Yok. 

ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — İstememişsiniz, efendim. 
ÇETİN ALTAN (tetaubnl) — Simidi grup, 

adına madde üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına da istemediniz, 

daha sonra istediniz, Hasan Tahsin Uzun sıra
da, ondan sonra Nazmi özoğul geliyor. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) - , Ben grup adı
na istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına istemediniz, öyle 
kaydettim. Grup adına diye belirtin efendim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Grup adına 
konuşmak için istedim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Madde üzerinde grup adına söz vermenizi rica 
ederim. Sayın Başkan, şimdi önergeyi gönderi
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen bu usulü biliyorsunuz 
Sayın Ekinci bir önerge ile bunu bildirseydiniz 
bunu yapmazdık. Sayın Nazmi özoğul, buyuru
nuz siz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye'nin yakıt ihtiyacı bugün 
kritik duruma girmiştir. Biliyoruz ki, yeni ku
rumlar, demir - çelik kurumlan faaliyete geçmiş 
ve kok kömürü durumu kritik duruma geçmiştir. 
Bunun için bir misal vermek istiyorum : 

Muhterem Hükümet, yani Sayın Bakan bu
rada konuşurken çok güzel noktaya temas etti. 
Ben geçen seneler kendi evime kömür ihtiyacımı 
iki ton temin edebiliyordum. Fakat bu sene bir 
milletvekili olarak, ben bu sene kendi iktidarım 
zamanında evime bir ton kömür alabildim. İki 
ton kömür alamadım. Kömür ihtiyacımı ancak 
odunla karşılamak imkânını buldum. Kendi ikti
darım bana bir ikinci, üçüncü ton kömürü başka 
bir zihniyetle vermemiştir ve bir ton kömür ola
rak yakmışımdır. 
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Muhterem arkadaşlar, bu kanunun görüşüldü
ğü sırada bir kapitalist zihniyet ifade edildi. Vur
guncu milyonerler ifade edildi. Kimlerin komüs-
yoncusu olduğu ifade edildi. Şimdi Trakya'yı 
ele alıyorum. Bugün Trakya'da, eğer Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünün haritaları ince
lenirse, linyitten başka bir şey yoktur. Bu linyit 
ocaklarını işleten şahıslar bugün maddeten za
yıf ve bu ocakları da pazar olarak ancak kendi 
çaplarında, kaza çapında, veyahut köyler çapında 
bu kömürü tevzi etmek imkânını bulmaktadırlar. 
Şimdi bu kanunla ne yapmak isteniyor? Yeni mil
yonerler mi doğurmak isteniyor? Yeni vurguncu
lara imkânlar mı sağlanmak isteniyor? 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul, başkaları
na cevap vermek üzere size söz vermedim. Bu fi
kir değil. Bu, geçenleri tekrarlamak ve yine bir 
hâdiseye sebebiyet verecek bir konuşma. Siz, mad
de üzerinde söz istediniz, rica ediyorum, arkadaşa 
cevap vermek için söz istemediniz benden. 

NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Beyefendi, 
ben kimsenin fikrine cevap vermiyorum, fikrimi 
izah ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmanızı ri
ca edeceğim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Madde üze
rinde konuşuyorum. 

"Şimdi bir misal vereceğim: Uzunköprü'de lin
yit ocakları vardır. Bu linyit ocakları bugün ma
lî imkânsızlıklar içinde tam olarak ortaya çıkan-
lamamaktadır. Yalçında yeni bir Maden Bankası 
kurulacak. Bu Maden Bankası ile bu linyit ocak
larının, toprak altındaki millî servetin biran evvel 
dışarıya çıkarılması için icabeden desteklemeler 
yapılacaktır. Bu linyitler çıktığı zaman, bu mal
lara pazar bulma meselesi, mevzuu ortaya çıkı
yor. 

İşte arkadaşların fikir itibariyle muayyen şa
hıslara menfaatler sağlanıyor, muayyen şahısları 
milyoner yapmak için bu kanun getiriliyor zihni
yeti bu noktadan, bu zaviyeden ortaya atılmak
tadır. Halbuki, bugün yakıt itibariyle ormanları
mıza baltalar vurulmaktadır. Linyit ortada du
rurken bu linyiti kazalara, vilâyetlere kadar gö
türüp vilâyetlerin ve kazaların istekleri olan, ya
ni o kömürün rutubeti, o kömürün derecesi tesbit 
edildikten sonra ihtiyaç karşısında talepte bulu
nan vatandaşa bu linyit kömürleri dağıtılsa bu 
acaba Türkiye'deki ormanların kökünden kesilme

sine yardım mı yapacak, yoksa ormanlarımızın 
daha kolaylıkla genişlemesini mi sağlıyacak? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bu kanu
nu müdafaa ediyorum ve bu kanuna inanıyorum. 
Namuslu bir politikanın getirdiği bir kanundur 
ve bu kanun Türk Milletinin menfaatlerinedir. 
Millî servetin senelerce toprak altında yatması 
demek, bu memlekete vatanperverane hizmet et
mek demek değil, bu memleketin fakir olması 
demektir. Devletçilik zihniyetini müdafaa eden 
arkadaşlar, belki bunu başka zaviyeden ifade ede
bilirler. Fakat biz parti olarak, programımız ica
bı bu linyitlerin, bu maden kömürlerinin biran 
evvel toprak yüzüne çıkarılıp iş sahasına getiril
mesi ve iş sahasında da millî servetin artması gö
rüşündeyiz. Bunun için Hükümetin yardımcı ol
ması şart ve elzemdir. Kanun yerindedir. Bugün 
birçok tüccara bankalarımız kredi açmaktadır. 
Öyle ise toprak altındaki servetimizin de çıkarıl
ması için Hükümet bu özel sektöre yardım etme
lidir ve yerindedir. Bu kanun başka fikriyatın 
ifade ettiği gibi, namuslu mantık olarak müdafaa 
edilemez, zihniyeti yanlıştır. Namuslu mantık ola
rak millî servetimizi biran evvel işletmeye koyup 
memleketi kalkındırmak, refahını temin için ça
lışmamız şarttır, kanun yerindedir. Lehinde rey 
verilmesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
grup adına madde üzerinde söz istemiş Reşit Ül
ker arkadaşımız var. Bir de Çetin Altan arka
daşımız madde üzerinde grup adına söz istedi. 
Sayın Reşit Ülker, siz şimdi konuşacak mısınız? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Konuşacağım. 
BAŞKAN — Konuşacaksanız, buyurun efen

dim. 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Daha evvel 

grup adına söz istedik. 

BAŞKAN — Şimdi grup adına söz istiyen ar
kadaşlara söz veriyorum. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Grup adına 
söz istedik, söz vermediniz. 

BAŞKAN — Daha evvel söz istemişti, sonra 
konuşacağım dedi. Şimdi söz istiyor. Grup adı
na Reşit Ülker'e söz veriyorum. (T. 1. P. sırala
rından gürültüler) Muhakkak sizin keyfinize 
göre mi hareket edeceğiz rica eedrim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Tuhaf olma-
ya başladınız Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Vallahi yerinizden böyle mü
dahaleniz çok güzel oluyor. Devam edin efen
dim. Siz evvelce grup adına istememiştiniz; 
onun için aşağıya kaydetmiştim. Şimdi tek
rar yukarı aldım. Şimdi Reşit Ülker Bey konu
şacağım, diyor. Ne yapalım? Buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, evvelce 
görüşümüzü arz etmiştik. Şimdi bir iki nokta
ya tekrar kısaca temas etmekte fayda mülâha
za etmekteyiz. 

Getirilen kanun, Türkiye Kömür İşletmele
ri Kurumu Kanununun vazifeyi gösteren mad
desine bir bend ilâvesi suretiyle özel teşebbüs
ten kömür satın alınmasını temin içindir. Tasa
rıda gerekçe gösterilmiştir. Bu gerekçeler' 
muhtelif gerekçelerdir. Bunlardan bir tanesi, 
briket ve buna benzer kömürlerin imal edilme
sinde ihtiyacolduğu ifade edilmektedir. Bunun 
yanında kömür ihtiyacından da bahsedilmek
tedir, vesaire. 

ıŞimdi, burada mühim' olan nokta şudur ve 
bunu savundum. Bu kanunun maksadı Türkiye 
Kömür İşletmeleri, yani esas itibariyle kömü
rü işletmektir. Bugün kömürün ve bütün ma
denlerin işletilmesi hususunda % 75 Devlet 
sektörü yani, İktisadi Devlet Teşekkülleri hiz
met görmekte, % 25 alanda da özel sektör hiz
met görmektedir. Bugün bu kanunun gelmesi
ne sebep, piyasada bir krizin mevcudolması ve 
aynı zamanda özel sektörün, bilhassa burada 
bahis mevzuun edilen, linyit kömürünü iyi işi et
meyip, piyasada satamadığı için Türkiye Kö
mür İşletmesine satması meselesidir. Biz de 
şunu ifade ediyoruz ki, karma ekonomide özel 
sektör ve Devlet sektörü karşılıklı çalışacak
tır, rekabet olacak ve bunun neticesinde Türk 
Vatandaşı en iyi malları, en ucuz fiyata ala
cak. Bugün kabul ettiğimiz sistem bu. 

Şimdi diyoruz ki, özel sektör bugün kömü
rünü satamadığına göre burada bir arıza var 
ve özel teşebbüsün satamadığı kömürü Devlet 
eliyle satmakta büyük mahzurlar vardır; bun
ları söylemek istiyoruz. Çünkü özel teşebbüs 
kömürünü satabilmiş olsaydı zaten, biz bu ka
nuna hangi maddeyi koyarsak koyalım, bu 
mekanizma işlemezdi. Dışarda daha iyi fiyat 
bulup rahatça satan özel teşebbüsün Devlete 

getirip, Türkiye Kömür İşletmelerine kömür 
satmasının bir anlamı olmazdı ve ileride de 
olmıyacak. Yani ileride kömür piyasasında 
kömürlerin özel sektör tarafından vatandaşla
ra doğrudan doğruya satılma imkânını bul
duğu zaman Türkiye Kömür İşletmeleri kömür 
alma durumuna gelmiyecek, almak istese de 
bu fiyatlara vermiıyec ekler, kimse kendisine 
teveccüh etmiyeeek. Öyle ise ortadaki olay, bu
gün kriz olmasından dolayı, bunun Devlete 
satma isteğinden çıkmıştır, diyoruz. Bunun ya
nında... 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Yok böyle 
bir şey. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yok böyle 
bir şey diyen arkadaşımın da fikri muhterem
dir, gelir anlatırlar. 

Bunun yanında, bildiğimiz birtakım gerçek
ler var. Bu gerçekler o kadar bilinmiş vaziyet
te ki, şahısların teker teker söylemesinden 
öteye geçmiş bugün madenlerde çalışan işçiler 
dahi bundan ıstırap duyarak kamu oyuna gör
düklerini ve duyduklamı aksettirmişlerdir. Ni
tekim bunlardan birisi şudur; Türkiye'de zen
gin linyit yatakları vardır yani, bu kanunla ba
his mevzuu edilen linyit yatakları vardır. Bu 
linyit yataklarını özel teşebbüs gayet tabiî ken
di bakımından yani, özel teşebbüs bakımından 
bir şey söylemiyorum, özel teşebbüs şirketini 
kuran, yahut ferdî olarak çalışan, ticaret yapan 
kimse kârını düşünecektir, bundan daha tabiî 
bir kaide mevcut değildir. Özel teşebbüs arzın 
sathına yakın yatakları dehlizler açmıyarak, te
sisat kurmıyadak kolayca çıkarmak istemek
tedir. Kolayca çıkarıp satmak istemektedir. 
Yani bunun yıkanması, temizlenmesi v. s. birta
kım teknik tarafı vardır. Bütün bu teknik te
ferruattan kendini sıyırmak ve kolaycacık arzın 
sathında bulduğu linyitleri çıkarıp satma eğili
mindedir. Yatırım yapma eğiliminde değildir. 
Tesisat kurma, derine inme ve millî rezervleri 
koruma temayülünde değildir. Çünkü bunun 
için hem para azdır, hem de sermayesi yoktur. 
Bundan dolayı da Türkiye'nin linyit yatakları 
birçok yerde yanmaktadır. Bunu, bendeniz ifa
de ediyorum, yetkililerle de konuştum, yani an-
lıyanlarla da kouştum, onlarda ifade etmekte
dirler, madenciler de ifade etmektedirler. Abdül-
bâri Akdoğan arkadaşım da bu kanunun müza-
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keresi sırasında, bu işlerde çalışmış bir arkada
şımız, değerli bir arkadaşımız olması sıfatiyle, 
bunu yana yakıla ifade ettiler. Öyle ise, bir de 
bu tarafı vardır işin. Türkiye'nin maden yatak
larının korunması meselesi vardır. Bendeniz 
ifade ettim, özel teşebbüsün elindeki linyitleri, 
bu kanunda değişiklik yaparak almaktansa, 
asıl tedbir - eğer istihsali artırmak istiyorsak, 
ki böyle bir iddia da vardır - istihsali artırmak 
istiyorsak, özel teşebbüsün pazarlama yapmasını 
temin etmek istiyorsak - ki iddialardan birisi de 
pazarlamaya yardımdır - Hükümet programında 
da mevcudolan Maden Bankasını süratle kura
rız ve özel teşebbüse bol miktarda kredi vermek 
suretiyle eğer istihsal noksanı varsa kapatırız, 
eğer parzlama güçleri yetmiyorsa parzarlama 
imkânlarını kendilerine tanırız. Yoksa böyle 
bir durumda madencilerin sendikalarının kong
relerinde buna mutlaka Devletin el koyması lâ
zımdır, madenlerimiz yakılıyor, yanıyor, maden
lerde gerekli tedbirler alınmadığı için işçiler 
ölüyor, yolundaki iddialar genel olarak doğru
dur ve biz geçen seferki konuşmamızda ifade 
ettik ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
bunlara göz yumamayız. Bunu bir doktrin me
selesi olarak değil, Türkiye'nin ihtiyacı meselesi 
olarak alıp el koymamız lâzımdır. Buna Devle
tin el koyması lâzımdır. Şimdi işin esası bu iken, 
kaynağı buradan çıkmış iken bunu başka mecra
lara dökmek, şöyle olmuş da, böyle omuş da, 
satmalma hakkı vardır veya yoktur şeklinde 
ifade etmek uygun olmaz. 

