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Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde te
sis edilecek Demir ve Çelik Fabrikaları 
ile alâkalı olarak, imzalanan Anlaşmanın 
tasdikma dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/151) 149 :165,165:174, 

176,178:180 

Sayfa 
2. — Hıükiimetimiz Ereğli Demir ve Çe

lik Fabrikaları T. A. §., Koppers Assosia-
tes, S. A., Koppers Company, Inc., Blaw -
Kııox Cornıpany, Westiııghouse Electric 
Corporation ile Amerika Birleşik Devlet
lerinin bir teşekkülü olan Kalkınma İkraz 
Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde te
sis edilecek Demir ve Çelik fabrikaları ile 
ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının 
tasdikma dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/164) 174:176,1»! :183 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1.18 sayılı Af Kanununun değişik birinci mad
desinin (B) bendi ile değişik 7 nci maddesinin 
yorumlanması hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
okundu ve bu kanunu görüşmek üzere, Adalet 
Komisyonu ile Millî Birlik Komitesinden iki üye
nin iştirak edeceği bir Geçici Komisyon kurul
ması kaJbul olundu. 

12 Temmuz 1.961 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son yerildi. 

Başkan 
Başkanıvekili Kâtip 

İbrahim S eni I- A lev Coşkun 
Kâtip 

Selâhattin Özgür 

2. — GELEN KÂGITLAK 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasının 
onaylanması hakkında kanun tasarısı (1/169) 
(Di şişleri Kom i siy onuna) 

Raporlar 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fe

deral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
6 'Haziran 1961 tarihinde» imzalanan Kredi An
laşmasının tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/156) ('Gündeme) 

3. — Türkiye Hükümeti ile İsrail Hükümeti 
arasındaki 18 . 3 . 1960 tarihli Ticaret Anlaşma
sına ek Protokol ile eklerinin kabulü lıakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/106) (Gündeme) 

4. — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı 
sıfatiyle hareket eden Kalkınma İkraz Fonu ara
sında imzalanan 14,5 milyon dolarlık İstikraz 
Anlaşmasının garanti edilmesi hakkındaki An
laşmanın tasdikına. dair kanun tasarısı ve. Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/131) (-Gündeme) 

5. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün, 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin ajanı 
sıfatiyle hareket eden Kalkınma İkraz Fonundan 
istikraz edeceği 900 000 dolara ait Anlaşmanın 
garanti edilmesi hakkındaki Anlaşmanın tasdi-
kına dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/132) (Gündeme) 

•6. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 18 . T. 1946 tarihli Tica
ret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» ile ekle
rinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/112) (Gündeme) 

7 — «'Türkiye Cumhuriyeti iîe Sovyet Sos

yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 . 10. 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye; Anlaşmasına ek 
Protokol» ile eklerinin tasdiki hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/114) 
('Gündeme) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslav Federatif Halk Cum'lıuriyeti Hükümeti 
arasında 3 1 . 12 . 1959 tarihinde akdolunan Tica
ret Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin kabu
lü hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu (l/J.07) (Gündeme) 

9. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 . 5 . 1955 tarihli 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» İle 
eklerinin tadsikı hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/111) (Gündeme) 

10. - - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çe
koslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen. «Türkiye Cumılıııriyeti ile 
Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki 9 . 7 . 1949 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına ek Proto
kol» ile eklerinin tasdiki lıakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/1.18) (Günde
me) 

11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Alücarİstan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sındaki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve ödeme an
laşmalarına ek Protokol» ile eklerinin tasdiki 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/117) (CMndeme) 

12. — Hükümetimizle Kalkınma. İkraz Fonu 
arasında imzalanan 6 milyon dolarlık İstikraz 
Anlaşmasının tasdikma dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/150) (Oündeme) 

14P — 
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13. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile j 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü- Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa'-
meti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'- j daki Nüfus Fazlalıkları îskân Fonu arasında 
da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İ 21 Ekim 1959 tarihinde Paris'te imzalanan Mu-
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği II*i- î kavelenin tasdikma dair kanun tasarısı ve DJŞ-
kümeti arasında Doğru Demiryolu Nakliyat SÖ7- ' işleri Komisyonu raporu (1/119) (Gündeme) 
leşmesi» nin onaylanması hakkında kanun ta~a- j 17. — Cenevre'de imzalanmış olan (Milleti er-
rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/165^ .' a r a s ı Ana Trafik Yollarının inşaatına mütedair 
(Gündeme) j beyanname) ile bu beyannamenin 1, 2 ve 3 sayılı 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ] eklerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ilti-
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında j haki hakkındaki 6360 sayılı Kanunun 1 nei mad-
Atom. Enerjisinin Sivil Sahada istimali hususun- j desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
da iş birliğine dair Anlaşmanın değiştirilmesi \ ye Dışişleri Komisyonu raporu (1/163) (Gün-
hakkmdaki Anlaşmanın onavlanması hakkındaki , deme) 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu j 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümotiuin ko-
(1/155) (Gündeme) \ faleti altında Btibank Genel , Müdürlüğü ne, 

15. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya { Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 .4 .1954 tarihli sıfatiyle hareket eden Kalkınma' îkras Fonu ara-
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» ile smda akdolunan 7 milven dolarlık î^tikî-a^ An-
eklerinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dış- laşmasmın tasdikma daı-r kaırm ta^arr-n ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/113) (Gündeme) işleri Komisyonu raporu (1/130) (Gündeme') 

BÎRtNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Emanullah Çelebi 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I BAŞKAN — Yerter sayımız vardır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — GÖRÜŞ 

1. — Hükümetimizle Kalkınma İkraz Fonu 
arasında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek 
Demir ve Çelik Fabrikaları ile alâkalı olarak, 
imzalanan Anlaşmanın tasdikma dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/151) (t) 

(1) 30 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun
da dır. 

LJÎN İŞLER 

BAŞKAN — Hamza Eroğlu. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAM

ZA EROĞLU — Çok muhterem arkadaşlarım; 
bugün huzurunuzda tetkik edilen anlaşma Hü-
Ivümetimizile Amerilka Birleşik Devletlerinin bir 
teşekkülü olan Kalkınma İkraz Fonu arasında 
yapılan bir İkraz Anlaşmasının tasdikine ait
tir. Bir İkraz Anlasmajsının ydkûnu T69 milvon 
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dolar tutmaktadır. Bu Yardım Anlaşması ile 
Türkiye'de ikinci Demir - Çelik Sanayiinin 'ku
rulması gerçekleşmiş olacaktır. 

Verilecek kredi ilki kısma ayrılmış olup, bun
lardan birincisi (A ikrazı) adını taşımakta ola
nı 98 ımilyon 600 bin dolardır, bunun karşılığın
da Türk parası ödenecektir. 

ikincisi ise, (B ikrazı) adı altındadır, 31 
milyon dolarlık olan bu kısmın 'karşılığı, dolar 
olarak ödenecektir. 

Bu kredi ile memleikdtimiize büyük menfaat-
ler sağlanacak ve .senede 80 milyon dolarlık. 
'bir döviz tasarrufu temin edecek olan büyük 
bir müessese kurulacaktır. Kurulacak olan bu 
'büyük müessesenin finansmanını temin edecek 
anlaşma huzurunuza sunulmuş bulunmaktadır. 

Buna göre bir finansman plânı hazırlanacak
tır. 168 milyon 600 bin dolârnı 129 milyon. 600 
bin doları Kalkınma ikraz Fonu tarafından ve
rilecektir. Geriye kalan, 129 600 milyonun dı
şında kalan miktar, Amerikan hususi sektörle
rince, Avrupa Kredileri Fonundan, Chase în-
ternational învelstimen Corp, grupu ile ve diğer 
Amerikan hususi yatırımcıları tarafından te
min edilecektir. Ayrıca 65 milyon 700 dolarlık 
'bir kısım da dahilî istikrazlarla temin oluna
caktır. Bizde çok dhemmıiyetli bir sanayiin, ku
rulmasında büyük yardım ve hissesi olacak bu 
kredi anlaşmasının tasdiki yüksek huzurunuz
da mevzuufbahsıolurken Amerika Birleşik. Dev
letleri. Hükümetine ve Amerikan halkına teşek
kürlerimizi ifade etmeyi bir bor*; bilirim. (Al
kımlar) 

Ancak, muhterem arkadaşlar; bu Anlaşma 
9 Ocak 1961 tarihinde imzalanmıştır. Millî Bir
lik Hükümetinin başarılı bir eseridir. Ben Sa
yın Maliye ve Sanayi Vekilinden, encümende 
olduğu gibi, burada da bu Anlaşmanın geçir
diği safhalar hakfkında izahat vermesin» rica 
edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ooşlkun Kırca, 
COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşla

rım, hakikaten anlaşma esas itibariyle inkılâp 
Hükümetimizin "büyük bir muvaffakiyetini teış-
kil etmektedir. Bu balkımdan Hükümeti tebrik 
etmek Merim. 

Ancak, bu büyük tesisin finansmanında kul-
lamlacaJk kredilerin faiz hadleri üzerinde bir 
iki noktaya dokunmak istiyorum, Hükümetten 
de bu îr$3U§ta izahat vermelerini rica ediyo-
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ruıtrı. Amerika Birleşik Devletlerinden teinin 
edilen bu kredinin faizi % 5, 3/4 tür. Bu ha
klından, kredinin bir kısmının resülmal ve fal-

. zinin dolarla ödeneceğini unutmaımalk lâzımdır. 
Bu faiz yeni Kennedy idaresinin uzun. vadeli 
yardımlar hususundaki vaatlerine uymaktadır. 
Yeni Amerikan idaresinin yardım siyasetine 
göre, bu uzun vadeli yardımların kredisinin 
% 3 ten fazla Olmaması icalbeder. Ben bunu 
söylemelide Hükümeti temkid etmek istemiyo
rum. Kennedy idaresinin ilân ettiği esaslara 
uyulmadığını belirtmek istiyorum. Bu durum, 
yeni Amerikan idaresinin vâdettiği siyasetin 
henüz fiiliyata koumandığmı göstermektedir. 
Bu şayanı teessür durumıu ortaya, koymak isti
yorum. 

Anlaşmanın 9 ncu bölümünde bâzı vergi 
'muafiyetleri vaz'edilmektedir. Bu vergi muafi
yetlerinin şümulü nedir, (hangi vergiler mevzuu-
bahistir? Bundan istifade eden başka yabancı 
özel sermayeye dayanan teşebfbüsler var mıdır? 
Türk özel teşebbüsleri buna benzer vergi mua
fiyetlerinden istifade ettiriliyorlar mı?.. Eğer 
değilse bu ayırımın sebebi ve neticeleri nedir? 

Diğer söyliyeceğim husus 12 nci bolüme ta
allûk etmektedir. Hukuki mütalâalar. Bu an
laşma um Türk Hükümetinin vecibesi olduğuna 
dair bir hukuki mütalâa verilecekmiş. Buna ni
çin lüzum görülmüştür? Bu hususlarda izahat 
rica ediyorum. 

BAŞKAN —, Sayın Mümtaz Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL — Sayın arkadaşlar, 

ben de anlaşmanın ikinci bölümündeki mevzu
lar üzerinde Maliye Bakanının veya ilgili di
ğer bir şalısın gerekli izahatı vermelerini rica 
edeceğini. Ayrıca bu anlaşmanın muhtelif nok
taları üzerinde ilgililerin dikkatlerini çekmek 
istiyorum. Üzerinde durmak istediğim bir baş
ka nokta, 6 ncı sayfadaki 1 ncü bölümdür. 

Bu tesislerin finansmanında Türk yatırım
cılarının sermaye hisseleri üzerinde duracağım. 

Bu bölümde deniyor ki, «Hükümet, Türk 
hususi yatırımcılarına mahsus sermaye hisse
leri 2 nci bölüme göre satılamadığı takdirde 
Hükümetin, 2 nci bölümün (e) kesiminde der
piş olunan zamanda veya bu mehaliğe ihtiyaç-
olduğu halde bundan daha önce, finansman 
plânında tesbit edilmiş bulunan yekûna ulaş
mak için zaruri olan nisbette tahsisatı borç -

1 sermaye münasebeti DLF nazarında tatminkâr 
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olmakta devam edecek, kontrol hususi hisse
darların ellerinde kalacak ve DLF ce tatmin
kâr sair kayıt ve şartlara da uygun düşecek 
surette temin etmeyi veya ettirmeyi kabul 
eder.» 

Yine 5 nci bölümde, projenin ikmali kıs
mında : 

«Hükümet, projenin ikmali için zaruri olan 
ve finansman plânında derpiş edilmemiş bulu
nan her hangi bir munzam mahallî para ihti
yacını temin etmeyi veya ettirmeyi kayıtsız 
şartsız olarak kabul eder. Bu suretle temin olu
nan paralar DLF için tatminkâr kayıt ve şart
lara tâbi olacak, kontrol hususi hissedarların 
elinde kalacak ve müstakrizin borç - sermaye 
nisbeti DLF nazarında tatminkâr olmakta de
vam edecektir» deniyor. 

Halbuki beşinci sayfada bu finansman plâ
nının kaynakları olarak gösterilen maddeler 
gözden geçirilirse görülecektir ki; bu noktada 
Türk Hükümetinin Devlet sektörü olarak yap
tığı yatırımın bütün sermaye yatırımlarından 
fazla olduğu bütün bu yatırımın da Devlet 
hissesinin hususi sermaye hissesinden fazla ol
duğu dikkati çekmektedir. Fakat kurulacak 
müessesede kontrolün hususi teşebbüs elinde 
kalması şartı ileri sürülüyor. Bu, hususi ser
mayeyi teşvik edici bir noktadır. Fakat aca
ba Türkiye'de hususi sermayenin gelişmesini 
sağlayıcı en müessir çare, yapılan yatırımlar
da Devlet hissesi daha fazla olduğu halde esas 
kontrolün hususi teşebbüste kalmasını sağla
mak mı, yoksa bunun başka bir çaresi var mı
dır? Benim ricam şudur; Devlet hissesi faz
la olduğu halde kontrolün hususi sektörde 
kalmasında ne gibi uzun vadeli bir fayda umul
maktadır ? Bu fayda umumi olarak yatırım 
plânının uzun vâdedeki gelişmesinde ne bakım
dan rol oynıyacaktır? Devletin bu son derece 
geniş yatırımda, son derece geniş paylarla ka
tıldığı bu teşebbüsün kontrolünü elinde bulun
durması uzun zaman nasıl mümkün olacaktır? 
Bu hususun da açıklanmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı var mı? Bu
yurun, Muin Küley. 

MUlN KÜLEY — Pek sayın arkadaşlarım, 
aydınlanmış olmak için, Coşkun Kırca arkada
şımızın 8 ve 9 ncu bölüm hakkında vâki sual
lerine ben de iştirak ediyorum. Ayrıca 13 ncü 
bölümde bu anlaşma dolayısiyle tatbik edile-
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cek kanunun hangi kanun olduğunu izah et
melerini Hükümetten rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Muhterem arkadaşlarım, bugün yüksek huzu
runuza gelmiş olan mevzu, iktisaden gelişme
mizde çok hayati rolü olacak ikinci Demir ve 
Çelik Fabrikasiyle ilgili bir kanundur. 

Mevzu üzerinde konuşan arkadaşlarımız, 
bâzı noktalarda tereddütlerini ifade ettiler, 
sualler sordular. Kendilerine cevap vermeden 
önce şunu söyliyeyim M, gösterdikleri hassasi
yet ve sordukları suallerden dolayı hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar; iktisaden gelişmekte 
olan ve iktisaden gelişmesini hızlandırmak isti-
yen her memleket çelik mamullerine iktisadi ve 
sınai gelişmesi içinde ayrı ve müstesna bir yer 
ayırmak zorundadır. Süratle sanayileşmiş ve sa
nayileşen her memleket bu yolu ihtiyar etmiştir. 
Cumhuriyet hükümetlerinin uzun yıllara sirayet 
ed:m gayretleriyle Türkiye'de ilk çelik sanayiinin 
nüvesi daha önee atılmıştır. Karabük bu bakım
dan tarihî 'bir rol oynamıştır. Fakat gerek ku
ruluş yeri ve gerek imkânları bakımından bu te
sislerin bulunduğu yerde tevsi edebilme imkân
ları maalesef mevcut değildir. Bugün memleke
tin, her yıl 100 milyon dolara yakın, çelik ma
mulleri ithalâtı olmaktadır. Bu ihtiyacı karşıla
mak için Ereğli ikinci Demir ve Çelik Fabrikası
nın kurulması zaruri görülmüştür. Bunun evve
lâ tarafımızdan etüdleri yapılmış, dünya piyasa
larında mühim bir yer tutacak tesislere ait etüd-
lerimiz finansmanla ilgilenen devletlerce incele
nip bunlarla aktedilen anlaşmalar huzurunuza 
tasdik için getirilmiştir. 