Ayrıca şunu da ifade ettik ki, bu görüş A. P. 
nin yani bu getirilen kanunun sevk şekli 
iktidarda bulunan A. P. nin görüşüne de tam uy
gun değildir. Çünkü, A. P. nin karma ekonami 
anlayışına göre, özel teşebbüsün genişlemesi lâ
zımdır, hattâ, Devlet fabrikalarının satılması ve 
bir gün bütün Türk ekonomisinin özel sektör 
elinde olması lâzım. Halbuki bu getirilen kanun, 
özel sektör tezinde bu kadar güçlü düşüncelere 
sahip A. P. kanadından gelmiştir, onun Hükü
meti tarafından gelmiştir ve özel sektörün bu 
işlerde bereriksizliğinin âdeta bir nevi fiilî tes
cili oluyor, yani, biz bunları satmalalım demek 
suretiyle özel sektörün bu işlerde acz içinde bu
lunduğunun ve bu işi beceremediğinin ve bun
ları Devlete satmak mecburiyetinde kaldığının 
bir nevi tescili oluyor. Netice itibariyle bu ka

nunun, esas itibariyle itiraz ettiğimiz öz, esas, 
prensip noktası burasıdır. 

Böyle bir kanunun çıkmasından doğacak 
tehlikeler, pratik tehlikeler de ayrı bir mesele. 
Nasıl satmalmacak? özel sektörün vatandaşa sa
tamadığı, piyasa bulamadığı bu şeyi nasıl sa-
tmalacak. özel sektörün Devlet vasıtalarından 
Türkiye Kömür işletmelerinin vasıtalarından, 
pazarlamasından ve sairesinden istifade ede
cek. Neden istifade edecek? Ve buna Türkiye 
Kömür işletmeleri Kurumunun katlısı ne ola
cak? Yani nereden alıp neyi verecek? özel te-
şebbsün bu kömürünü satmak için neyi ve
recek? Ve bu kömürün maliyetine nasıl intikal 
ettirilecek? Piyasa fiyatı ması'l tesbit edilecek? 
Yani kömürü alırken madem ki, dışarıda bir 
kömür piyasası kabul etmiyoruz, bu nasıl, tes-
bit edilecek? Kömürün evsafı alınırken nasıl 
sağlanacak? Çünkü özel teşebbüsün elinde ge
rekli tesisat yoktur. Devletin elinde muhtelif 
tesisat vardır, yıkama ve saire için. Çünkü 
bunların kendine göre ameliyeleri var. Bu te
sisat. olmadığından sayın arkadaşlari'mTzıın bu 
kürsüden ifade ettikleri gibi, . özel teşebbüsün 
kömürünün satılmanıasmın sebebi toz, toprak 
karışık olmasındandır. Vatandaş bir defa alıp 
bir daha almamaktadır. Bu bakımdan alın
ması mümkün olmıyan kömürler nasıl alınacak
tır? Bütün bunlar hakikaten endişe verici nok
talardır. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece bu kanu
nun, hiçbir noktasından Yüce Meclis tarafından 
tasvibedilmemesi lâzımdır. Hükümet getirmiş 
olabilir, ama hükümetler getirmiş oldukları ka
nunlarda sakat noktalar bulunduğunu başta 
da görmüş olabilirler, sonra da görmüş ola
bilirler. Yüce Meclis tarafından kendilerine 
gerçekler anlatıldığı takdirde, biz ona inanıyo
ruz ki, hükümetler de milletin ihtiyacına uy
gun olan bu gerçeklere katılma, kısmen katıl
ma durumundadırlar. Yani bu görüşle konu
şuyoruz, yoksa herkesin görüşü belli, .nasıl olsa 
altma imza atılmış, mutlaka geçecektir. O za
man bizim burada konuşmamızın bir anlamı ol
maz. Demin bahsettim, Adalet Partisinin Se
çim Beyannamesinde şu hüküm yer almakta
dır, «Kömür meselesini özellikle ele alarak 
kötü işletmeciliği önliyecek, yetersiz, küçük iş
letmelerin yerine yüksek randımanlı ve kapasi-
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teli modern işletmeler ikame edilecektir. Lin
yit konusu çeşitli yöınleriyle incelenip yatakla
rın isletilmesi ve istihsalde kullanılmasında 
yeni esaslar ve tekndkler getirilecektir.» Yani 
açıkça bu vardır. 1967 programında da vardır. 
özel teşebbüsün bu türlü isteklerimi bu yol
dan karşılamak yanlıştır. Ve eğer burada bir 
şey yapılması lâzımgeliyorsa, bu linyit ya
ltaklarının işletilmediği, yakıldığı, istismar edil
mediği, yeteni gi'bi kullanılmadığı ve millî ser
vetin heder edildiği ortada bulunduğuma gö
re, 1967 programında dahi bunlar zikredilmiş 
tir, bunları Devlet eline alsın, meselâ Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu bunların tama
mını alsın, işlets'ın buna bir diyeceğimiz yoktur. 
Ama, özel sektörün piyasada satamadığı kömü
rünü almasına biz karşıyız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tarık Ziya Ekinci, buyurun 
efendim. Sıra tesblti hakkında konuşmak isti
yorsunuz, buyurum. 

TARIK ZİYA EKlNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekili; söz sırası
nın tesbitine mütaallik Sayın Başkanlığın ta
sarrufu üzenimde usul hakkında söz almış bulu
nuyorum. 

İçtüzüğün 85 nci maddesine göre söz, talep 
vo knyıt sr-asma çröre verilir. Yine aynı mad 
denin 4 ncü fJkrasma -göre «Encümen vey 
pai'ti grupu namına söz istediklerinde, encümen 
reisi veya mazbata muharrirleri ile grup reK 
veya sözcüleri' sıraya bağlı değ'Mirler.» doT> 

Şimdi 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmolfvH Kv 
rumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun tasarısının bi
rinci maddesinin müzakeresine başlarken Sayın 
Başkan söz talebedenlerin isimlerini o'kudu. İlk 
söz Cu'mihuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Reşit Ülker'indi. Kendilerini kürsüye davet et
tiklerinde, Sayın Reşit Ülker konuşmıyacakla-
rını beyan ettiler. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O, Sayın Ke
nan Esenıgin'di. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Grup 
adına talebetmiş olan Sayın Reşit ÜLker'in ol
ması iktiza eder. Grup adına söz talebi 85 nci 
maddenin 4 ncü fıkrasına göre, takdimen veril-
'mesi nazarı itibara alındığında bu Sayın Reşit 
Ülker'e düşerdi ve kendilerine teklif edildiğin
de, Sayın Reşit Ülker konuşmıyacaklarını beyan 

ettiler. Sonra konuşacaklarını ifade ile konuş
madan sarfınazar etmişlerdir. 

'Muhterem arkadaşlarım, kendisine söz sırası 
gelen bir milletvekili 'ben söz sıramı kullanmıyo
rum, sonra kullanacağım dediği zaman bu sırayı 
dilediği zaman kullanma hak ve salâhiyetine sa
hip değildir. Ancak, yeniden söz talelbetmesi ik
tiza eder. Şimdi, bu sıra içinde Türkiye İşçi Par
tisi Grupu adına Sayın Çetin Altan bi'lâhara söz 
talehettiği ve tam kendisine söz verileceği anda 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımız «Grup adına söz 
talebediyorum» dediler. Bu talepleri Sayın Çetin 
Altan'm, grup adına söz talebinden sonra oldu
ğuna göre, Sayın Reşit Ülker'e Sayın Çetin Al-
tan'dan sonra söz verilmesi 85 nci maddenin hem 
birinci hem de 4 ncü fıkrasına uygun davranma
yı icabettiren bir hareket idi. Ama, bu böyle ya
pılmamıştır. Sayın Reşit Ülker'e söz verilmiş ol
ması, lejtüzüğün 85 nci maddesinin 1 nci ve 4 ncü 
fıkrasına aykırıdır. Şimdi, usulüne göre hareket 
etmeyi sağlamak ve İçtüzüğe uygun şekilde tat
bikat yapmak el'betteki Meclis Başkanının göre
vidir. Ama, bu tatbikatta Meclis Başkanına yar
dımcı olmak hepimize düşen bir görevdir. Sayın 
Reşit Ülker söz sırasının kendilerinde olmadığr-
nı gayet iyi hildikleri halde, Meclis Başkanının 

yapmış oldukları bu zühulden istifade ederek, 
söz almış olmaları da milletvekiline düşen usu
lüne göre muamele yürütme gayretine iştirak et
memiş olduklarını da üzüntü ile müşahede etmiş 
olduğumuzu arz ederim. Saygılarımla. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş'kan, 
hen de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurun efendim. 
Muhterem arkadaşlarım; önümüzdeki söz si'rası 
kaydına göre, bize verilen listeye göre, C. H. P. 
Grupu adına Sayın Reşit Ülker söz istemişti. 
Gruplar takaddüm edeceğine göre, ben açar aç
maz Reşit Ülker arkadaşımıza söz veririm, de
dim. Kendilerij 'konuşmıyacağım demediler, son
ra konuşacağım dediler. Şu halde hakkı mahfuz 
demektir. 

Ben onu oradan silemem ve orada mevcuttur. 
Sayın Çetin Altan arkadaşımız söz istediği za
man, şahsı namına istedi, sırada olanlar kısmıma 
yazılmıştır, isterseniz gelin göstereyim, şahsı 
adına konuşanların üçüncü sırasına kaydedil
miştir. Bu arada kendileri grup adıma söz iste
diklerini söylediği zaman, elbette ki, grup sıra-

-m-



M. Meclisi B : 87 17 . 4 . 1967 O : 2 

sına çıkardım, işte, Reşit Ülker arkadaşımızın 
bulunduğu sıranın aşağısında Çetin Altan arka
daşımızın söz sırası mevcuttur. (T. I. P. sırala
rından gürültüler).. Şimdi şahsı adına söz iste
miş olan arkadaşların konuşmaları bittiği an, 
grup adına söz istiyen arkadaşlara söz vermemiz 
lâzımdır. 

Onun için başta bulunan Reşit Ülker arka
daşımıza «konuşacak mısınız» dedim, «konuşa
cağım» dedi. Şu halde hakkından vazgeçmemiş, 
konuşmak için talepte bulunmuştur ve sıra Re
şit Ülker arkadaşımızındır. Onun için konuş
muştur. Şimdi ondan sonra konuşması lâzımge-
len ki, şimdi kifayet önergesi vardır... (işçi Par
tisi sıralarından «sıra bizim» sesleri) Müsaade 
buyurun hemen işaret buyurmayın. Sizin kadar 
ben de düşünebiliyorum, o kafa bizde de vardır. 
Herkesi küçük görmeyin lütfen. (Bravo Başkan 
sesleri) Şimdi, biz Hükümetten ve Sayın Komis
yondan rica edeceğiz, yeiterlik önergesi gelmiştir 
izahatta bulunacakmısınız, konuşacakmısmız di
yeceğiz. Eğer konuşmak isterlerse, tabiî ki, ko
nuşurlar, ondan sonra söz sırası yine bir millet
vekilinin olduğuna göre Sayın Çetin Altan'a ge
lir. Biz bu sıralarda Tüzük hükümlerine göre 
hareket ederiz. Hiçbir zaman bu srrayı aşağı -
yukarı hareket ettirmek menfaatimiz icabı de
ğildir. Reşit Ülker arkadaşımız konuşur, Çetin 
Altan arkadaşımız konuşur; kim konuşursa ko
nuşsun. Onun için... 

TARIK ZIYA EKlNCÎ (Diyarbakır) — Bir 
zühul olduğunu arz ettim. 
* BAŞKAN — Bu hususta Riyasetin bir tak

dim, tehir yaptiffinı iddia etmek yolunda olmaz. 
Buyurun Sayın Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Efendim, ar
kadaşım benim vazifemi yapmadığımı ifade et
tiler. Sizin izahatınız karşısında tamamen Baş
kanlığın izahatına katılıyorum. Hakikaten öyle 
olmuştur, usülî olmuştur. 

BAŞKAN — Sağol, teşekkür ederim. Zaten 
bu mesele mahlûldür. Başka bir şey söylemedi, 
ben de lâzımgelen izahatı vermiş bulunuyorum. 
Şimdi elimizde iki tane yeterlik önergesi vardır. 
Komisyon söz istemektedir. Buyurun efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CEVAT ÖN
DER (Erzurum) — Değerli Başkan, muhterem 
arkadaşlar, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu 
Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkındaki tasan dolayısiyle Komisyon adına, 
bâzı hususlara vuzuh vermek için, söz almış bu
lunmaktayız. 

•Sevk olunan (B) fıkrası dikkatlice okunduğu 
takdirde, iki prensibin yer aldığı görülür. Bun
lardan birinci prensip istihsal, ikinci prensip ise 
alım ve satımdır. Tasarı, zaten bu iki gayeye ma
tuf olmak üzere sevk edilmiş bir tasarıdır, istih
sal gayesi, istihsal maksadı şudur : Bunu biraz 
açıklamak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek malûmunuz
dur, büyük şehirlerimizde kok kömürü, yakacak 
olarak kullanılmaktadır. Kok kömürü sanayii
miz için çok lüzumlu anamaddelerden bir tanesi
dir. Mevcut kok istihsali ise yakacağımıza, yaka
cak ihtiyacımıza cevap vermemektedir. Türkiye 
de kokun yerine birilke'td ikame etmek mecburi
yeti vardır. Halbuki özel sektör, linyit ocakları
na sahip özel sektör, Türkiye'nin biriket ihti
yacını karşılıyacak imkânlara bugün salhip değil
dir. Biriket fabrikaları yapmak, biriket istihsa
line geçmek ve bu suretle biriketi kokun yerine 
ikame etmek, mevcut statü ile mümkün değil
dir. Linyit ocaklarına sahip özel sektörde biri
ket fabrikası yapmak için büyük bir arzu var
dır. Ancak, işin ciddiyetti bakımından, bu arzu
lara Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun iş
tirak etmesini özel sektör istemektedir. Yani, 
özel sektörün sermayesi mevcut. Yalnız, Türkiye 
Kömür işletmeleri Kurumunun tecrübesinden, 
etüdünden, projesinden, ciddiyetinden yararlan
mak için Türkiye Kömür işletmeleri Kurumuna 
bu imkânın verilmesi gerekir, özel sektör, Tür
kiye Kömür işletmeleri Kurumunun kendi ya
pacağı yatırımlara iştirakini arzu etmektedir. 
işte sevk edilen (B) fıkrasının ilk derpiş ettiği 
gaye budur, muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi, kok yerine biriket ikame etmek mec
buriyeti vardır. Aksi halde Türkiye büyük bir 
yakıt sıkıntısı ile çok yakın bir zamanda karşı 
karşıya kalacaktır. 