Yapılan tetkikler sonunda Ereğli'de kurula
cak tesislerin gerek kömüre yakınlığı gerekse 
nakliyat işlerinin son derece müsait olması ne
ticesinde, çok iyi randıman vereceği an
laşılmıştır. İnceden inceye yapılan hesaplara 
nazaran kurulacak tesislerin rantabl bir şekilde 
çalışacağı neticesine varılmıştır. Hattâ, Ereğli 
tesisleri dünya ölçüsünde rekabet imkânlarına sa
hip olacaktır. 

Müşterek Pazara katılacak olursak, Ereğli te
sisleri yalnız memleketin ihtiyacını teminle kal-
mıyaeak, aynı zamanda rekabet şartları içinde da-
fyıa çok gelişebilecektir. Memleketimizin şartları
ma uygun; ilmî bir şekilde hazırlanmış, huzuru-

151 
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nıiza getirilmiş olan bu kuruluşun Yüksek Heye
tinizce tasvip edileceğine emin bulunuyorum. 

Teslislerin yekûn maliyeti 234 milyon 300 
bin dolardır. Bunun 65 700 000 doları dahilî ya
ni memleket içindeki ikrazat ve hizmet ile gide
rilecek, 168 milyon 600 bin doları yabancı mem
leketlerden yapılacak ikrazat ve malzeme bedel
leriyle karşılanacaktır. Yani tesisin bizatihi ma
liyeti iki milyar 108 milyon Türk lirası kadardır. 
Buna ilâveten de 130 milyon dolarlık enfrast-
rüktür tesisleri yapılacaktır. Bu, Türkiye'nin ta
rihinde giriştiği en büyük yatırım teşebbüsüdür. 
Bunun millî gelirimiz üzerindeki inikası son de
rece büyük olacaktır. Tesisler tamamlandığı za
man gayrisâfi millî hâsılamızda her yıl % 4,7 nis-
betinde bir artış olacaktır. Bu ise son derece şa
yanı şükran bir gelişmedir. Diğer taraftan yal
nız bu artış tediye muvazenemize doğrudan doğ
ruya akseden bir artış olacaktır. Bu artışla her 
yıl artık yaptığımız 80 - 100 milyon dolarlık it
halâta lüzum kalmıyacaktır. 

Ereğli'de, kurulmakta olan bu tesis, millî ik
tisat bakımından çok faideli neticeler verecektir. 
Bu eserin tahakkukunu temin eden İnkılâp Hü
kümetimiz hakikaten büyük gayret sarf etmiş
tir. 

Bidayette, tesislerin teknik etüdleri yapılmış, 
umumi plân hazırlanmış, finansmanını temin ede
cek kred-leri temin yoluna gidilmiş, anlaşmalar, 
memleket'miz için büyük menfaat temin edecek 
şekilde hazırlanmış, maliyetin azaltılması ise bü
yük gayretlerin mahsulü olmuştur. 

Bu bakımdan eski Sanayi Bakanı arkadaşımız 
Sayın Şahap Koeatopçu'nun teşebbüs ve gayret
lerini. de burada anmak isterim. ^Maliyeti azalt
ma yolunda, kredilerin müsait şartlar içinde te
mini meselesinde mühim azaltmalar, indirmeler 
sağlanmıştır. 

234 milyon 300 bin dolara mal olacak olan 
Ereğli tesislerinin Türk parası karşılığı ma
liyeti 2 milyar 108 milyon liradır. Enfrastrük-
tür tesisleri, yani yollar, liman tesisleri, demir
yolları ve sairesi 234 milyona dâhil olmak üzere, 
sermayeye iştirak pay olarak 34 milyon dolar 
karşılığı resmî sektörce tesis edilecektir. 11 mil
yonu Türk hususi sektörün sermayeye payıdır. 
Bu müesseseye 19 milyon 800 bin dolar olarak 
Türkiye Hükümeti ikrazda bulunacak, 900 bin 
dolar avans verecektir. Yekûn 65 milyon 700 bin 
dolarlık bir sermaye etmektedir. Buna mukabil 
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168 milyon 600 bin dolarlık kısmı dışardan çe
şitli kredilerle sağlanacaktır. 168 milyon 600 bin 
dolarlık dış kredilerin 129 600 000 doları Ame
rikan Hükümetinin bir uzvu olan Kalkınma ik
raz Fonu tarafından temin edilmektedir ve bu 
kredi dünyada şimdiye kadar bu Kalkınma İk
raz Fonunun tek bir yatırım olarak her hangi 
bir memlekete verdiği en büyük kredidir, şart
ları itibariyle de son derece müsaittir. Bu kredi 
yirmi yıl vadelidir ve 5 3/4 faizlidir. Yüzde 
yetmiş beşi Türkiye'de Türk parasiyle ödenecek 
ve bu Türk paralarımı kullanılış şekli ile Hükü
met arasında tesbit edilecektir. Yalnız bu para
ların kullanılmasının Türkiye tediye muvazenesi 
üzerinde menfi bir tesir yapmaması için, bu hu
sus hassasiyetle göz önünde bulundurulacaktır. 
Şimdiye kadar Amerika Hükümeti bu kadar 
müsait şartlarla, uzun vadeli ve rantabl bir tesis 
için böyle bir kredi vermemiştir. Bu kredi bü
yük dostumuzun Türk Milletine ve onu temsil 
eden hükümetlere, bundan böyle istikrarlı bir 
gelişmenin icaplarına, hassasiyetle, inatla sadık 
kalacaklarına dair inançlarının, güvenlerinin bir 
delilidir. 

Bu kürsüden Hükümet namına, müttefikimiz 
Birleşik Amerika Devleti ve sayın halkına, size-
rin adına teşekkürlerimi tekrar tekrar arz etmek 
isterim. 

Kredilerin faizleri meselesine geçiyorum . Sa
yın Kırca arkadaşım, suallerinden anladığıma 
göre, faizleri bir miktar fazla buldular. Evvelâ 
şu ciheti arz edeyim ki, bu faiz, Kalkınma İkraz 
Fonunun öteden beri her anlaşmada tatbik et
tiği bir faiz nisbetidir. Bu bakımdan yüksek bu
lunmamaktadır. 

Henüz yeni Hükümetin bu kabîl mevzularda 
ne şekilde bir faiz haddi tatbik edeceği taayyün 
etmemiştir. Bu 5 3/4 faiz, New-York Sermaye 
Borsasında teessüs etmiş ve Dünya Bankasının 
ikrazlarında tatbik ettiği bir faiz haddidir. Ay
rıca kredinin yüzde yetmiş beşi Türk parası ola
rak yirmi senede ödeneceğine göre bu faizin ye
kûnunun çok geniş miktarda azaldığı da gezden 
kaçmamalıdır. Mamafih ileride Amerikan Hükü
metinin faiz politikasında aşağıya doğru bir in
dirme olduğu takdirde, bu nisbetler üzerinde tek
rar durmamızın mümkün olabileceği de tabiîdir. 
Yalnız bendeniz size şunu hatırlatayım ki; bu 
faiz yüküne rağmen bu tesisler dünya çapında 
rekabet şartlarını tahakkuk ettirecek tesislerdir. 
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Rantabilitesi yüksektir. Bu bakımdan da bu faiz 
yükü bu tesislere ayrıca bir külfet tahmin etmi-
yecektir. 

Kıymetli arkadaşım vergiler mevzuunda 9 ne-u 
bölümde zikredilen muafiyetlere de temas etti
ler. Bu vergi muafiyeti bu tesis için yapılan 
muhtelif anlaşmaların icabıdır. Bir anlşama ya
pıldığı zaman Damga Resmi, Noter Harcı çok 
geniş bir külfet oluyor. Türkiye tarihinde ilk 
defa bu cesamette bir Anlaşma yapılmaktadır. 
Hukukan bize Damga Resmi olarak derhal 15 
milyon lira ödenmesi icabeder ve bu teşebbüs 
daha başlangıcında baltalanabilirdi. Bu sebeple 
9 ncu maddeye göre, bu kabîl muafiyetler tanın
maktadır. 

«Teşriî tasvibe tâbi bulunan 169 numaralı 
İkraz Anlaşması ve bu Anlaşmaya müsteniden 
çıkarılacak emre muharrer senetler ile 169 - A, 
169 - B ve 169 - C numaralı Anlaşmalar, Türki
ye kanunları veya Türkiye ülkesinde mer'ı ka
nunlar ile vaz'edilnıiş her türlü vergiden, harç
lar ve sair malî mükellefiyetler de dâhil, muaf 
olacaktır» denilmektedir ki, eğer böyle olmasaydı 
derhal 20 - 25 milyon lira ödemeleri lâzımgele-
cekti. 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız, şir
ketin sermayesi hakkında haklı olarak bâzı mü
talâada bulundular ve dediler ki, «Devlet, sek
törü bidayeten çok geniş bir ölçüde iştirak etti
ğine ve ikraz yolu ile çeşitli imkânlar sağladığı
na göre, kurulacak bu şirket nasıl hususi bir te
şekkül olacaktır? Bu hususi bir teşebbüs değil 
midir?» ^" v 

Türkiye iktisadi hayatının böyle bir yatırı
mın yapılmasında, çok büyük menfaatleri oldu
ğundan Hükümet evvelâ en geniş imkânlariy-
le bu işe girmekte fay*da görmüştür. Fakat ec
nebi sermayenin buraya getirilmesi, en müsait 
şartlarla kredi alınması için bu teşebbüsün hu
susi teşeibbüs olarak kurulmasını son derece za
ruri kılıyordu. Bilhassa Amerikalı müteşebbis
ler bunda büyük fayda mülâhaza etmişlerdir. 
Nihayet bu şirket dış piyasaların rekalbet şart
ları içinde çalışabilecek bir şirkettir. Böyle bîr 
şirketin bir idare heyeti olması ve kontrolünün 
da bu idarede bulunmasmdaki zaruret de orta
dadır. Hükümetiniz buraya katıldığı hisseleri 
tedricen hususi sektöre devretmek taahhüdün-
dedir. Bunda da, bu tesisin müessiriyetini ve 
rekabet şartlarını devamlı şekilde idame bakı-
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mından fayda vardır. Bize göre bu tesislerin 
ilerde hususi teşebîbüse devredilmesi şayanı ar
zudur. Yalnız bu intikal geniş bir baz üzerinde 
yapılmalıdır. Biz bu konuda tasarruf bonoları
nın Türkiye'ye yeni imkânlar getirdiğine kaani 
bulunuyoruz. Hükümetinizin bu katılma payları 
tasarruf bonoları hâsılatından ayrılmaktadır. 
İştirak payı 'bu yılki bütçeye 74 milyon Türk 
lirası olarak konmuştur. Böylece tasarruf bo
noları ile yeni bir tesisin yapılması sağlandık
tan sonra, tasarruf bonoları yardımı ile halkın 
iştiraki geniş bir zemin üzerinde inkişaf ede
cek, arzu edenlere bonolar geri alınarak hisse 
senetleri verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa belirtmek 
isterim, bu yolla artacak millî gelir 5 - 10 ser
mayedarın eline aktarılacak değildir, bugün 
işçilerimize, memurlarımıza ve vergi mükellef
lerine verilmekte olan tasarruf bonoları geniş 
bir kütleyi içine almaktadır. Bu tesisler, tasar
ruf bonoları kanalı ile gayet geniş bir kütleye 
intikal ettirilecektir. Tesislerin tasarruf bono
ları yardımı ile vatandaşlara, orada çalışanlara 
intikali mümkündür. 

Son otuz yılda, müsamahanıza sığınarak be
lirtmek isterim ki, Türkiye'nin iktisadi kalkın
masında, sanayi kalkınmasında çıkmaz bir yo
la gidilmiştir. '* 

Devlet kanalı ile her yeni tesis için Devlet 
sermaye bulmuş, fakat bu sermaye tesislerde 
donup kalmıştır. Bu tesisler için yatırılmış ser
maye yeni tesisler için harekete geçirilmemiş, 

• hu asla düşünülmemiştir. Devlet her yıl yeni 
tesisler için milyarlık yatırımlar yapmayı dü
şünürken İktisadi Devlet Teşekkülleri sektörü
ne bağlı kaldığından ufak tefek tesisler için 
dahi yeniden menabi aramak mecburiyetinde 
kalmıştır. Devlete düşen vazife; Türkiyenin ik
tisadi gelişmesinde bidayette yapacağı yatırım 
için menabi bulmak enfraıs'trüktür tesislerini 
kurmak ve mobilize ettikten sonra bunu halka 
devredip yeni imkânlarla yeni yatırımlara git
mektir. Evet, vazifesi bir taraftan yapmak öbür 
taraftan devretmektir. Yeni elde edilen mena
bi ile yeni yatırımlara gitmek esas olmalıdır. 
İkinci Demir ve Çelik Tesisleriyle bu mevzuda 
yeni bir tecrübeye girmiş olacağız. Tasarruf 
bonolarının imkânlariyle yeni fabrikalar kuru
lacak, sonra bu fabrikaları tasarruf (bonosu sa
hiplerine intikal ettireceğiz. Yalnız bu intikal 
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geniş bir baz, geniş bir satıh üzerinde olacaktır. 
Böyle bir prosedürün Türkiye'nin iktisadi ge
lişmesinde yeni bir çığır açacağına inanıyoruz. 

Aynı şekilde bir hareketi vergi sistemi üze
rinde de yapmak mümkündür, zannediyoruz. 

Vergilerimiz üzerindeki reform bu çalışma
larımız yüksek malumlarınızdır. Bu çalışmala
rın neticesini Yüksek Meclisinize arz edeceğim. 
Biz bundan sonra, hususi sektörü ele alacağız. 
Hususi sektörün fabrikalannda çalışanlar da 
vergi yolu ile, çalıştıkları fabrikaya iştirak ede
bileceklerdir. 

Meselâ her yıl şirketler, orada çalışanlara temet
tü ikramiyesi verirler. Her türlü vergıMen muaf 
tutulmak suretiyle, bu temettüleri alanların ser
mayeye iştirakleri sağlanmış olacaktır. Bu yol
la, yeni tesislerin kurulmaları, gelişmelerinin 
sağlanması temin edilecek fabrikalarda çalışan 
herkes, o fabrikanın sermayesine katılmış ola
caktır. Vergi sisteminin ıslahı yolu ile sa
nayide geniş hareket yaratılacaktır. Fab
rikada çalışanlar da o fabrikada bir his
seye malik olacaklardır. Iktisaden yeni bir 
teamül teessüs etmiş olacaktır. Bu husustaki ça
lışmalarımız neticeye erince, tekrar huzurunuza 
geleceğim. Selâbet unsurları, ayrıca tebellür et
tirilecektir. Sırf Devletçi olmanın iktisadi geliş
memizde arzu edilen hızı kesebileceği noktasın
dan bâzı düşüncelere sahibiz. Devlet sadece 
staratejik noktalarda kontrolü devanı ettirmelidir. 
Fakat bütün hedef yüksek bir yatırım seviyesi
ne çıkarak yıllık hâsılayı her yıl artırmak olma
lıdır. Bu bakımdan hususi sektörle işletilecek 
tesisleri gene hususi sektöre geniş olarak intikal 
ettirmenin yollarını bulmalıdır. 