Şimdi kanunun şevkinin ikinci gayesi ise 
alım ve satımdır. Bu pazarlama ile ilgili bir hu
sustur. özel sektörün imkânları dar olduğu için, 
yaz aylarında linyit istihsal edemiyor, daha zi
yade ihtiyaç zuhur ettiği anlarda linyit istihsal 
ediyor, istihsal edilen bu linyit stoklan da ihti
yaca cevap vermiyor, özel sektör yaz aylannda 
dalıa fazla linyit istihsal edip, bunu stok etmesi, 

— 225 — 
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ihtiyaç anında da bunun tevziatının yapılabil
mesi için, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu
nun bu konuya müdahale etmesi zarureti doğ
maktadır. Yani 2 nci gaye, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumunun linyit konusunda, biriket ko
nusunda bir müdahalesi, nevama bir tanzim yet
kisiyle mücehhez olmalı'dır. Yoksa kış aylarınida 
(büyük sıkıntılar ve fiyat artışları olmaktadır. 

Şimdi özetlemek gerekirse sevk edilen tasa
rının iktisadi yönünü şöylece telhisen arz etmek 
mümkündür : 

Birincisi, devamlı olarak istihsali artırmak; 
İkincisi, yeni teslisler kurulmasını «ağlamak. 
Üçüncüsü, yeni iş yerleri doğmasını bu suretle 
meydana getirmek. Dördüncüsü, yeraltı cevher
lerinin daha fazla değerlendirilme'smde Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumuna yetki vermek. 

Müstehlik yönünden getirirleri kanun ile der
piş olunan gaye şudur : Her yerde kömür satışı
nı tanzim ettirmek, salbit fiyatlarla kömür satı
şını mümkün kılmak, birtakım spekülâsyonların 
önüne geçmek, fiyat 'dalgalanmalarının önüne 
ıgeçmek. Bu gaye ile sevk edilmiş olan bir tasa
rı karşımızda bulunmaktadır. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlar, hatip arka
daşlarımız tasarıya başka gayeler, başka mâna
lar izafe etmektedirler. Bu gayelerle, bu mâna
larla, sevk edilen bu tasarının yakından veya 
uzaktan alâkası mevcut değildir. Meselâ, Sayın 
Reşit Ülker arkadaşımız buyurdular ki, özel te
şebbüsten kömür satınalınmasmı temin için ge
tirilmiştir. Yalnız bu maksatla getirilmiş bir ta
san değildir. Ayrıca özel sektörün satamadığı 
kömürü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna 
satsın : Bu maksatla da getirilmiş bir tasarı de
ğildir. Şartnameler olacaktır, şartnamelere uy
gun evsafta kömür, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu tarafından satınalınacaktır, ondan son
ra geniş tevziat imkânları olduğu için, pazarla
ma imkânları Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munda mevcut bulunduğu için, bu imkânlarla 
vatandaşa hizmet edilecektir. Vatandaşa ihtiyaç 
ânında daha ucuz kömür götürmek, spekülatör
lerin elinden vatandaşı kurtarmak maksadiyle 
sevk edilmiştir. 

Buyuruyorlar ki, bu getirilen tasarı Adalet 
Partisinin görüşüne, karma ekonomi görüşüne 
aykırı bir tasarıdır. Ayrıca bu tasarı özel sektö
rün bu konudaki beceriksizliğinin tescili tasa
rısıdır. 

17 . 4 . 1967 O : 2 

Muhterem arkadaşlar, biz bu görüşe katılmı
yoruz. Bu tasarı 1967 programında yer alan bir 
direktifi tahakkuk ettirmek maksadiyle getiril
miş olan tasarıdır. Şimdi 1967 programında yer 
alan bu husustaki direktif nedir 1 Bunu da, faz
la zamanınızı almadan, arz etmek isterim. «Tür
kiye'de linyit kömürünün üretim merkezlerinden 
tüketim merkezlerine taşınma mesafelerinin 
uzun olduğu ve dolayısiylc tüketiciler tarafından 
linyit için yüksek fiyatlar ödendiği izlenmekte
dir. Yurdun muhtelif bölgelerinde henüz işlet
meye açılmamış çeşitli linyit yatakları mevcut
tur. Yemi işletmelerin açılmasiyle, bölgesel ta
leplerin yerinde karşılanması mümkün, görül
mektedir. Tüketicilerin linyit ihtiyaçlarını en 
düşük maliyetlerde sağlamayı hedef tutan ulu
sal bir linyit üretim programı araştırılacak 
ve tesbit edilecektir. Böyle bir program çerçe
vesinde üretime geçirilecek yeni tesislerin inşaat 
ve işletilmesi projeleri Devlet tarafından önce
likle ele alınacaktır.» 

Şimdi muhterem arkadalşar, burada derpiş 
olunan prensipler uzun vadeli olduğu için, kısa 
vâdede Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunu 
bâzı yetkilerle mücehhez kılmak gerekiyor. Bu 
itibarla sevk edilmiş olan bir tasarı ile . karşı 
karşıya bulunmaktayız. 

Şimdi arkadalşar, Adalet Partisinin gerek 
seçim beyannamesinde, gerek Hükümet progra
mında yer alan karma ekortomi görüşüne aykırı 
bir görüş bu tasarıda mevfeut değildir. Adalet 
Partisi, Devlet sektörünün, özel sektörün bir 
birini tamamlayıcı fonks'yon içersinde bulun
masını, karma ekonomi görüşü olarako, benim
semiş olan bir partidir. Şimdi, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu, İktisadi Devlet Teşekkülü
dür, 440 sayılı Kanuna tabidir. 440 sayılı Ka
nun zaten, Türkiye KC nür İşletmeleri Kurumu
na alım, satım yetkisini vermektedir. Ancak, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanunu 
eski kanun olduğu için, 440 sayılı Kanunla bir 
çelişme, bir tearuz halindedir. Mevcut yetki, 
mevcut kanunda olmadığı için, yani 440 sayılı 
Kanunla verilen yeHki, Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu Kanununun özel kanununda olma
dığı için, bu tarzdaki istihsale ve alım - satıma 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu katılamama-
makta idi. İşte 440 sayılı Kanunun esprisine 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunu uydur-
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mak maksadiyle, uygulamak maksadiyle bu ta
sarı sevk edilmiştir. 

Ayrıca muhterem arkadaşlar, birkaç defa bu 
kürsüden bâzı vesilelerle arz etmiştim, tekrar 
arz etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. Şimdi, 
İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenle
me Komisyonu Kamu İktisadi Teşebbüsleri hak
kında, İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında 
tasarılar hazırlamakta. Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu hakkında da tasan hazırlamıştır. 
Bu tasarılarda yer alan hüküm işte, öncelikle 
sevk edilmiştir. Kendi seçim çevremdeki tatbi
kattan arkadaşlarıma malûmat vermek isterim. 
Erzurum'da, malûmunuz kış ağır geçmekte
dir. Mevcut kdk tahsisleri Erzurum'un ihtiyacı
na yetmemektedir. Bu itibarla biz, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumunun Erzurum'da bir 
banket fabrikası yapmasını, hattâ imkânları 
yoksa buna, oradaki linyit ocağı sahiplerinin 
de iştirakimin mümkün olacağını defaatle be
yan ettik. Hükümet bu görüşü benimsedi; kok 
yerine biriketi ikameyi, vatandaşı yakıt sıkıntı
sından kurtarmak için zaruri addetti. Ancak, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu mev
zuat muvacehesinde bu yetki ile mücehhez 
dlmadığr için, bu gibi teşebbüslere katrlama-
makta, iştirak edememekte ve müdahale edeme-* 
mektedir. Bu itibarla, bu tasarı kömür istih
salini artırıcı, fiyat temevvüçlerini önleyici, 
Türkiye Kömür îştlemeleri Kurumuna İktisadi 
Devlet Teşekkülleri statüsünü tam ve kâmil 
mânada verici. olarak getirilmiş bir taşandır. 
Bu tasanda başka gaye aramak, tasarıyı 
başka maksatlarla mütalâa etmek doğru değil
dir. İstihsali artırıcı hayırlı bir taşandır. Ko
misyon olarak görüşümüz bundan ibarettir, 
saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Son söz milletvekinin olmasına 
rağmen grupları adına" söz istiyenler tekad-
düm ederler. Bâzı arkadaşlar son sözü iste
mişlerdi ama Türkiye İşyi Partisi Grupu adı
na Sayın Çetin Altan'a söz veriyorum. Bu
yurun efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, geçen yıl Meclisin tatiline doğru, yaz 
aylarında bu tasarı geldiği zaman, yine ben
deniz söz alıp kısaca konuştum ve demiş-

tıim ki, bu tasarı Adalet Partisinin iktisadi 
görüşüne uygundur. 

Bu uygunluk, Türkiye'nin menfaatlerine de 
uygun mudur, orası şüphelidir, demiştim ve 
ondan sonra da bu tasan üzerinde çeşitlıi görüş
ler ileri sürlüdü. Oysa bu görüşlerin çeşitli 
olması, aslında iki ayn değerlendirmenin tam 
olarak yapılmasından meydana geliyordu. Ne 
idi bu iki ayrı değerlendirme? Efendim, bi
rinci değerlendirme şudur ki, 1935 - 1936 sıra
lanırdan sonraki hükümetlerin tutumu da dâ-
nil, geçmiş hükümetlerin hiçbiri gerçekten top
tum iktisadiyatını tam anlamış iktidarlar de
ğildi maalesef. "Yeni çıkmaktadır bu fikirler 
Türkiye'de. Onlar da bir belirli azınlığın zen
gin olması ve ondan sonra onların yapacağı 
yatırımlarla halkın kalkınması istikametinde 
iktidarlardı. Yani, «Annen yesin sana süt ol
sun» iktisadi politikasının tecellisidir. Bu bir 
görüştür ama, bunun karşısında zıt görüşler 
de vardır. Benim partimin görüşü, bu görü
şün karşısrnda zıttır. Zıt olan bir görüş, yani 
toplumcu bir görüş, yani emekçi sınıfın ikti
sadiyatının görüşünü savunma bakımından de
ğerlendirilir. İkinci görüş de budur. 

Şimdi bakın misal arz edeceğim, misal arz 
ettikçe daha kesin olarak çıkacak Türkiye'deki 
bu azınlığın zengin olması politikası : 

Meselâ, petrol boru hattının hisse senetleri
nin satılması meselesi getirilecek. O da tam 
tersi bu işin. Devletin bir petrol boru hattı 
var. Bunun bir kısmı zengin vatandaşlara satı
lacak, çünkü kâr getiren bir işletme. Halbuki 
bu kömür meselesinde, bu sefer kömür ma
deni sahipleri var, Devlet pazar oluyor. Eğer 
Devletin elinde ise üretim aracı, bunun en kârlı 
kısmı bir belirli zümreye veriliyor. Yok, eğer üre
tim aracı bir patronun elinde ise, «nun pazarla
masını Devlet deruhde ediyor, Devlet alıyor ve 
bir muayyen zümre, bir belirli zümre, paralı züm
re Devlet eliyle daima ayakta tutulmak isteniyor. 
Bu, felsefe, Adalet Partisinin görüşüne uygun
dur, «Kapitalizm» zaten bu demektir. Kapitalizm 
demek, bu demektir. Yalnız Türkiye kapitalizmi 
gerekli sermayeyi biriktirememiş olduğu için, 
Avrupa ülkeleri gibi, yani Çin'de, Hindistan'da, 
Afrika'da sömürgeleri olmadığı için Türkiye'nin 
200 sene içinde, Devlet eliyle fertleri sermaye sa
hibi yapmak, onların, sermayelerini güçlendirmek 
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yolu tutuluyor ve Devlet eliyle yapılıyor. O yüz
den Devlete karşı halkta bir gudubet bir soğuk-' 
luk vardır. Bu yüzden kızar devletçiliğe halk. 
Çünkü kendinden yana bir iktisadiyat içinde de
ğildir. Bir belirli azınlığa çalışır Türkiye'de 
devletçilik. 

Başka örnekler de vardır. Meselâ, Karabük 
Demir - Çelik Fabrikası... Devlet yapar fabrika
da malı, özel sektöre satar, işte buradaki uygu
lama da tam bunun tersi. Çünkü, hep bu tali ta
ra valli üzerindedir, Devlet eliyle fert zengin ede
rek bir belirli azınlığın sermayesini güçlendirme
ye çalıştırma çabası. Öteden beri bu böyledir. Bu 
sadece Adalet Partisiyle başlamış bir şey değildir. 
Çünkü, parantez arası arz etmek isterim, Ada
let Partili arkadaşların zaman zaman tenkidle-
rimiz karşısında, «bu daha evvel yapılmıştır, da
ha evvel yapılmıştır,» diye itirazlarını görüyoruz 
ve çok hak yeriyoruz, kendilerine. Çünkü Adalet. 
Partisiyle başlamış değil Türkiye'deki bir belirli 
azınlığı zengin etme ve daima o azınlığa çalışma 
çabası. Birçok Adalet Partili arkadaş başka bir 
düzen yokmuşçasına, yani Türkiye'de hep bunu 
görürler, bunun en iyisini araştırırlar, zanneder
ler ki, siyaset budur. Bu yalnız böyle geri ülke
lerin yeni başlamış demokrasilerinde göze çarpan 
bir tutumdur. Yani, bir tek yol üstünde en iyisi
ni araştırmak. Bunun karşısında hakikaten emek
çi sınıfların yararına olan iktisadi sistemler var-
dıı». 