Bu tesislerle Türkiye'de 1 milyon tonluk bir 
demir mamulü istihsali mümkün olacaktır. îlk Saf
ha üç etapa ayrılmıştır. îlk etapta 470 bin tonluk 
bir külçe istihsali sağlanacaktır. Bununla Tür
kiye demir çelik istihsali bakımından modern 
memleketler seviyesine doğru gitmiş olacaktır. 
Tesisler her halükârda dünya fabrikaları ile re
kabet imkânını haizdir. Kredi şartları son dere
ce müsaittir. Amerikan kalkınma fonundan ya
pılan İstikraz Anlaşması çok müsait bir şekilde 
ele alınmıştır. Bu bakımdan anlaşmaların yük
sek tasviplerinize lâyık olduğuna emin bulunu
yorum. Tasvibedeceğinize de inanıyorum. 

COŞKUN KIRCA — Sual soracağım, efen
dim. Sayın Maliye Bakanı açıkça söyliyebilirler 
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mi? özel sektörün, yabancı ve Türk sermayesi 
olarak iştiraki yüzde kaçtır? Türk resmî sektörü 
sermayenin yüzde kaçına sahiptir? Resmî ve 
özel, Türk sermayesinin şirkete iştiraki ne ka
dardır, yabancı iştirak ne kadardır? 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ —. 
Bu malûmat zaten kanunun gerekçesinde var
dır. Mevzuubahis şirketin hususi sermayesi 59 
milyon dolardır. Bunun 14 milyon doları Ame
rikan hususi sermayesi, (11) milyon doları Türk 
hususi sektörleri tarafından ©lmak üzere 59 mil
yon dolarlık sermayenin 25 milyonu hususi sek
töre, 34 milyon dolan ise Türk resmî sektörüne 
aidolacaktır. Fakat resmî sektör sonra tedrici 
olarak geniş biz baz üzerinde hissesini hususi 
sektöre intikal ettirecektir. Şunu unutmıyalım 
ki; tesisin yekûn kıymeti 234 milyon 300 bin 
dolardır. Bunun 65 milyon 700 bin doları Türk 
Devleti ve hususi teşebbüs erbabı tarafından ve
rilecektir. Aşağı, yukarı 55 i Devlet tarafından 
11 i de hususi teşebbüs tarafından verilecektir. 
168 milyon 600 bin dolar da dışardan temin edi
lecektir. Bilmem bunlar Sayın Coşkun Kırca'yı 
tatmin ediyor mu? 

Efendim biz, bu tesisin gayet rantabl bir ça
lışma ile maliyetinin müsait olmasını temini ede
ceğiz. Millî gelire de en az % 5 artış temin edi
lecek bir yatınm sağlamış 'bulunuyoruz. Bu ya
tırım için 65 milyon lira fedakârlık yapacağız, 
bunun karşılığında 168 milyon 100 bin dolarlık 
dış imkân sağlamış olacağız. Bunun 129 milyon 
600 bin dolan son derece müsait şartlarla temin 
edilecek kıredilerle karşılanacaktın'. Dünya Ban
kasının son zamanlarda yaptığı teklif hariç tu-
tulursa, bu teklif son derece müsait »bir teşebbüs
tür. Bunu teminde çalışmış olan arkadaşlarıma 
teşekkürü bir vazife bilirim. 

MÜMTAZ SOYSAL — Acaba murakabe ba
kımından ne düşünülmektedir? Çünkü, 3460 sa
yılı Kanuna göre sermayesinin % 51 inden faz
lası Devlete ait olursa, <bu kanuna göre muamele 
yapılır. Bu tasanya göre, murakabe nasıl ola
cak? 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Bu şirket hususi şirketlerin statüsüne tâbidir 
ve rakabet şartlarının icabettirdiği şekilde çalışa
cak, ancak Devlet bunu kontrol edemiyeeektir. 
Kendi hususiyetine göre idare ve kontrol edile
cektir. Yabancı şirketin nasilhatlerinden ve tecrü
belerinden istifade edecektir. Bunun idaresi 
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Türk 'hususi sektörünün hâkini olduğu bir idare 
olacaktır. Bu idareye ve şirkete Devlet müda
halede bıılunmıyacaıktır. Bu tesisin diğer bir mâ
nada teminatı buradadır ve bütün bu şartlariyle 
bu tesis, Müşterek Pazara katılmamız halinde, 
rekabet şartlarına intibak edebilecek vasıftadır. 

MUÎN KÜLEY — Sayın Vekil, sorduğum su
alleri cevapsız bıraktılar. 13 ncü bölümde, işbu 
anlaşmanın tatbiki için, kendisine baş vurulacak 
kanun hangi kanundur? Amerikan kanunu' ise hu
susiyetleri nedir? 

ikincisi; 9 ncu bölümde bahsedilen anlaşma
lar, yani 169 sayılı ikraz Anlaşması denilen An
laşma bizden geçmemiştir. Ve diğer 169 A, 169 B, 
169 C isimli anlaşmalar ne mahiyettedir?... Ve 
bunların getirmekte olduğu hükümler nelerdir? 
Bunları ,rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De
vamla) — Efendim, 13 ncü maddede belirtilen, 
ikraz anlaşmasına göre hu kanun hazırlanmıştır. 
Tasvibinizden geçtikten sonra, bu da bir kanun 
olacak ve ona göre muamele yapılacaktır. Bu ka
bili tatbik bir anlaşmadır. Acaba arkadaşım, 
burada geçen (kanun) tâbirinden başka bir şey 
mi anlıyorlar? 

Bu kanun tasvibinize sunulmakla, ikraz An
laşması da tasvibinize sunulmuş olmaktadır. 

Keza 12 nci madde, 'böyle her anlaşmaya gir
mesi mûtat olan bir maddedir. 

BAŞKAN — Sayın Küley Bey, uzaktan sesi
niz iyi anlaşılmıyor. 

MUÎN KÜLEY — Söz istiyorum, efendim. 
COŞKUN KIRCA — Efendim, 12 nci bölüm 

hakkındaki sualimiz lâyıkiyle cevaplandırılma
dı. 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De-
vamla) — Efendim, 12 nci bölümde her muka
veleye giren mûtat kısımlardan birisidir. Bu 
Anlaşma, 30 Hazirana kadar gereken belgenin 
verilmesini istiyen, zaman tahdidi koyan bir An
laşmadır. Bu müddet 15 gün kadar uzatılmış
tır. Anlatmaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin Ereğli işletmesi ile ilgili muayyen bâ
zı hususlar vardır. Bu hususlarda bir formali
te icabı burada zikredilmektedir. Yani burada si
zin müşahede ettiğiniz bir eksiklik varsa, o za
man nazarı dikkatimizi celbetmeye haklısınız. 

Bölüm 12 de şöyle ifade edilmektedir: «Hükü
met tarafından 30 Haziran 1961 tarihine veya 
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I DLF'ce yazılı olarak kaibul edilebilecek başka 

her hangi bir tarihe kadar, DLF'in kabule şa-
I yan addedeceği müşavir tarafından işbu Anlaş

manın Hükümet tarafından usulüne uygun ola
rak tanzim, imza ve tevdi edilmiş olduğunu..» de-

I inektedir. 
j Yani «bizimle yapılan bu anlaşma, sizin tasvi-
I binizden çıktıktan sonra her hususta muteber ve 
I mer'i olacak ve 30 Hazirana kadar bütün mü-
I kellefiyetler yerine getirilecektir, isticalimiz bu-
I nun içindir. 
I Mâruzâtım, şimdilik bu kadardır. Arkadaşlar 
I suallerini sorduktan sonra tekrar huzurunuzu iş-
I gal ederim. 

BAŞKAN — Muin Küley, buyurunuz. 
MUÎN KÜLEY — Pek sayın arkadaşlarım; 

I bu Anlaşmanın 9 ncu sayfasında (işbu Anlaşma-
I ııın aslı ingilizce olarak tanzim edilmiştir.) diye 

ibir kayıt mevcut. Metinde de önemli birtakım 
I ifade bozuklukları var iki, bunlar bizi tercümesi

nin sıhhati hakkında şüpheye düşürüyor. Bu »ba
kımdan, bir karşılaştırma imkânı vermesi için 
metnin ingilizce aslı ile birlikte huzurunuza <ge-

I tirilmiş olması şayanı arzu idi. 
I Vergiler başlığını taşıyan 9 ncu bölümde ha-
I ricî mevzuata atıf yapılmıştır. 169 numaralı Îk-
I raz Anlaşması Amerika Birleşik Devletlerinin da

hilî mevzuatındandır. Metinde «Tteşriî tasvibe 
tâbi bulunan» ibaresi mevcut olduğuna göre, bu 

I anlaşma, henüz orada da teşriî tasvibe iktiran et-
I memiştir. 
I Şimdi bu metnin imzalandığı andaki durumu 
I ile 169 numaralı ikraz Anlaşmasının mahiyeti ne-
I dir; A, B, ve C metinleri neyi ifade ediyor? Bü-
I tün bunların'neticelerini bilmeden vergi mükelle-
I fiyetleri hakkında getirilen muafiyetlerin kabu-
I lü, ancak gjözü kapalı bir kabul olacaktır. Evvel-
I emirde metinlerin neyi ifade ettiğinin açıkça izah 
I edilmesi iktiza eder. Bu bakımdan bu metinler 
I tecrübe ettirilerek Yüksek Meclise takdim edil-
I melidir, bu bir. 
I İkincisi; yine 13 noü bölümde tatbik edilecek 
I kanundan bahsediliyor. Sayın Maliye Bakanının 
I vermiş olduğu izahat, benim bu maddeden anla-
I dığıma tamamen aykırıdır. Çünkü, diyor İd : 
I «işbu Anlaşma, ikraz Anlaşması hakkında o 
I Anlaşmanın 9.06 numaralı kesimi gereğince tat-
I ibik edilecek Kanuna tâbi olarak akdedilmiş bir 
I mukavele sayılacak ve ikraz Anlaşmasının 9.06 
1 bölümü gereğince o Anlaşma hakkında cari ola-
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cak aynı kanuna taibi olup, o kanuna göre tefsir 
edilecektir.» Burada zikredilen kanım, İkraz An
laşmasına taallûk eden ve henüz Amerika'da da
hi teşriî tasvibe iktiran etmemiş bulunan metin
dir. Bu itibarla bu bölümün tefsiri bakımından 
o metne ihtiyacımız vardır. 

Bendeniz, şu anda Yüksek Meclisi aydınlatıcı 
malûmattan mahrum olarak veya az bir malu
matla buraya gelinmiş olduğunu kabul ediyo
rum. Hükümetin, bize detaya inen malûmatla 
birlikte bu mevzuu yeniden getirmek üzere, tasa
lıyı geri almasını temenni ediyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIKJOA — Muhterem arkadaşlar, 

12 nei bölüm üzerinde bâzı mütalâalarımı arz et
mek istiyorum : 

Aynen şöyle deniyor: «Hukuki mütalâalar : 
Hükümet tarafından 30 Haziran 1961 tari

hine veya DLF'ee yazılı olarak kabul edilebilecek 
ibaşka her hangi biı* tarihe kadar, DLF'iıı kabule 
şayan addedeceği müşavir tarafından işbu anlaş
manın Hükümet tarafından usulüne uygun ola
rak tanzim, imza ve tevdi edilmiş olduğunu ve 
Hükümetin mutdber ve bağlayıcı ıbir vecibesini 
teşkil ettiğini ve mündemiç, bulunduğu kayıtlar
la kabili infaz olduğu DLF'ee tatminkâr addedi
lecek Ibir şekilde gösteren hukuki bir mütalâa 
tevdi edilecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, Birleşik Amerika Hü
kümeti ile ittifak, dostluk ve iş birliği içindeyiz 
ve böyle kalması hepimizin arzusudur. Ancak bu 
ittifakın sağlam temellere dayanması ve Ameri
ka ittifakının ve dostluğunun bütün Asya, ve Af
rika'da gelişmesi için, bu gilbi anlaşmalar, sağ
lam psikolojik temellere Lstinadetmelidir. Bizim
le yapılan bu anlaşma için de aynı mesele1 varit
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu anlaşma Türk 
Hükümeti tarafından usulüne uygun olarak tan
zim ve imza edilmiştir. Tasdiknameleri ise ister 
Devlet Başkanı imza etsin, ister tasdik keyfiyeti 
yetkili bakanlık veya sefaret tarafından bir no
tayla tevsik edilsin, Amerikan Hükümeti buna 
itibar etmek zorundadır. 

Şimdi : Türk teşriî uzvunun önüne bir me'in 
gelmiştir. Mevcut Anayasa kaidelerimize göre, 
bu metni, beynelmilel bir anlaşma olarak tasdik 
ederek bunun beynelmilel vecibeler doğurduğu
nu resmen kabullenmek salâhiyeti Türkiye adı-
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na, yalnız ve yalnız Yüksek Heyetinizindir. 'Ta
rafınızdan bu yetkinin kullanılarak Anlaşmanın 
tasdik edildiğini bildirmek, tebliğ ve tevsik etmek 
ise. Devletler Hukuku gereğince, esas itibariyle 
Devlet Başkanına ve bu gibi anlaşmaların teşkil 
ettiği şıkta da, Türk diplomasisine ait bir yetki 
dir. Bir müşavir firma tarafından yahut bir bu 
kuk müşaviri tarafından ıbu husus tevsik ettirile
mez, Üstelik, bu müşavir firmanın vereceği ra
por bile ancak DLFV-e tatminkâr addedilir.se mu
teber sayılacaktır. Halbuki Amerikan Hükümeti
nin, bu konuda Türk diplomasisinin sözüne, teb
liğine inanması gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlar; Amerikan Hükümet i-
nin pek çok memleketle yaptığı anlaşmalarda bu 
tarz maddeler üzerinde ısrar etmesidir ki, maale
sef, «Çirkin Amerikalı» mefhumunu dünyada 
yaratmıştır. Bu hatalardan kaçınmak lâzımdır. 
Amerikan Hükümetinin bilhassa, millî hislerin 
çok kuvvetli bulunduğu Türkiye bahis konusu ol
duğu zaman bu tarz hükümdarlık hakkına aykırı, 
kötü maddeler üzerinde ısrar etmemesi icabeder. 

Memleket menfaatleri bu anlaşmanın tasdik 
edilmesini icabettirmektedir. Ancak, tasdikten 
sonra bu holümün anlaşmadan çıkarılması için 
Amerikan Hükümeti ile derhal müzakere açılma
sını rica ediyoruin. 

Muhterem arkadaşlar diğer hususlara gelin 
ce; evvelâ faiz meselesinde bu faiz haddinin 
Export - Inıport Bank tarafından uygulanan 
faiz hadlerine uygun olduğu muhakkaktır. Ne w -
York borsası faiz hadlerine uygun olduğu da 
muhakkaktır. Bu bakımdan Hükümet, hiçbir su 
retle takbih edilemez, yapılan tenkidler Ameri
kan Hükümetine raeidir. .Nitekim, Başkan 
Keımedy de seçim kampanyası esnasında bımn 
ifade etmiştir. Amerikan özel sermayesinin piya
sa mekanizması dairesinde teşekkül eden faiz 
•hadleriyle gelişmemiş memleketlere tesirli ve ve
rimli şekilde kredi yardımı yapılanı ryacağı m biz
zat Başkan Kenncdy kabul (itmiştir. 

(ı'elişmemiş memleketler*1 piyasadaki faiz had
di üzerinden, kredi verildiği takdirde bu faiz 
ödemeleri, tesisin rantabilifesine uygun düşse 
bile-, bu, memleketlerin dış tediye muvazenesi üze
rinde çok ağır bir yük teşkil etmektedir. İşte 
bunun içindir ki, Amerika Hükümeti faiz had 
1 erin i düşük tutabilmek için birtakım Devlet 
ajansları kurmak ve bunun için de birtakım 
kanunlar çıkarmak mevkiindedir. Arzu ettiği-
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miz şey de budur. Bu anlaşmada bunun ta
hakkuk etmiş olduğunu görmek isterdim. 