Meselâ burada tutup da Anayasanın bir par
ça daha avantajlı olarak ileri sürdüğü, birinci 
maddeye yazdığı için, madem ki, özel sektör elin
deki bilhassa linyit madenleri istenilen öfçüde 
bir randıman sağlıyamıyor, rezervler tam çalıştı-
rılamıyor, brikete yönelemiyor, bunu Devlet eliy
le alırım ben ve belirli bir azınlığı zengin ederek-
ten Türkiye'nin kömür işini hallederim. Bir plâ-
nifikasyon içinde onu halkın çıkarına dönük ola
rak çalıştırırım devletçiliği. Şimdi burada yine 
devletçilik var. Devlet alıyor çünkü, devletçilik 
yok değil ki. Ama, bu devletçilik büyük halk küt
lelerinin yararına olan bir devletçilik değil. Çün
kü bir de şunu konuşmacı arkadaşlar lütfedip 
söylemediler: özel sektörden çıkacak kömür ile 
Devlet sektöründen çıkacak kömür üst üste eklen
diği zaman dahi, Türkiye'nin tüketimine, istihlâ
kine yetmiyor, Türkiye'nin kömürü. Rezervler 
var, iyi ışletilemiyor, Etibankın elinde de var re

zervler, çalıştıramıyor Etibank da tam istenilen 
randımanla. Çünkü tam yeterli bir plânifikas-
yona girmiş değil Türkiye'de henüz. Çeşitli poli
tik sebepler, bilhassa burjuva sınıfının ağır bas
ması politikada ve ilk defa böyle 14 sandalye ile 
ilk defa bir sosyalist partisinin temsil edilmesi 
bir Parlâmentoda, bunun politik bozukluklarının 
Türkiye'de birçok meselelerin anlaşıl ama masının 
sebepleridir bunlar. Hiçbir zaman bir parlöman-
ter sistemde tek görüşün en iyisi araştırılmaz. O 
görüşün taban tabana zıddı olan araştırılır. Bi
zimki o işte, mesele burada. . Ve bütün tabloyu 
çizerken ta petrol boru hattından, Karabük De
mir - Çelikten, hattâ geçen gün söz aldım yinc-
burada aynı konuyu işledim. Ereğli Demir - Çe
likte temettü meselesi Devlet eliyle, fabrika kâr 
edememiş, 6 milyon dağıtılıyor. Devlet dağıta
cak bunu. Şimdi yine aynı şey yani fabrika Dev
letin elinden özel sektöre doğru, eğer bir verim 
yapılamadıysa, yapılıyor Devlet eliyle. Yok özel 
sektör kendisini piyasalandıramıyor, kendisine pa
zar bulamıyorsa hadi Devlet çıkıyor orta yere. 
Bakın bütün inşaat firmalarına hep Devlete doğ
ru dönük iş yaparlar. 

Devlet fabrikaları ise aracıya dönük iş yapar 
ve bunların hepsi muayyen küçük bir zümredir. 
Bunu palazlandırmak meselesidir. Bu da ayrıca 
bir iktisadi tartışmaya yol açar, Türkiye'de ser
maye birikimi Türkiye'nin işine olabilir mi? Ay-, 
rı bir mesele. Ama burada ben gerek partinin gö
rüşünü tesbit etmek, gerek, bilhassa Türk halkı 
da çok yanıltılmıştır. Ancak böyle bir görüş var 
yeryüzünde, bunun dışında başka bir görüş yok
muş gibi bir yaygın kanaat meydana getirilmiş, 
taa, uzun yıllardan beri Türkiye'de. Ancak bir 
kapitalist düzen.vardır, bu da Türkiye'de kendi 
niteliği içinde gelişemiyor. Çünkü, sermaye biri
kimi olmamış, onun için Devlet eliyle fertler zen
gin edilir, tıpkı küçük domates fidesi eker gibi 
bahçede, ferde.. Böyle Devlet eliyle işte muayyen 
imkânlar sağlıyara'k ona, onun yaptığını Devlet 
alacak, Devletin yaptığını o alacak ve bütün bu
nun asıl büyük parası halkın sırtından çıkacak. 
Yani Devlet, bu parayı nerden verecek Kömür İş
letmeleri, özel sektörün kömürünü alırken? Halk
tan aldığı paraları verecek ona. Kime? Oradaki 
patrona. O kaç para yevmiye verecek? Ha, o ay
rı mesele. Çünkü hiçbir zaman bir kömürü bizzat 
çıkaran işçilerin o kömür madeninin sahibi kadar 
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para kazandığı görülmemiştir yeryüzünde. Onlar 
çalışır, patron hem de nasıl Devletin yardımiyle. 
Yani bir de emek sahibi olsa? Götürse pazar ara
sa kendisine, iyi kalitede linyit çıkarsa bunları 
satmaya kalksa. Ne münasebet? Şimdi madenin 
kapısından, onlar zaten hepsi ahbaptırlar. Ben 
size onu da söyliyeyim. Tanıdığı milletvekili var
dır, önemli, oraya bir umum müdür gelmiştir, şu 
partidendir, bu partidendir, aynı, tanırlar her-
kez biribirini... 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, çok rica edi
yorum, madde içinde kalınız. Şuna buna çatmaya 
hakkınız yoktur, efendim çok rica ediyorum. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, o kadar madde içindeyim ki, işçiye kadar in
dim, işçiye kadar. 3 000 metreye -kadar indim 
aşağıya. Böyle anlatılır maden meselesi. Yoksa 
yani ben söylemesem siz, böyle olduğunu bilmi
yor musunuz? Siz bu işin içinde değil misiniz? Ya
ni Türkiye'nin içinde değil misiniz?. Siz de bili
yorsunuz bunun böyle olduğunu Sayın Başkanım. 
Şimdi bütün bu meseleler... 

BAŞKAN — Biz maddeyi müzakere ediyo
ruz Sayın Altan. Şunu, bunu ithamla karşı karşı
ya kalmıyacağız. Bu kürsü bunun yeri değildir. 
Böyle görüşmeler olmaz. Bunu iyi bilin. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, ben kimseyi itham etmem, ttham edecek 
olsam bir görüşten ve bir başka görüşten bahset
mem. Görüşler itham etme sebebi değildir. Görüş
ler, tenkid edilir, incelenir. Medeni dünyada, 
Parlâmentoda görüşler çerçevesi içine konur, kar
şısına başka görüş konur, niçin bu görüşten yana
yız, neden bu görüşten yana değilim?.. Oradaki 
arkadaş da gelir, neden bu görüşten yanayım... 
Böyle olur münakaşa. Bazan küfürleşme de olu
yor. Çünkü görüşmeler tam ortaya çıkmıyor. Çün
kü aslında görüşleri çok küçük bir azınlık dağ, 
tepelerden idare ediyor, bütün parlömanterlere 
bu görüşler tam mânasiyle inmiyor. Onun için 
bütün arkadaşları da itham etmemek lâzım. , 

BAŞKAN — Şimdi, görüşler meydana çıkmı
yor diye bütün Parlâmentoyu itham ediyorsunuz. 
Yalnız sizin görüşleriniz mi meydana çıkacak 
beyefendi? Herkes kendi görüşlerini söylemekte 
serbesttir. Çok rica ederim. Şu maddenin mü
zakeresi ile alâkalı mıdır şu son konuşmanız? Bir 
düşünün... 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Çok alâkalı. 
Gayet tabiî sosyalist partinin görüşünü arz edi

yorum burada. Türkiye Millet Meclisinde var-
mıydı şimdiye kadar bir sosyalist parti? Onun 
için anlaşılmadı birçok görüş. Zıt görüş ancak 
anlatır öteki görüşü de. Tez, antitez.meselesidir 
bu Sayın Başkanım, öyle hep boyuna, herkes ay
nı şeyi söyliyecek de onun en iyis i aranacak, bu 
bir kapitalist partilerin yan yana gelip halka seç 
seç al, hepsi aynı oyundan başka bir şey değildi 
bugüne kadar. Yeni bir görüş getiriyoruz biz 
Türk siyasi hayatına. 

BAŞKAN — Sizin görüş zaviyeniz ne ise onu 
lütfedin, söyleyin de bitirin sözünüzü. Lütfen sa
ğa, sola sataşmayın. Sayın Çetin Altan bak, çok 
rica ediyorum. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
müdahale etmeyin, hatip konuşamıyor efendim. 

BAŞKAN — Sana ne oluyor! Sen onun mü
dafii misin? 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bir burjuvazi karşısındaki bir başka sını
fın, proleteryanın iktisadiyatını bir kömür mese
lesinde dile getiriyorum. Böyle konuşur parlâ
mentolarda insanlar. Yoksa hep aynı şey, hep 
burjuvaziye dönük olarak konuşulmaz, eğer bir 
memlekette demokrasi varsa burjuvazi lâfını söy
ler, söylemiştir, proleterya emekli sınıfı. lâfını 
söyler, söylemektedir, mâni oluyorsunuz. Bugün 
Türkiye'nin gerçek muhalefetini büyük emekçi 
tabakalarının sözcüleri temsil ediyor. Patronların 
da sözcüleri konuştu, şimdi emekçilerin sözcüleri 
konuşuyor. Lütfedin de dinleyin... 

BAŞKAN — Rica ederim, biz emekçilerin ko
nuşmasına bir şey demiyoruz. Lütfen bakın, mil
letvekilini karıştırdınız, bilmem patronları karış
tırdınız, bilmem neleri karıştırdınız. Bu madde ile 
ne ilgisi var bunların? Ben bunu söylüyorum, siz 
hâlâ ondan bahsediyorsunuz beyefendi. Rica ede
rim, bu kürsüye sığmaz bunlar. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Demokrasi bu 
iki görüşün çatışmasından meydana gelen denge 
demektir, başka bir şey demek değildir. Sadece 
kapitalistler konuşursa faşizm olur, yalnız emek
çilerin diktası konuşursa komünizm olur. (A. P. 
sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale.) Efen
dim, Anayasanın 12 nei maddesini okursanız; 
12 nci madde der ki: «Bir sınıf, öteki sınıf üstün
de egemenlik kuramaz.» Bugün Türk burjuva sı-
•nıfı Türkiye'nin, emekçi, sınıfı üstünde hegemon-
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ya kurmaktadır, millî gelir hesaplan meydanda
dır, yüzde 57 si başka türlü alınmaz. Onun kar
şısında biz de tenkidimizi yapıyoruz. Ne diyo
ruz? Zaten yüzde 57 sini alıyor 1 200 000 kişi 
Türkiye'nin millî gelirinden. Bunu artıracaksı
nız bu kanunla. Ve bu, sizin felsefenize uygun
dur, diyoruz. Ama biz bunun emekçi halk kütle
lerinden, yani o madenin içinde çalışan işçilerden 
yana olmadığına kaaniiz. Bu da bizim görüşümüz
dür. Onlardan yana nasıl olunur? Bu, Devleti 
tutup da onların sırtından çıkma parasını, maden 
sahiplerine vererek madencilik kalkındırılamaz. 
Bunu zaman ispat edecektir. 

BAŞKAN — Şimdi Çetin Altan, lütfen bağ
layınız bunu. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bağlıyacağım 
Sayın Başkanım. Geçen seferki konuşmamda da 
buna geleceğim dedim. Zaman içinde düzelme
miş olan bu işi, buradaki konuşmaların tutanak
larını okuyarak* biz vaktiyle demiştik diyeceğim, 
dedim. Ve bunun saadeti, bunun mutluluğu 
içinde zaten sosyalistler geleceğe ümitle bakmak
tadır. Çünkü hakikaten öteki sistemin iler tutar 
tarafı kalmamıştır arkadaşlarım. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun, tasarısının birinci 

maddesi üzerindeki görüşmelerin kifayetini arz 
^e teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

Başkanlığa 
Mevzu vuzuha kavuşmuştur. Müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Şevket Bohça 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Albdülîbâri Akdoğan, buyurun efendim, öner
genin aleyhinde söz verdim, ona göre konuşun 
Sayın Akdoğan. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Baş'kan muhterem milletvekilleri, aşağıda arz 
edeceğim hususların açıklanmasında fayda mii-
lâJhaza a'ddettiğim için yelterlük önergesinin aley

hinde fconuşacağım. Zira buraya gelip ıbir Dev
let, özel sektör münalkaşası yapan sayın arka
daşlarımın kanunun ruhuna uygun olarak esas
lar üzerinde konuşmamışlardır. Kanunun ge-
tiıiçliği metin özel selktörün istihsal etmiş oldu
ğu kömürü saltınalmasıidır. Bugün Tüılkiye'de 
4O0 ün üzerinde Maden Dairesi Reisliğinden 
ruhsat alan, linyit işletmesi üzerine ruhsat alan 
kişiler vardır. Devlet sektörünü müdafaa eden 
arkadaşlara şunu arz etmek isterim. Devlet 
elinde bir Garh Linyitleri işletmesi var, yıîda 
2 milyon 600 hin ton kömür istihsal etmektedir. 
Bunun üzerine harcadığı para, kurduğu teşki
lât, organizeyi arkadaşlar gidip görmüş olsa
lar, her halde Türkiye'nin hu 400 işyerinde te
ker teker Devlet bir müessese açarsa işin içe
risinden çıkılmasına imkân yoktur. Kaldı 'ki, 
bugün elele baş başa, yahut zarar etmekte, 
Şimdi tasavvur buyurun Devlet müessseJ erini 
alacaksınız T. K. 1. yi Erzurumfclaki Oltu, Bal-
kaya'da çalışan linyit işletmesinde, 2 milyon 
ton, yahut 'bir milyon ton rezervi olan bir yer
de bir işletme "kuracaksınız. Bir tane de Bur-
saMa açıp 'kuracaksınız, oranın da farzı muhal. 
Iköraıür rezervi iki, üç milyon /ton civarında, 
Devletin zaten (kendi 'elinde hali hazır çalıştır
dığı Garh Linyitleri İşletmesinin rezervi 150 
milyon tonun üzerindedir. Bu ıbalkımdan Dev
let... 