Vergilere gelince : Muhterem Maliye Ba
kanının 9 ncu bölümün münhasıran Damga 
Resmine aidolduğu hususundaki sözünü bir taah-
hüdolarak telâkki ediyorum. Ve bundan sonra 
teşriî organ bu hususu kontrol ettiği zaman, 
bu şirketin sadece Damga Resminden muaf 
tutulduğunu ve ezcümle Kurumlar Vergisini 
ödemekten muaf tutulmadığını göz önünde bu
lunduracaktır. Ben şahsan bunu böyle anlıyo
rum. Ancak, eğer mevzuubahsolan vergi mün
hasıran Damga Resmi idi ise, bunu maddede 
daha açık olarak zikretmek ve böylesine muğ
lâk ve umumi ifadeler kullanmaktan kaçınmak 
mümkün olabilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, Mümtaz Soysal ar
kadaşımın temas ettiği hususa gelince; gerek 
memleketimizde özel teşebbüsü, gerek yabancı 
özel sermayeyi teşvik etmek hepimizin arzu ettiği 
bir şeydir. Memleektimizin birtakım kaynakları 
vardır. Yabancı sermaye akımını kendi kaynak
larımıza ilâve etmek suretiyle istihsal faktör
lerimiz daha geniş ölçüde faaliyete geçirilme
lidir. Koskoca ibir Devlet muazzam îbir İkredi yülkü 
altına girmetkedir. Yine bu koskaca Devlet bir
takım vergi muafiyetlerini üzerine almak sure
tiyle 14 milyon dolarlık bir yabancı özel ser
maye akımı temin etmektedir. Fakat bu du
rumda, bu şıkta yabancı özel sermayeyi mevcut 
kaynak1 arımıza ilâve bir akım olarak kabul etmek 
pek mümkün değildir. Böyle olabilmesi için bu 
Amerikan sermayesinin mevcut Yabancı serma
yeyi teşvik Kanuniyle yetinmesi gerekirdi. 

Mümtaz Soysal arkadaşımın dediği gibi, 
yabancı özel sermaye akımım teşvik için Amerika 
lıların bulmuş olduğu bu usul, bir başardığın 
tescilinden ibarettir. 

Bilhassa şu noktayı da belirtmek isterim : 
Türk sermayesi ekseriyettedir deniyor. 

Muhterem arkadaşlar : Batının kapitalist ül
kelerinde büyük anonim şirketlerin bünyeleri 
tetkik edildiği zaman görülür ki, hisse Senetleri 
ne kadar yayılmış olursa olsun, aslında idare, 
ekalliyette de olsalar, birkaç tane büyük hisse
darın elindedir. Bunun sebebi gayet basittir : 
Bu kadar çok küçük hissedarı, birakalım bir 
fikir üzerinde birleştirmek, bunları bir araya 
getirmek bile mümkün değildir. İSaten, büyük 
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patronların hisselerini halk tabakalarına yay
maktan asıl maksatları, şirket idaresini halka 
terk etmek değil; fakat sadece büyük kütlele
rin bu suretle gelirlerini artırıp şirket mamulle
rinin sürümünü kolaylaştırmaktır. Bu, Ameri
kan ekonomisinde de, İngiliz ekonomisinde de 
böyledir. Hattâ böyle olması da lâzımdır. Çün
kü, büyük bir şirkçt idaresinde her kafadan 
bir ses çıkarsa, işlerin yürütülmesine imkân 
yoktur. Şimdi arkadaşlar, ne olacak? Âmme sek
törü kendi sermayesini tasarruf bonoları yo-
liyle* küçük hissedarlara devredecektir. Arka
daşlar, bu durumda idareye kim hâkim olacak ? 
Genel Kurula 14 milyon dolarlık sermayele-
riyle ve teknolojik üstünlükleriyle Amerikan şir
ketleri hâkim olacak. İsterdim ki, yabancı 
özel sermaye bu derece önemli, bir stratejik te
şebbüste bu kadar önemli bir yer işgal ettiği 
vakit, hiç değilse idaresinde tesirli bir söz 
sahibi olabilmeyi sağlamak için Devlet bizzat 
bu hisseleri elinde tutsun ve küçük küçük his
sedarlara dağıtmasın. 

Nihayet, daha önemli bir meseleye temas et
mek istiyorum. Mensubu olmakla şeref duydu
ğum partinin programı, Sayın Bakanın strate
jik tesisler dediği Demir - Çelik tesislerinin 
Devlet tarafından işletilmesini mutazammmdır. 
Ben, kendimi vicdanen bu programla bağlı sa
yıyorum. Ben, şahsan plânlı bir ekonomiye gi
ren bir memlekette, özel teşebbüs ne kadar teş
vik edilirse edilsin, 470 bin ton çelik istihsal ka-
pasatisini 1 milyona çıkarırken ithalâtımız üze
rinde 80 milyon dolarlık tasarruf tesiri olacak 
bir teşebbüs üzerinde karar verirken, bunu Dev
letin elinde tutmak gerçeği üzerinde daha kıs
kanç davranılmış olması gerekirdi, sanıyorum. 
Şöyle denilebilir : «Amerikalılar vermiyor; ne 
yapalım?» Olabilir, fakat Amerika Hükümeti
nin, bir yandan plânlamayı teşvik etmek ve bir 
yandan da Plânlama Dairesinin sektörler ara
sındaki münasebetlere hâkim olmasını imkânsız 
bırakacak bu kadar büyük bir tesisin özel te
şebbüs idaresinde ilelebet kalmasını talebetmek 
arasında mevcut büyük tenakuz üzerine dikka
tini çekmemiz icabederdi. 

Bu kadar büyük tesisler bahis mevzuu iken 
ve bu tesislerin idaresi yabancı sermaye elinde 
iken, Plânlama Dairesinin bu şirketle ihtihsal 
hedefleri, yatırım kararları ve fiyat politikası 
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gibi önemli konularda anlaşmazlığa .düşmesi ha
linde, Türk ekonomisinin nasıl olup da plân 
dairesinde yürütülebileceğini tasavvur" edemiyo
rum. 

Binaenaleyh, kanaatim şudur : Bize büyük 
bir tesis veriliyor. Bu hayırlı bir tesistir. Bu 
tesisi hattâ, bu şartlarla alalım. Fakat, bu şart
ları gözü kapalı kabullenmediğimizi do Ame
rikalı dostlarımıza münasip şekilde göstere
lim. Ayrıca daha şimdiden, bu tesisi bu şart
larla aldıktan sonra, bu tesisin sermaye ve ida
re bakımından bünyesini, zamanı gelince, 
kendi memleketimizin gerçekleriyle, kendi mem
leketimizin ekonomisinin icaplariyle bağdaştır
mak hususunda şuurlu ve kararlı olarak tesbit ve 
o yolda azimle yürümesini bilelim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Zamangil. 
CAHÎT ZAMANGlL — Muhterem arkadaşla

rım; esas itibariyle memleketimizin iktisadi bün
yesinde şiddetle muhtacolduğu bir teşebbüs mev
zuu ile karşıkarşıya bulunduğumuzda şüphe yok
tur. 

Bizim bugünkü vaziyetimiz bu esasın tartı
şılmasından ziyade bunun memleketimizde ta
hakkuk etmesinin şartlarından birisi,olan istik
raz tasarısı üzerinde görüşmekten ibaret olacak
tır. Böyle bir görüşme yapılabilmek için de ha
zırlıklı olmak lâzımdır. Fakat bu işin başlangıcı
na ait vesikaların çok az olması sebebiyle çarna
çar bu mevzuda hazırlıksız olarak gelmek mecbu
riyetinde kaldık. Bu konuşmamı, istikraz tasa
rısına geçmeden, kurulmakta olan müessesenin 
mahiyeti hakkında aydınlanmak maksadiyle ya
pıyorum. Bu teşebbüsün başlangıcını T. B. M. 
M. nin 27 Şuibaıt 1961 rbariihl zabıtlarında bu
luyorum. Bir de o tarihte Meclise sunulmuş olan 
kanun tasarısının gerekçesi var. Bugün de elimiz
deki îstikraz kanunu tasarısının gerekçesi ile 
Sayın Maliye Bakanının izahatı aşağı - yuka
rı vesikalar üzerinde cereyan ediyor. Meclise 
vaktiyle sunulmuş olan kanunun yahut bu me
selede Türk efkârına ve o zamanki Meclise, 
o zamanki Hükümetin verdiği izahatın pek 
mahdudolduğunu vesikalar gösteriyor. O gün
kü Meclis zaten 27 Şubat gecesi çırpınmış, ay
dınlanmak istemiş, fakat Bakan ne kadar iza
hat vermişse onunla yetinmiş ve böylece, daha 
başlangıçta, memleket aydmlanmamıştı. Bu 
tutanakları bendeniz okudum, ilk kanunun ge-
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rekçesini gözden geçirdim, maalesef kayda de
ğer ve kanaat tesisine medar olacak kıymette 
hiçbir bilgi bulamadım. 