BAŞKAN — Sayın AbdüHbâri Akdoğan, siz 
esas üzerinde (konuşuyorsunuz. Balkın çok ri
ca ederim, isiz şu şu şu noktaların aydınlatılma
sı lâzımdır, onun için kifayet önergesi aleyhin-
deyim, şu noiktalar tavzihe muhtaçtır diyeibi-
lirsiniz. 'Siz esas hakkında konuşuyorsunuz. 
Bu olmaz. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben sözlerimin başında arz ettim, 
bu hususları sayın arkadaşlarımız, milletvekil
leri 'gelip hurada izalh ötti'kleri zaman.. 

BAŞKAN — Milletvekillerinin 'konuşmala
rına oevap vermdk için ^konuşmuyorsunuz bu
rada, olmaz efendi'm. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Devamla) — Ama 
konuşulmadı, konuşulmadığmı arz etmclk işiti
yorum Sayın Başlkamm. Bu bakımdan bunla
rın üzerinde durulması gerekir, bilinmesi gere-
Ikir. Ben bunların müdafaasını yaparak konuş
mak arzusundayım. Hiçjbiır milletvekili çıkıp 
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da buraya, bilmiyen arkadaşlar olabilir bu ayıp 
değil, Ben meslekten gelen bir milletvekili 
olarak arz etmek istiyorum. 400 tane Türki
ye'de ımaden işletmesi için ruhsat alınmıştır?. Bu 
müesseseler, her birisinde 300 'bin ton, 400 'bin 
ton rezervi olan müesseselere Devletin teker te
ker gidip 'bir işletme kurması, memleketin bün
yesine uygun olmaz. Bu 'balkımdan ben mü
dafâamı yapmak istiyorum ve bunun üzerinde 
konuşulması ve bilinmesi gerekir. 

İkinci husus, 'bir krizden 'bahsedildi. Bugün 
Türkiye'de kömür 'krizi diye bir şey yok. Yal
nız kömürün, 'kömür cinslerinin sanayi bölümle
rinde yerli yerimde kullanılmaması keyfiyeti 
vardır. Bu 'bakımdan linyit kömürünün orman
ların tahriibediimemesi için kullanılmasında, 
yayılmasında fayda vardır. Bu yönüyle işi, 
meseleyi ele alarak mütalâa etmek çok yerin
de olur. 

Diğer taraftan Devlet sekftörü zarar edi
yor, yahut, özel teşebbüsü daha fazla kalkın
dırmak falan deniyor. Şimdi bu tamamen yer
siz bir meseledir. Daha Türkiye Kömür İşlet
meleri'bir esas hazırlıyacak diyecek ki, «ben 
kömürü, özel sektörden alacağım kömürü, şu 
fiyattan alacağım ve şu şartlar altında alaca
ğım» o zaman arkadaşlar eğer bir yolsuzluk 
olursa, arkadaşlarımdan evvel 'ben çıkıp şah
san bu konuda konuşacağım. Böyle şey olmaz. 
Bu bakımdan, Türkiye'nin linyit kömürü iş
letmesini elbetteki Türkiye'nin sanayiine uygun 
olarak geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa, 
özel sektöre, Devlet hiçbir zaman arkadaş gel. 
illâ senin kömürünü alacağım diyecek değildir. 
Kaldı ki özel sektör bugün maalesef halihazır
da birtakım fiyat artışlarını hergün yapmakta 
ve mevsimlerden istifade etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan özür dilerim. 
slözünü kesmek mecburiyetinde kalacağım. Bu 
kadar ricama rağmen siz, hâlâ esas hakkında 
konuşmakta ısrar ediyorsunuz. Lütfen bitirin 
konuşmanızı, şu şu /bakımlardan önergenin 
aleybindeykn deyin. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Fiyatların ayarlanmasında da birtakım Türki
ye'nin menfaatine uygun şartlar vardır. Bo-
lu'da 180 liraya linyit kömürü satacak, Devlet 
bu tarafta 135 liraya onun evsafından daha uy- I 
gun kömür satacak. Bunu hiçbir akıl ve man- | 

tık kabul etmez ki? Ben toz, taş alacağım1 ya
rın özel sektörden, getirip 180 liraya sataca
ğım. Devlet kendi lâvvarından geçen, tertemiz 
olan kömürünü zaten 135 liraya satıyor. Asıl 
istismarcılık burada. 

BAŞKAN — Eğer bağlamazsanız sözünüzü 
kesiyorum Sayın Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Peki Sayın Başkanım, bu bakımdan yukarda 
arz ettiğim gilbi, bu Ihususların açıklanmasın
da fayda vardır. Arkadaşlar-ayıp değil, mes
lekten olmıyabilirler, işin içyüzünü bilmiyebi-
lirler. Bir doktrinin müdafaasını yapmaktan 
ziyade, TürkiyeVle gerçeklere uygun olarak ko
nuşmamıza müsaade ederseniz yeterlik önerge
sinin aleyhinde oy kullanınız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza -
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Bu madde üzerinde değiştirge önergeleri 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
6974 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

kanun tasarısının 3 ncü fıkrası ile, rantabl ola
rak çalışmadığı için kendi istihsal ettiği kömü
rü piyasada satmak külfetini bir İktisadi Dev
let Teşekkülüne yüklemek maksadı güdülmek
tedir. Bu durumda Devlet eliyle rantabl ça-
lışmıyan özel teşekküle prim verilmesi, olacağı 
cihetle ve başka memleketlerdeki emsali gibi 
söz konusu özel işletmelerin, Anayasanın 39 ncu 
maddesi uyarınca devletleştirilmesini sağlamak 
üzere kanun tasansmın 1 nci maddesinin ko
misyona gerirverilmesini arz ve teklif 'ederiz. 

C. H. P. Grupu adına 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA CEVAT ÖN

DER (Erzurum) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı

yor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir, 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
6974 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

kanun tasansmın 1 nci maddesinin 3 ncü fık-
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rasmm madde metninden çıkarılmasıı arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Önerge ma'dderiin bir fıkrası
nın metinden çıkarılmasını istemektedir. Ko
misyon ikatılıyor mu ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CEVAT ÖN 
DER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul _eden-
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddenin açık oya vaz'edilmesine dair öner
ge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının birinci 

maddesinin açık oya konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Aydın 
Kemal Yılmaz 

Kastamonu 
Âdil Toközlü 

Çanakkale 
Şefik İnan 

İsparta 
Tahsin Argun 

Balıkesir 
Süreyya Koç 

Muş 
Kemal Aytaç 

Tokat 
İrfan Solmazer 

Yozgat 
Y. Ziya Bahadınlı 

Ordu 
Ferda Güley 

Zonguldak 
Kenan Esengin 

Giresun 
Kudret Bosuter . 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

Adana 
Ali Karcı 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

Hatay 
Yahya Kanbolat 

BAŞKAN —• İmza sahiplerinin isimlerini te
ker teker okuyacağım. Buradalar mı?... Arka-
dalşarm salonda bulunmaları icabeder. 

Sayın Toközlü .. Burada. Sayın Ferda Gü
ley?.. Burada. Sayın Kemal Yılmaz ., Burada. 
Sayın Kenan Esengin?.. Yok. Sayın Şefik İnan?.. 
Yok. Sayın Kudret Bosuter?.. Burada. Sayın 

Argun?.. Yok. Sayın Şeref Bâkşık?.. Yok. Sa
yın Sürayya Koç?.. Burada.... Sayın Mahmut 
Bozdoğan?.. Yok. Sayın Kemal Aytaç?;. Yok... 
Sayın Cüceoğlu?.. Yok. Sayın İrfan Solmazer?.. 
Burada. Sayın Ali Karcı?., Yok. Sayın Yusuf 
Ziya Bahadınlı?.. Burada. Sayın Tarık Ziya 
Ekinci?.. Burada. Sayın Yahya Kanpolat?.... Bu
rada. 

Ekseriyet meycudolmadığmdan bu önerge 
hakkında bir muamele yapılmıyacaktır. 

Bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanu

nunun değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
1 nci maddesinin açık oya arzı hakkındaki Âdil 
Toközlü ve arkadaşlarının önergesine katılıyo
ruz. 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

Denizli 
. Atıf Şohoğlu 

Adana 
Bekir Tünay 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Tokat 
Cevdet Aykan 

Samsun 
Salâhittin Kılıç 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

BAŞKAN — İmza sahiplerinden bâzıları yok
tur ve 11 arkadaş olabildiler. Aynı neticedir, 
muameleye.koyamayız efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Biz. de. tekabbül 
ediyoruz bu takriri. -

BAŞKAN—— Maddenin okunmasına lüzum 
var mı arkadalşar ?.. (Yok sesleri) Maddenin 
okunmasına lüzum yok diyorlar arkadaşlar. 

1 nci maddeyi oya sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kbul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun tümü üze
rinde aleyhte iki arkadaşımız söz istemiş bulun
maktadır.* Birincisi Reşit Ülker, ikincisi Yahya 
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Kanbolat. Şimdi 110 na göre Reşit Ülker'e, 
137 ye göre de Yahya Kanbolat'a söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, bu kanunun baştan aşağıya müzake
resi sırasında bir defa daha kaani olduk ki, id
diamızda haklıyız. Hakikaten ileri sürülen ge
rekçelerin hiçbirisi yerinde değildir ve gene ifa
de edeyim, bu kanun tasarısı yalnız bizim görü
şümüze değil, Adalet Partisinin görüşüne ve 
programına da aykırıdır. Yani özel teşebbüsün 
satamadığı, piyasa bulamadığı, halka satamadı
ğı malları Devlet satmalacak ve Devlet parası 
bunun içine katılacak. Bu katılma nisbeti ne 
olacak, nasıl,alınacak, nasıl satılacak belli olmı-
yacak. Böyle bir kanunu burada kabul etmek, 
Türk Milletinin yararına değildir. Bundan do
layı biz bu kanunun aleyhindeyiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat. 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu memlekette artan kömür ih
tiyacını karşlıamak için, yalnız Devlet işletmele
rinin kömür üretimini satmakla yetinmemekte, 
özel sektörden, de linyit kömürü satmalmakta-
dır. Nitekim kömür satış ve tevzi müessesesi 
1964 yılında özel sektörden 36 bin ton linyit kö
mürü satirialmışken bu miktar 1965 te 112 bin 
tona yükselmiştir. Müessese bununla da kalma
maktadır. . özel sektörden briket kömürü sa
tmalmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat size 137 ye göre 
söz verdim. 137 reyinizin esbabı mucibesini arz 
etmekten ileri • gidemez. Yalnız siz âdeta tasa
rının aleyhinde konuşuyörmüşsünüz gibi bir yön 
tuttunuz. Lütfen izahınızı bu citiette uzatmayı
nız. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — 137 nci 
madde veciz diyor, ben de veciz olarak konuşuyo
rum. . . . , 

BAŞKAN — Efendim? 
YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Bende

niz veciz olarak konuşuyorum. 
BAŞKAN — Veeiz olarak mı? 
YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Rica ederim, veciz olarak konu

şulacak, diye bir şey yok. ' Yalnız diyor ki, rey
lerinin rengini niçin bu şekilde kullanacaklarını 
veciz surette arz eder. Ama siz veciz olarak esas 
hakkında konuşuyorsunuz. Böyle bir şey yok. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Sayın 
Başkan, maddeye dikkat ediyorsanız, yazı madde 
maddedir. Onun için müdahale etmezseniz tamam-
lıyayım, «fendim. 

Örneğin, «Müessese 1963 yılında özel sektöre 
ait Çengelköy Briket Fabrikasından 12 569 
ton ve 1964 yılında da 11 101 ton biriket 
satmalmıştır. Bu briket miktarları karşılığı ola
rak Çengelköy Briket Fabrikasına 1963 te bir mil
yon 136 bin lira, 1964 yılında da bir milyon 
478 bin lira para ödenmiştir. Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesi idaresi, özel sektöre bırakılmış 
olan Ereğli Demir ve, Çelik Fabrikasına ait kok 
kömürlerini de toptan satmalmaktadır. Nitekim 
müessese, 1964 yılında Ereğli Demir - Çelik Fab
rikasının ürettiği 10 329 ton kokkömürünü sa
tmalmıştır. 

Bu açıklamalarımız • gösteriyor ki, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu özel sektörden artan 
linyit, briket ve kokkömürü satmalmaktadır. Şu 
halde gerekçede ileri sürülen özel sektöre ait 
linyit kömürlerinden kok ve briket gibi diğer nevi 
kömürlerin yapım ve üretiminin TKİK nun iş
tigal sahası dışında kaldığı hükmü istihracolun-
maktadır, iddiasının hiçbir mesnedi yoktur. Çün
kü, vakıalar bu iddianın gerçeklere uymadığını 
açıklamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat, 137 nci mad
deyi okumama müsaade eder misiniz? Siz oku
muşsunuz esasen. Binaenaleyh böyle nutuk okur 
gibi bu kürsüden okunacak şey değildir. Madde 
137 : «Reye müracaattan evvel mebuslar reyle
rinin gayet veciz bir surette esbabı mucibelerini 
kürsüden söylemek isterlerse, Reis lehte ve aleyhte 
yalnız birer zata ruhsat verebilir.» diyor. . 

NAHİT MENTEŞS (Aydın) — Sayın Baş
kan; şimdi bu kanun tasarısı açık oya sunulacak 
mı efendim? 

BAŞKAN — Elimizde önerge var efendim. 
Önerge olmasaydı bu yola gitmezdik efendim. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Sayın 
Başkan, gerekçeye dayanarak gayet veciz bir şe
kilde... 

BAŞKAN — Veciz bir şekilde konuşma, uzun 
bir okumayı tazammum etmez ve bu teamül de 
yoktur. (Gürülütüler) 
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BAŞKAN — Birincisi 110 a göre konuştu, 
ikincisi 137 ye göre konuşacak, Saym Ülker, ri
ca ederim müdahale etmeyiniz. Riyaset vazife
sini bilir. Yalnız isteriz ki, bizim Tüzüğe riayet 
ettiğimiz kadar sayın arkadaşlarımız da riayet 
etsinler. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Sayın 
Başkan, gerekçeli ve gayet veciz konuşuyorum. 
Esasen özel sektörün ürettiği linyit, kok ve bri
ket kömürlerini satmak için Devlete muhtaç de
ğildir. Çünkü Türkiye her çeşit kömür için ge
niş bir pazar teşkil etmektedir. Örneğin: İstan
bul 1964 yı lnda 605 bin ton, Ankara da 454 bin 
ton kömür tüketmiştir. Yalnız bu iik şehrin 
kömür tüketimi bir milyon tonu aşmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kanbolat, vaktiniz azal
mıştır. Biran evvel bağlamanızı rica ederim, 
aksi takdirde sözünüzü kesmek mecburiyetinde 
kalacağım, çünkü konuşmalarınız 137 ye uyma
maktadır. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. Memleket ekonomisinde bu tü
ketim özellikle sanayi kesiminde önemli bir yer 
tutmaktadır, örneğin, 1964 yılında Kömür Satış 
ve Tevzi Müessesesinin sattığı 1 608 000 ton lin
yit sanayi sektörüne.... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum, efendim. 
Siz mademki bağlamıyorsunuz, sözünüzü kesiyo
rum, efendim. Lütfen bağlayınız. 

(A. P. sıralarından «Sayın Başkanım, Askerî 
Personel Kanunu var» sesleri) 

BAŞKAN — Var efendim, var. 
YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Efen

dim, Askerî Personel Kanununun mevcudiyeti 
her hangi bir memleket meselesinin konuşulması
na engel değildir ki... 

BAŞKAN — Rica ederim, Saym Kanbolat, 
şu sözünüzü lütfen bağlayınız. Uzatmıya siz 
sebebiyet veriyorsunuz, kardeşim. Yapmayınız 
bunu, yapmayınız rica ederim. 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Nite
kim, kanun tasarısının gerekçesinde Ankara ve 
İstanbul gibi büyük şehirlerimizin artan yakıt 
sıkıntısından bahsedilmekte Türkiye'nin, özel 
sektörün ürettiği her çeşit kömür için gayet kâr
lı bir pazar teşkil... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 
Ne zapta geçer, ne bir şey kapattım mikrofonu 
efendim. Lütfen efendim, bitti sözünüz, kürsü

yü terk etmenizi rica ediyorum. Çok rica edi
yorum. (A. P. den, gürültüler, anlaşılmıyan mü
dahaleler) 

YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Efen
dim, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ettim. 
YAHYA KANBOLAT (Devamla) — Sayın 

Başkan; müdahaleler var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica ettim 

sözünü dinlemediniz. Sözünüzü kestim. 
Kanunun açık oya sunulması için önerge var, 

okutuyorum. 

Sayın Başkanlığ'a 
T. K. t. Kanunun tümünün açık oya sunul

masını rica ederiz. Saygılarımızla. 

Istanlbul 
Orhan Birgit 

Adana 
Mahtnut Bozdoğan 

Zonguldak 
Bülent Ecevit 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Afyon 
Murat öner 

Ordu 
Ferda Güley 

Sivas 
Kâzım Kangal 

Balıkesir 
Fennî Islimyeli 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

İsparta 
Tahsin Argun 

Kars 
Turgut Göle 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğla 

İstanbul 
Orhan Erkanlı 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Kayseri 
Cengiz Nayman 

BAŞKAN — Orhan Birgit?.. Burada. 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İhsan Kabadayı?.. Yok. 
Mahmut Bozdoğan?.. Burada. 
Süleyman Onan?.. Burada. 
Bülent Ecevit?.. Yok. 
Tahsin Argun?.. Yok. 
M. Kemal Yılmaz?.. Burada. 
Turgut Göle?.. Yok. 
Murat öner?.. Yok. 
Şevket Asbuzoğlu?.. Yok. 
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Ferda Güley?.. [Burada. 
Orhan Erkanlı?.. Yok. 
Kâzım Kangal?.. Yok. 
Mehmet Yüceler?.. Yok. 
Fennî Isliımyeli?.. Yok. 
Hayri İBa§ar?.. Yok. 

Cengiz Nayman?.. Yok. 
îbrahim Sıtkı Hâtipoğhı?.. Yok. 
Yalnız beş arkadaş burada. Bir işlem yapma-

ya imkân yok. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. K. I. ile ilgili tasarının tümünün açık oy

lamaya tabi tutulmasını rica ederiz. 

istanbul 
Orhan Birgit 

Konya 
Vefa Tanır 

Konya 
thsan Kalbadayı 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

Afyon 
Murat Öner 

Aklana 
Mahmut Bozdoğan 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Artvin 
Turgut Altunkaya 

Sivas 
M. Kemal Palaoğlu 

Ordu 
Ferda Güley 

Sinop 
Niyazi Özgüç 

Ankara 
Hasan Tez 

Ankara 
t. Sıtkı Hâtipoğhı 

Mardin 
Nazmi Oğuz 

Manisa 
Mustafa Ok 

Nevşehir 
Selâhattin Halkkı Esatoğln 

Bingöl 
Cemal Yavuz 

Tunceli 
Haisan Ünlü 

Zonguldak 
Bülent Bcevit 

Malatya 
Mehmet Delikaya 

Gümüşane 
N. Akagün 

Tokat 
Fethi Alacalı 

ıSivaa 
Kâzım Kangal 

BAŞKAN — Orhan Birgit?.. Burada. 
Hasan Tez?.. Burada. „ 
Vefa Tanır?.. Yok. 
t. Sıtkı Hâtipoğhı?.. Yok. 
İhsan Kalbadayı?.. Yok. 
Nazmi Oğuz?.. Burada. 
Hamdi Orhon?.. Burada. 
Mustafa Ok?.. Yok. 
Murat Öner?.. Burada. 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu?.. Yok. 
Mahmut Bozdoğan?.. Yok. 
Cemal Yavuz?.. Yok. 
Muzaffer Şâmiloğlu?.. Yok. 
Hasan Ünlü?.. Ydk. 
Turgut Altunlkaya?.. Yok. 
Bülent Ecevit?.. Yok. 
M. Kemal Palaoğlu?.. Yok. 
Mehmet Delikaya?.. Yok. 
Ferda Güley?.. Burada. 
N. Akagün?.. Yok. 
Niyazi özgüç?.. Yok. 
Fethi Alacalı?.. Yok. 
Kâzım Kangal?.. Yok. 

BAŞKAN '— îmza sahibi altı arkadaşımız 
vardır. Bununla işlem yapmaya imkân yoktur 
Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler Kanun Meclisim izce Ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

Şimdi arkadaşlar, saat yediyi geçmiştir. («Geç
medi daha», itirazları) Mesai saatimiz bitmiştir. 
Sıra Askerî Petfsonel Kanunundadır, önümüzdeki 
Çarşamba gününden sonra Perşembe günü ona 
'bağlıyacağız efendim. 

Şimdi müsaade buyurun muhterem arkadaş
lar. Açık oya sunulmuş bulunan, «193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun değişik geçici beş ve al
tıncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
1 1 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının açık oylaması, Tüzüğün 137 nci-
maddesi gereğince aynı celsede tefhim edilmesi 
lâzımgelirken, bu yapılamamıştır. Binaenaleyh, 
önümüzdeki birleşimde açık oylama tekrarlana
caktır efendim. 

19 Nisan 1967 Çarşamlba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

87 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 4 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
-değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/156) (S. Sa
yısı : 112) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN 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 ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

X 2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

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

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

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31. nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

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

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

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

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi-



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

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

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe-
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezksrem. ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanının tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

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

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

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

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirümesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/348) (S. Sayan: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

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

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

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

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

'ğıtaıa tarihi : 28 . 1 . 1966] 



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

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

22. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

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

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

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa-
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I yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 .7 .1966] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde-

I sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/121) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

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

8. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenea 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta-

I sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
I Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil

letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 11. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

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

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

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

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

16. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı Cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 

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

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

•• mm* 

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

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

21. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

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

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

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

• • n 



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

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (c) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir 
madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1 /68 ) 

T. C. 
Başbakanlık ~ 10 . 12 . 1965 

.Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/133 - 6116 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kanunlar Müdürlüğü : 29 . 10 . 1965 tarihli ve 19 /71829 sayılı yazınız. 
Seçim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonuçlandınlmayıp İçtüzüğün 69 ncu maddesi ge

reğince hükümsüz kalmış bulunan ve listenizin 1/867 sırasında kayıtlı «1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren 
ve bu kanuna geçici bir madde ekliyen 350 sayıllı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tasarı
s ı n ı n tekrar görüşülmesine müsaadelerini rica ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 6 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı 71/133 - 2667 

MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 12 . 6 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir 
madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Suad Hayri Ürgüplü 

GEREKÇE 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasını tadil eden 350 sayılı Ka
nun, lise son sınıfta iki yıl üst üste kalarak askerliklerine karar alınanların şevklerinin bir 
yıl geciktirilmesini ve bunlardan ertesi yıl yüksek bir öğrenim kurumuna asil öğrenci ola
rak girenlerin askerlik kararının kaldırılarak ertesi yıla terk edilmelerini temin etmiştir. 
Ancak bu yalnız lise son sınıf öğrencilerine tanınan bir hak olduğu için, hakkaniyet 
prensiplerine aykırı düşmekte ve bir topluluk içerisinde bir zümreye imtiyaz tanıdığından Anaya
sanın 12 nci madesine de uymamaktadır. 

31 
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Liseyi bitirerek her hangi . bir sebepten yüksek »okul veya fakülteye kaydolunamıyan ve 

askerliğine karar almanlar ile lise muadili okulların son sınıflarında iki yıl üst üste kalarak 
askerliğine karar alınanların da şevklerinin bir yıl geri bırakılması ve bu süre içerisinde yük
sek bir okula girenlerin askerlik kararlarının ertesi yıla terk şeklinde düzeltilmesi hakkaniyet 
ve adalet prensiplerine uygun olacaktır. 

Bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 3.2. 1966 

Esas No. 1/68 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (e) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen 

hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi. 

Gerekçesinde açıklanan sebepler muvacehesinde haklı bir ihtiyaca cevap veren bu tasarı yerin
de görülerek maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinde mevcut lise ve muadili okul son sınıflarında iki yıl üst üste sınıfta 
kalanların askerliğe şevklerinin bir yıl geri bırakılmasına dair olan hükmün lise ve muadili okul
lar ile fakülte veya yüksek okulların ara sınıflarında üst üste sınıfta kalanları kapsamadığı gö
rülmekle, eşitlik prensiplerine aykırı bu durum Komisyonumuzca yerinde görülmiyerek, madde
de bunu temin edecek şekilde gerekli düzeltme yapılmış, bir senelik geri bırakmadan yararlan
mayı uygun bulmıyarak, askere şevkini istiyenler için de, askere şevklerine imkân vermek üze
re maddenin sonuna bir fıkra ilâvesi uygun görülmüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü 
İstanbul İzmir Antalya Bursa 

Sadettin Bilgiç Şinasi Osma Hasan Akçalıoğlu Mustafa Tayyar 
tmzada bulunamadı 

Çanakkale Denizli Giresun Hatay 
Cihad Baban Muzaffer Karan M. Kemal Çilesiz Hüsnü Özkan 

tmzada bulunamadı 
İstanbul Kırklareli Ordu Rize 

Hüseyin Ataman M. Orhan Türkkan Ferda Güley tsmail Sarıgöz 
Yozgat 

ismail Hakkı Akdoğan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 31) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (0) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen 
hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir 
madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren 
350 sayılı Kanun hükümleri aşağıdaki şekilde 
de ğiş tirilmiştir. 

«Son yoklama sırasında lise veya meslek 
okulunu bitirerek memleket içinde veya dışında 
daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde her 
hangi bir sebepten giremediklerinden veya lise 
ve muadili okul son sınıflarında iki yıl üst üste 
sınıf geçemediklerinden askerliklerine karar alı
nanlardan mütaakıp yıl yüksek bir öğrenim ku
rumuna kaydedilmek istiyenlerin askere celp ve 
şevkleri bir yıl geri bırakılır. 

Bu gibilerden mütaakıp yılın Aralık ayının 
son gününe kadar bir yüksek öğrenim kurumu
na girenlerle belge imtihanını kazanarak yük
sek bir okula kaydedildiklerine dair belge geti
renlerin askerlikleri hakkında alman karar As
kerlik Meclisi, toplu değilse idare kurullarınca 
ertesi yıla terk şeklinde değiştirilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
S. H. Ürgüplü 

Devlet Bakanı 
/ / . Ataman 

Devlet Bakanı 
Ş. İnal 

MUlî Savunma Bakanı 
H. Dinçer 

Dışişleri Bakanı 
H. Iştk 

12 . 6 . 1965 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
M. Altmsoy 

Adalet Bakanı 
/ . Baran 

İçişleri Bakanı 
/. H. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

t. Gürsan 

M. Meclisi 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞ1ŞTİMŞİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (O) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen 
hükümleri değiştiren ve bu kanuna geçici bir 
madde ekliyen 350 sayılı Kanunun değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümleri değiştiren 
350 sayılı Kanun hükümleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Son yoklama sırasında lise veya muadili 
okulu bitirerek memleket içinde veya dışında 
daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde her 
hangi bir sebepten giremediklerinden veya lise 
ve muadili okullar ile yüksek okul ve fakülte
lerin her hangi bir sınıfında iki yıl üst üste her 
hangi bir sebeple sınıf geçemediklerinden as
kerliklerine karar alınanların askere celp ve 
şevkleri bir yıl geri bırakılır. Bu gibilerden 
mütaakıp senenin Aralık ayı son gününe kadar 
bir yüksek öğrenim kurumuna girenlerle belge 
imtihanını kazanarak daha yüksek bir okula 
kaydedildiklerine veya bir üst sınıfa geçtikleri
ne dair belge getirenlerin askerlikleri hakkında 
alınan karar askerlik meclisi toplu değilse ida
re kurullarınca ertesi seneye değiştirilir. 

Bu bir senelik imkândan yararlanmak iste-
miyenler, dilekçe ile müracaatleri halinde em
sali doğumlularla celp ve şevke tâbi tutulurlar» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

(S. Sayısı : 31) 



Millî Eğitim Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Balmdırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
F. Sükan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Tarım Bakanı 
T. Kap anlı 

Çalışma Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Sanayi Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı 
A. N. Erdem M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı imar ve iskân Bakanı 
Ö. Z. Dorman R. îskenderoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. Öztürk 

t^m<i 

M. Meclisi (S. Sayısı : 31) 



Dönem : 2 
toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin değiştirilmesine 
«dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 

T. C. 
Başbakanlık - 19.1.1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-249/460 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 7 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin tadiline ait kanun tasarısı gerekçesi 

1111 sayılı Askerlik Kanununun halen yürürlükte bulunan 41 nei maddesi, sağlık durumları 
bakımımdan askerlik hizmetline tabi tutulamıyacak derecede çürük olanlara ait hükümleri ihti
va etmesi bakımından kanunun en önemli maddelerinden birisini teşkil etmektedir. 

' Yurt savunması ile ilgili hizmetleri kapsıyan ve bu yoldaki esasları koyan Anayasamızın 
-60 nci maddesinde yazılı yurt savunmasına katılmamın, her Türk'ün hakkı ve ödevi bulunduğu 
kaidesini vaz'etmiştir. Bu kuralın, isıtisnasmı teşkil eden Askerlik Kanununun 41 nci maddesinin 
bu bakımdan da önem taşımasına rağmen, madde metninde de görüleceği üzere uzun bir cüm
leden ibaret oluşu, kelime ve terimlerin birçoklarının eskiliği sebebiyle anlamında ve uygulama 
sırasında zorluk çekilmektedir. 

1927 yılının imkânlarıma ve şartlarına göre hazırlanmış olan bu madde metninin uygulanma
sında zaman zaman birtakım boşluklar görülmüş ve bu boşluklarım yönetmelik ve emirlerle dol
durulması zarureti ile karşılaşılmıştır. Bahis konusu maddenin anlamını kolaylaştırmak, yönet 
melik ve emirlerle doldurulmaya çalışılmış bulunan madde metnindeki boşluklara yer venmemek 
üzere ilişik kamum tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarıda ayrı ayrı fıkralar halinde; sürekli çürüğe ayrılmak için gerekli olan şartlar, sü-
tıekli çürük raporu alanlardan henüz son yoklamalarını yaptırmamış bulunanlar hakkında as
kerlik meclisi veya idare heyetlerince alınacak karar ile, daha önce son yoklamaları yapılmış 
ve askerlik meclisi veya idare heyetlerince askerliklerine karar alınmış olanlardan bilâhara sü
rekli çürük raporu alanların bu raporları üzerine işlem yapmaya yetkili olanlar, sürekli çürük 
raporu vermeye yetkili sağlık kurulları ve raporların kesinleşmesi açık olarak belirtilmek sure-
iayle anlam ve uygulamada kolaylık sağlanmış ve ayrıca kanun ile yönetmelik arasındaki boş
luklar ve çelişmezlikler bu suretle giderilmiş bulunmaktadır. 

94 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No.: 1/110 
Karar No.: 16 

13 .4. 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan «1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 ncd maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonu
muzda tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr maddenin anlamını kolaylaştırmak, yönetmelik ve emirlerle doldurulmaya çalışılmış 
bukman madde metnindeki boşluklara yer vermemek için hazırlanan tasarı gerekçesinde arz ve 
izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunmuştur. 

Tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının san satırındaki «eki» kelimesi «eklerindeki», «cet
velinde» kelimesi «cetvellerinde» olarak redaksiyona tabi tutularak kabul edilmisıtir. Yine 1 nci 
maddenin son fıkrasını da kesin bir hükme bağlamak için, «Sürekli çürüğe ayrılanlardan lüzum 
görülenler, çürüğe ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üze
re, kontrol muayenesine tabi tutulurlar. Sıhhi kurullarca verilecek raporlara göre haklarında 
kesin işlem yapılır.» şeklinde değiştirilerek kabul olunmuştur. 

Tasarımın 2 ncd maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Sadettin Bilgiç 

Burdur 
İsmail Hakkı Boyaçıoğlu 

Kırklareli 
M. Orhan Türkkan 

Sözcü 
İzmir 

• Şinasi Osma 

Edirne 
Nazmi özoğul 

Mardin 
Rifat Baykal 

Kâtip 
Tokat 

Osman Saraç 

İçel 
İsmail Çataloğlu 

İmzada bulunamadı 

Rize 
İsmail Sarıgöz 

Antalya 
Be§ yıl ile kayıtlan

masına muhalifim. 
Hasan Akçalıoğlu 

İstanbul 
Hüseyin Ataman 

Zonguldak 
Kenan Esengirt 

M. Meclisi (S. Sayısı : 94) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 41. — Her türlü askerlik hizmetleri
mi yapmaya engel alacak derecede sağlık özür
leri bulunan ve zamanla bu durumlarının geç-
miyeceği ve tedavi ile iyileşmiyeceği anlaşılan
lara sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu 
verilir. Sürekli çürüğe ayrılmayı gerektiren 
sağlık özürleri Ordu Beden Kabiliyeti Yönet
meliği ve e'M hastalık cetvelinde belirtilir. 

Sürekli çürük raporu verilmiş olan ve bu ra
porları yetkili sağlık makamları tarafından' 
onaylanmış olanlardan henüz son yoklamaları 
yapılmamış bulunan kişiler; askerlik meclisle
rince, toplantı halinde değdi ise yönetim kurul
larınca sürekli çürüğe ayrılır ve askerlikten 
büsbütün çıkarılırlar. Yapılan son yoklamalar
da, sağlık durumlarına göre sağlam, arızalı 
sağlam veya sakat olarak asikerlik meclisi veya 
yönetim kurulunca askerliklerine karar veri
lenlerden, bilâhara sağlık kurullarında tekrar 
yapılan muayeneleri sonucunda çürülk raporu 
alanların bu raporları üzerine gerelkli işlemler 
askerlik şubelerince yapılır. 

Sürekli çürüğe ayrılmalarını , gerektirecek 
derecede sağlık özürü olanlara genel ̂ olarak bu 
hastalık uzmanlarının bulunduğu askerî hasta
ne sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu ve
rilir. Ancak bu özürleri gözle görülebilenlere 
(iki gözü kör, kolsuz, ayaksız, bir kol veya 
ayaklarından birisi yak veya yok denilecek de
recede sakat ve topal gibi), yalnız son yoklama 
sırasında iki tabip (birisi sivil olabilir) tara
fından sürekli çürük raporu verilir. 

Yetkili sağlık makamları tarafından onay-
lanımıyan sağlık raporları üzerine işlem yapıl
maz. 

SürekM çürüğe ayrılanlar, ihbar veya ida
rece görülecek lüzum üzerine kontrol muaye
nesine tabi tutulabilirler. Ancak bir defa kon
trol muayenesine tabi tutulanlar bir daha mua
yeneye tabi tutulamazlar. 

M. Meclisi 

I MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ . 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — m i sayılı Askerlik Kanunu
nun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 41. — Her türlü askerlik hizmetlerini 
yapmaya engel olacak derecede sağlık özürleri 
bulunan ve zamanla bu durumlarının geçmiye-
ceği ve tedavi ile iyileşmiyeceği anlaşılanlara 
sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Sürekli çürüğe ayrılmayı gerektiren sağlık özür
leri Beden Kabiliyeti Yönetmeliği ve eklerindeki 
hastalık cetvellerinde belirtilir. 

Sürekli çürük raporu verilmiş olan ve bu ra
porları yetkili sağlık makamları tarafından 
onaylanmış olanlardan henüz son yoklamaları 
yapılmamış bulunan kişiler; Askerlik Meclisle
rince, toplantı halinde değil ise, yönetim kurul
larınca sürekli çürüğe ayrılır ve askerlikten büs
bütün çıkarılırlar. Yapılan son yoklamalarda, 
sağlık durumlarına göre sağlam, arızalı sağlam 
veya sakat olarak askerlik meclisi veya yöne
tim kurulunca askerliklerine karar verilenler
den, bilâhara sağlık kurullarınca tekrar yapılan 
muayeneleri sonucunda çürük raporu alanların 
bu raporları üzerine gerekli işlemler askerlik şu
belerince yapılır. 

Sürekli çürüğe ayrılmalarını gerektirecek de
recede sağlık özürü olanlara genel olarak bu has
talık uzmanlarının bulunduğu askerî hastane 
sağlık kurullarınca sürekli çürük raporu verilir. 
Ancak bu özürleri gözle görülebilenlere (iki gözü 
kör, kolsuz, -ayaksız, bir kol veya ayaklarından 
birisi yok veya yok denilecek derecede sakat ve 
topal gibi) yalnız son yoklama sırasında iki ta
bip (birisi sivil olabilir) tarafından sürekli çü
rük raporu verilir. 

| Yetkili sağlık makamları tarafından onaylan-
mıyan sağlık raporları üzerine işlem yapılmaz. 

Sürekli çürüğe ayrılanlardan lüzum görülen
ler, çürüğe ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl 
içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, kont
rol muayenesine tabi tutulurlar. Sıhhi kurullar
ca verilecek raporlara göre haklarında kesin iş
lem yapılır. 

(S. Sayısı : 94) 



4 — 
Hükümetin teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun Bakanlar Kurulun
ca yürütülür. 

7 . 1 . 1966 

Başbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişlgri Bakanı 
/ . 8. Çağl'ayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakam 
C. Bilgelıan 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
/ / . Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

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

B. Dağdaş 
Çalişma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

/ . Deriner 
imar ve iskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy işleri Balkanı 

8. 0. Avoı 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 94) 



Dönem : 2 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişik 26 ncı 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/94) 

T. C. 
Başbakanlık k . * 3.1.1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayt: 71 -136/30 

" MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 31 . 12 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Kanunla 
değişik 26 ncı maddesinin (A) fıkrasının değiştirilme hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle bir
likte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

- ^ .-..-"• ' ;" ," • v, ; •'--!";' " J':?- Başbakan 

G E R E K Ç E 

Silâhlı Kuvvetlerimizin tırtıllı ve lâstik tekerlekli motorlu araç miktarı her yıl süratle artmak
tadır. Bunların büyük bir kısmı ağır araçtır. 6085 sayılı Kanunun 232 sayılı Kanunla değiştirilen 
26/A maddesi şoför ehliyetnamesi alabilmek için bir kısım tahditler koymuş bulunduğundan askerlik 
hizmeti için kabul edilen yaşın kanunlarla belirtilmiş olması sebebiyle askere alman şoförler yaşları
nın müsaidolmaması sebebiyle ağır vasıta kullanmaya yetkili bulunmamaktadırlar. 

Silâhlı Kuvvetlerde bulunan muhtelif ağır araçları icabında yollar dışında arızalı arazi ve kötü 
hava şartları altında sevk ve idare etmek, vizeli veya vizesiz askerî ehliyetname alan şoförlere inhisar 
etmektedir. Bu şoförlerin şoförlük meleke ve mümaresesi çok az olduğundan manevra ve tatbikatlar
da can ve mal kaybına sebebolan vahîm kazalar yapmaktadırlar. Silâhlı Kuvvetlere ait bu vasıtaların 
muharebe şartları altında kullanılmak mecburiyetleri de dikkate alınırsa askerî ehliyetli şoförlerin 
ağır araçları kullanmaları neticesinin büyük kayıplara sebcbolacağmı kabul etmek gerekir. Bu itibarla 
kanunun 20/A maddesinde yapılacak tadilâtla ağır araç şoförlerinin askere gelmeden evvel veya as
kerlik hizmetleri sırasında ağır vasıta ehliyeti almaları temin edilmek istenmiştir. 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi için 
hazırlanmış bulunan kanun tasarısında traktör ehliyetnamesi alacakların 18 yaşını ikmal etmeleri ön
görülmüştür. 

Profesyonel ehliyetname alacakların yaşları kanunun tadilden evvelki hükmünde de 19 yaş olarak 
gösterilmişti. Hazırlanan bu tasanda ağır vasıta ehliyetnamesi alacakların da 19 yaşını doldurmuş 
bulunmaları kabul edilmiştir. 

Amatör, traktör ehliyetnamesi alacakların 18 yaşında olmaları esas olarak alındığından bunların 
bir yıllık tatbikattan sağlıyacakları meleke ile müracaatları üzerine imtihan komisyonlarınca dene
meye tabi tutulacakları sınavdaki başarıları ve fizikî gelişme durumlarına göre profesyonel veya ağır 
vasıta ehliyetnamesi alacakları ve takdirin imtihan heyetine ait bir keyfiyet bulunmasına göre 23 ya
şın 19 a inmesinde bir sakınca görülmemiştir. 
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Tasarıda yüklü ağırlığı 14,5 tonu geçen kamyon veya istiap haddi 36 yolcuyu geçen otobüs veya 

römorklu ağır taşıtları kullanabilmek için yeni bir hüküm getirilmiştir. Bu çeşit özel ağır araçları 
her türlü ahval ve şartlar içinde sevk ve idare etmek üstün bi/- melekeyi, kuvvetli bir fizik yapısını ve âza
mi derecede olgunlaşmayı gerektirdiğinden bu ölçüdeki ağır araçları kullanma ehliyetini alabilmek için 
hafif katagoriye giren ağır araçlarda 5 yıllık tatbikat gerekli görüldüğünden bu ağır araçlar için 5 
yıllık normal ağır araç ehliyetnamesine sahibolmak şartı öngörülmüş ve aneak bu şartı haiz olanların 
yukarda sayılan özel ağır araç ehliyetnamesi alabilecekleri belirtilmiştir. 

Hazırlanmış bulunan bu tasarı ile' bir taraftan Silâhlı Kuvvetlerde bulunan hafif - ağır araçların 
trafik ehliyetine sahip erler tarafından kullanılması diğer taraftan özel ağır araçların kullanılmasın
daki özellik dikkate alınarak belirtilen bu özel araçları kullanabilmek içm ehliyet alma şartları belir
tilmiş ve bu suretle özel ağır araçların emniyetle kullanılmaları ve Türk Silâhlı Kuvvetlerin hafif ağır 
araç şoförlerine olan ihtiyacı temin edilmek istenmiş ve kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 4.2. 1966 

Esas No.: 1/94 
Karar No. : 5 

Yüksek Ba§kanlığa 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakaralar Kuru'-
lunca kararlaştırılarak 5 . 1 . 1966 tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan «Karayolları Tra
fik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki» kanun tasarısı Ulaştırma, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları temsilcileri de hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Kamun tasarısının gerekçesinde bertafsil izah edildiği veçhile : 
Silâhlı Kuvvetlerimizin tırtıllı ve lâstik tekerlekli araçların miktarı her yıl' artmakta ve şoför 

ihtiyacı ise buna muvazi olarak sıkıntısı da gün geçtikçe hissedilmektedir. 
Askere alınmadan evvel ağır vasıta ehliyetnamesi alamamakta askere alındıklarında şoförlük 

mümaresesi az olduğundan manevra ve tatbikatlarda can ve mal kaybına sebebolmaktadır. 
232 sayılı Trafik Kanununun 26 ncı maddesinde öngörülen 18 yaşın fazla olduğu cihetle bu 

haddin bir miktar indirilmesiyle ağır vasıta kullananların askere alındıklarında tecrübelerinin 
de artmış olacağı izahtan varestedir. 

Yukarda arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde görülerek, muvafık mütalâa 
edilmiş ve kanun tasarısı aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı ve bu 
rapor Sözcüsü 

Antalya 
/. Ataöv 

îzmir Kars 
H. Gümüşpala C. Ekinci 

N. 
Sivas 

Kâtip 
Sivas 

K. Kangal 

Kırklareli 
M. 0. Türkkan 

N. Aralan 

îzmir 
M. Döşemeci 

Sinop 
N. özgüç 
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Millî Savunma Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
MÜlî Savunma Komisyonu 

Esas No.: 1/94 
Karar No.: 23 

20 .7 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonu
muzda tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun tasarısının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygum mü
talâa olunarak, tasan aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan ' 
İstanbul 

8. Bilgiç 
Çanakkale 
C. Baban 

Kırklareli 
M. 0. Türkkan 

Sözcü 
izmir 

§. Osma 
Edirne 

N. özoğul 
İmzada bulunamadı. 

Ordu 
F. Guley 

Kâtip 
Tokat 

0. Saraç 
İstanbul 

H. Ataman 
İmzada bulunamadı, 

Rize 
t. Sarıgöz 

Antalya 
H. Akçalıoğlu 

İzmir 
M. A. Aytaş 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ,t 

MADDE 1. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5 . 1 . 1961 tarihli ve 232 sayılı Ka
nunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«A) Bisiklet kullananların 11, amatör, traktör ehliyetnamesi alacakların 18, profesyonel ve 
ağır vasıta ehliyeti alacakların 19 yaşında olmaları, âzami yüklü ağırlığı ondörtbuçuk tonu ge
çen kamyon veya istiab haddi otuzaltı yolcuyu geçen otobüs veya römorklu ağır taşıtları kul
lanabilmek için en az beş yıllık ağır vasıta ehliyetnamesine sahibolmalan,» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürsad 

Devlet Bakanı 
C. Bügeîıan 

Adalet Bakanı 
H. Dinner 

Maliye Bakanı 
î. Gürsan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
U. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Bakanı 
U. Turgut 

31.12 .1965 
Devlet Bakanı 

K. Ocuk 
İçişleri Bakanı 

F. Sükftn 
Bayındırlık Bakanı 

E. Erdinç 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

t. Deriner 
Köy İşleri Bakanı 

S. O. Ava 
• * • 
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Toplantı : 2 
Dönem 2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 

Savunma Komisyonu raporu 

T. G. 
Başbakanlık 15 . 12 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 58/6253 

MlLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA 

% i : 6 . 3 . 1965 tarihli ve 71-58/1024 sayılı yazımız. 
Seçim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonuçlandıırılamayıp, İçtüzüğün 69 ncu maddesi gere

ğince hükümsüz kalmış bulunan ve listenizin 1/820 sırasında kayıtlı «1076 sayılı İhtiyat subayları ve 
ihtiyat askerî ımeımurları Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» nm 
tekrar görüşülmesine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 3 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 58/1024 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 5 . 3 . 1065 tarihinde kararlaştırılan «1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî memur
ları Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve geretoçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suat Hayri Ürgüplü 

Bıaşbafean 

GEREKÇE 

Askerlik Kanununun 59 ve Yedek Subay ve Askerî Memurları Kanununun 14 ncü - maddeleri, 
seferberlik ilânında sefer görevli yükümlülerin ilân saatinden itibaren yirmidört ve kırksekiz saat 
zarfında yola çıkmaya mecbur olduklarını âmirdir. Keza sefer görevi almış olan yükümlülere barış
ta yapılacak tebligat hususunda bir hüküm bulunmaktadır. Bugünkü seferberlik mevzuat ve pren-

158 



— 2 — 
(diplerine göre yükümlüler seferde tebligat yapıldıktan sıonra en geç alttı saat zarfında hareket etmeye 
medburdurlar. Bugün sefer görevleri yükümlülere barışta tebliğ edilmekte ve yükümlüler barıştan 
itibaren bâzı yükümlere tabi tutulmaktadır. Bu hususların halen kesin bir kanuni mesnedi buulnma-
mafctadır. 

Ayrıca yönetmeliğe atıfta bulunmak suretiyle, fiilî durum hem kanunileştirilmekte, hem de te
ferruat üzerinde ihtiyaca göre yapılmak istenilecek değişiklikleri kolaylıkla sağlıyabilecek imkân 
idareye verilmektedir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 3 . 8 . 1966 

Esas No. 1/77 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

«1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştiraklerdıyle Komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere seferde görev alacak yedek subay ve yedek askerî 
memurlar hakkında, 1076 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde yer alan hükümler, seferberlik plân
lamasının gereken şekilde yapılmasını s-ağlıyaoak ölçüde bulunmadığından; tasarının seferde görev 
alacak yükümlülerle ilgili olarak barış zamanında gerekli teslbit ve hazırlıkların yapılmasını ve se
ferberlikte görev alacak yükümlülerin görevlerini belirtecek şekilde hazırlanmış olduğu anlaşılmak
la Komisyonumuzca esas ve prensip yönünden tasarı uygun bulunmuştur. 

Ancak, uygulamaya açıklık getirilmesi için tasarıda yer alan seferde görev alacak yükümlüler 
hakkında yapılacak işlemler ile yükümlülerin görevleri, tasarının prensiplerine dokunulmadan yeni
den tanzim edilen metinde belirtilmiş ve sefer görevi alan yükümlülerin görevlerinin nelerden iba
ret olduğu hususuna,, Komisyonumuzca kabul edilen metinde yer verilmiştir. 

Ayrıca, tasarıda 500 liradan 1 500 liraya kadar iki had arasında gösterilen para cezasının uygu
lamada değişik takdirlerin yapılmasına sâbebolacağı kabul edilerek para cezasının 1 000 lira olarak 
kanunla tesbiti uygun bulunmuştur. 

Kendilerine barış zamanında sefer görevi verilmemiş olup da seferberlik esnasında görev verilme
sine lüzum görülen yükümlüler hakkında yapılacak işlem ve yükümlülerin görevlerinin de belirtilme
si zorunlu görülerek tasarıya bu yolda da açıklık getirilmiştir. 

1076 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde yer almasına rağmen tasarıda buulnmıyan, yedek su
bay ve yedek askerî memurların barışta manevra, tatbikat, atış ve konferans gibi öğrenim ve eğitim 
gayesiyle Bakanlar Kurulu kararı ile silâh altına alınmalarını sağlıyacak bir hükme de yer veril
mesi uygun bulunmuştur. 

Oenel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul İzmir Tokat Antalya 

S. Bilgiç §. Osma O. Saraç H. Akçahoğlu 
Çanakkale Giresun İçel İzmir 
C. Baban M. K. Çilesiz 1. Çataloğlu M. A. Aytaş 

İmzada bulunamadı 
Kırklareli Ordu Bize 

M. O. Türkkan Söz hakkım saklıdır /. Sarıgöz 
F. Oüley 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat askeri 
memurları Kanununun 14 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mad'de 14. — A) Yedek subay ve yedek 
askerî memurlardan sefer görevi alan yüküm
lülere bu görevleri barışta-tebliğ edilir. Teb
liğ şekli, yükümlülerin görevleri ve te'bliğ ile 
görevli makamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel 
Seferberliği Yönetmeliğinde belirtili!'. Bu hü
kümlere riayet etmiyen yükümlülere 500 lira
dan 1 500 liraya katlar hafif para cezası verilir. 

B) Sefer görevi alan yükümlüler umumi 
seferberlikte veya hor hangi bir çağrı halinde 
tebliğden itibaren en geç altı saat sonra bulun
duğu yerden, görov yerlerine hareket etmeye 
mecburdurlar. Yükümlüler bulunmadığı tak
dirde tebligat kanuni ikametgâhlarına yapılır. 
Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş olsa 
dahi muteberdir. Başka yerde bulunan sefer 
görevi almış yükümlüler bulundukları mahalde
ki ilânla çağrılmış sayılırlar. Yabancı mem
leketlerde bulunanların çağrılmaları elçilik ve
ya 'konsolosluklarca aynı usullerle yapılır. Bun
lar derhal en yakın elçilik ve konsolosluğa mü
racaat ötmeye ve haklarındaki emirleri almaya 
mcdburdurlar.» 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihtiyat askerî 
memurları Kanununun 14 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 14. — A) Seferde görev alacak ye
dek subay ve yedek askerî memurlara bu gö
revleri barışta tebliğ edilir. Tebliğin şekli, yü
kümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli ma-
'kamlar, Silâhlı Kuvvetler Personel Seferberli
ği Yönetmeliğinde belirtilir. Tebliğden sonra 
adreslerinde vâki değişiklikleri bir ay içinde 
bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirme
miş yükümlülere, 1 000 lira para cezası verilir. 

B) Sefer görevi alan yükümlüler; seferber
lik ilânında, ilân saatinden baslıyarak 6 saat 
içinde yola çıkmaya ve köy ve mahallelerinin 
şube merkezlerine olan uzaklık] a rina göre, en 
yakın askerlik şubesinde bulunmaya mecbur
durlar. 

Sefer görev emri almış yükümlülerden, ya
bancı memleketlerde bulunanlar; çağırılmaları 
için elçilik veya 'konsolosluklarca gazetelerde 
yapılacak ilânın neşrini takibeden günün ilk 
saatinden itibaren, 6 saat içinde bulundukları 
yerden hareketle, en yakın elçiliğe veya konso
losluğa müracaat etmeye ve 'haklarındaki emir
leri almaya .Mecburdurlar. 

Kendilerine barış zamanında sefer görevi ve
rilmemiş olup da, seferberlik esnasında görev 
verilmesine lüzum görülen yükümlülerin çağ
rılmaları, sefer görev emirlerinin kanuni ikâ
metgâhlarına tebliği suretiyle yapılır. Sefer 
görev emri yükümlüye imza ettirilmemiş olsa 
'dahi muteberdir. Bu yükümlülerden yabancı 
memleketlerde bulunanların çağırılmaları, el
çilik veya konsolosluklarca aynı usullerle ya
pılır. Seferberlik esnasında görev almış yü-
'kümlüler, tebliğden itibaren 6 saat içinde bu
lundukları yerden hareketle en yakın askerlik 
şubesine, elçilik veya konsolosluğa müracaat et
meye mecburdurlar. 

C) Yedek su'bay ve yedek askerî memur
lar barışta manevra, tatbikat, atış ve konfe-
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Hüküm etin teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarikinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
#. / / . Ürgüplü 

Devlet Bakanı 
II. Ataman 

Devlet Bakanı 
Ş, İnal 

Millî Savunma Bakanı 
II. Dincer 

Dışişleri Bakanı 
II. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
C Bilgehan 

r> . :) . ı n c 5 
Devlet Bakanı ve 
Başıb. Yardımcısı 

S. Demirci 
Devlet Balkanı 

M. Alt'insoy 
Adalet Bakanı 

/. Haran 
İçişleri Bakanı 
/. / / . Akdoğan 
Maliye Bakanı 

/. Gür san 
Bayındırlık Bakaı11 

O. Alp 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi 

ranslar gibi öğrenim ve eğitim gayesiyle, yo! 
hariç 45 günü geçmemek üzere, Ba'kanlar Kuru
lu Kararı ile silâh altına alınabilirler. Olağan
üstü hallerde bu süre Baklanlar Kurulu Kararı 
ile lüzumu kadar uzatılabilir. 

Barışta deneme tatbikatı için çağırdın a : 
B fıkrasının 1 nci ve 2 nci bendindeki hüküm
lere göre yapılır. 

Barışta diğer hizmetler için çağrılma, davet 
puslasmm ikametgâhlarına tcibliği suretiyle ya
pılır. Bu tebligat yükümlüye imza ettirilmemiş 
olsa dahi mute'berdir. Bu şekilde görev alan 
yükümlüler 48 saat içinde 'bulunduğu yerden 
hareketle askerlik şubesine müracaat etmeye 
•mecburdurlar. 

MADDE 2. - - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen ka'bul edilmiştir. 

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

Ticaret Bakanı 
Af. Zer en 

(füm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
¥. Hükan 
Tarım Bakam 

T. Kapanlı 
Çalışma Bakam 

/. S. Çağlayangil 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
A. N. Erdem M. Turgut 

imar ve iskân Bakanı 
R. İskender oğlu 

Köy işleri Bakanı 
AS\ Özlürk 

Turizm ve Ta. Bakan 
Ö. Z. D orman 

\>&<i 
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