Bu kanunda bugüne kadar değişiklikler ol
muştur, dikkate değer ve memnuniyetbahş ol
duğu için zikretmek isterim. Bugün elimizde
ki tasarının gerekçesi, yavan da olsa, Mali
ye Bakanımızın Kurucu Meclisi tatmin etmek 
için verdiği geniş ölçüdeki izahatla Meclisimiz 
tatmin edilmediği takdrde daha çok sualler 
sormak ve cevaplar almak yolunda devam ede
biliriz. O günkü başlangıç ile bugünkü arasın
da çok hayırlı ve ferahlık verici bir gelişme 
vardr. Bugünkü durum ile mevzuumuzu tek
rar gözden geçiriyoruz. 

O zaman sorulan suallerden birisi şu idi : 
Rezerv meselesi. Bu sınai müessesenin ihtiyacı 
olan demir cevheri nasıl sağlanacaktır? Mev
cut malûmat şunlardan ibarettir, Bakanın ver
diği cevapta; mevcut demir cevheri Karabük'e 
tahsis edilmiştir, Karabük imalâtı artacaktır, 
oradan istifade düşünülmüyor, diğer rezervler
den faydalanılacaktır, deniliyor, diğer rezerv
lerin ne olduğu hakkında da sual soran arka
daşlara, bunun bir listesinin mevcudolduğu ve 
bugün açıklanmasını spekülâsyonun endişesiyle 
doğru olmadığı cevabı veriliyor. Eğer hakika
ten bu noktada bir mahremiyet, ticari bir en
dişe mevcut değilse, rezervlerin nerelerde oldu
ğu, cevherin ne suretle temin edileceği hakkın
da yadmlanmak yerinde olur. Hükümet her 
hangi bir endişeyi varit görüyorsa, hiç olmaz
sa memleketin iç kaynaklarından devamlı ola
rak müessesenin demir cevheriyle besleneceği 
kanaatinde olduğunu ve bunun etütlerinin ya
pılmış olduğunu beyan etmesi kâfidir. 

Yine aynı tutanaktan anlaşılıyor ki, Baka
nın söylediğine göre, Amerika Hükümeti kre
di vermeden evvel Denizcilik Bankasının on-
biner tonluk iki geminin mubayaasını şart koş
muştur. Bunların münhasıran cevher veya in-
delihâce mamullerin naklinde 'kullanılacağı an
laşılıyor. O halde ortada cevherin deniz yoliyle 
nakli mevzuu vardır. Acaba bütün rezervler 
deniz kenarında mıdır? Ayrıca iç rezervler de 
var mıdır? Bunların demiryolları ile nakil im
kânları kapasite bakımından etüt edilmiş mi
dir? Ereğli müessesesinin kurulmasına muvazi 
olarak Hükümet tarafından bir cevher etüdü 
yaptırılmış mıdır? Böyle sualler o gün olduğu 
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râMnden çok daha az yer verilmiş olması bu bü
yük teşebbüsün bir hususiyeti olarak kabulü 
mümkün dahi olsa, umumi olarak yabancı serma
yeyi teşvik ve davetin yeni şartları haline geliyor 
gibidir. Acaba bu mevzuun hukuki etüdleri bizi 
en ziyade müsaadeye mazhar millet kaidesi yo-
liyle sirayetlere karşı temin edebilir mi? 

Son rica şu olacaktır : 234 milyonluk muaz
zam bir teşebbüsle memleket karşıkarşıyadır. Baş
langıçta yapılan etüdlerin ciddî olup olmadığını 
bilmiyorum. Bu hususta elimize verilmiş bir 
Ereğli kitabı yoktur. Dokümansız olduğumuz için 
birçok hususlarda tereddüde düşmekteyiz. Bu
na bir misâl olmak üzere arz edeyim : 27 Şubatla 
ilgili Sanayi Bakanı 16 ay evvel bu tesisin 200 
milyona malolacağını söylediği halde, bugün 
Maliye Bakanı bu tesisin 234 milyona malolaca
ğını söylemektedir. 16 ay zarfındaki fark yüzde 
on yedidir. 
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gibi bugün de hatıra gelmektedir. O zaman ya
pılan beyanlara göre her türlü teknik, ikti
sadi etütlerin yapılmış bulunduğu ve bu te
şebbüsün kusursuz olarak meydana getirilmesi 
için her türlü tedbirin alınmış olduğu yolunda 
teminat verilmekte idi. Hükümet tarafından 
doğrudan doğruya yapılan bu etütler nelerdir? 
O zaman ciddî olarak yapılmış mıdır? Bende
niz o günkü etütlerin tatminkâr olup olmadığı 
hakkında bir şey söyliyemem. Ama bugün Sa
yın Maliye Bakanı çok önemli teminat verdi
ler. Bu tasarının dünyada rekabet şartlarını 
haiz olacağı yolunda Yüksek Meclisi temin 
ettiler. Hattâ yüzde 5,75 faize rağmen çok yük
sek rantabilite derecesinde olacağını beyan et
tiler. Şüphesiz, daha sistemli olmak için, bu 
beyanların tasarı gerekçesinde geniş teknik ve 
ekonomik izahata mesnet olması yerinde olurdu. 
Bunda çok fayda vardır. Ama bu yapılmadan 
dahi ciddî bir Devlet idaresinin kurulmuş ol
duğu Devrim İdaresi zamanında ben, Maliye 
Bakanımızın sözlerini önemli ve ciddî bir se
net telâkki ederim. İlerde Ereğli Demir - Çe
liş Sanayii konusu tekrar önümüze geleceğin
den bu konuda bizi daha çok aydınlatacak ve
sikaları bir araya getirmeye kendilerini teşvik 
ederim. 

Arkadaşlarımızın tevcih buyurdukları sual
lerin önemim inkâr etmek mümkün değildir. 
Bunların cevabını Sayın Maliye Bakanı vere
cektir. Kendisinin ek izahatını bendeniz de il
gi ile dinliyeceğimden aynı konulara dokunmı-
yacağrm. 

Ayrıca şu noktaları aydınlatmaya çalışacak
larını umarım : 

Bir Yabancı sermaye Kanunumuz var. Bu
nunla dünyaya, Türkiye'ye yabancı sermayenin 
nasıl geleceği bir formül halinde, ilân edilmiştir. 
Buna göre yabancı sermaye Türkiye'ye gelmiş ve 
şartlarımız müsaidoldukça bundan sonra da gel
meye devam edeceği ümidolunmuştur. Bugünkü 
tesis bu Yabancı sermayeyi teşvik Kanununun 
ölçüsünü aşmaktadır. Mesele, vergiler bakımın
dan böyledir. Kuruluşunda, kabul edilen bâzı 
zaruretlerle Ticaret Kanunumuzun hükümleri, 
dışına çıkılmıştır. Halbuki diğer yabancı serma
ye şirketleri için böyle şeyler bahis mevzuu de
ğildir. Sermayeye iştirak oranlariyle idare ve 
tmurakalbe yetkileri arasındaki mülbayeoet, yani 
Devlete, murakabe bakımından, sermayeye isti 

EMİN SOYSAL — O zamanki Bakan yalan 
söylemiştir. 

CAHİT ZAMANGİL (Devamla) — Emin 
Soysal Bey, bendeniz sadece kendi bakımımdan, 
Maliye Bakanımızın beyanatının ciddî olduğu 
yolundaki kanaatimi tutanağa intikal ettirmek 
için bunu ifade ettim. 

O zamanki etüdler, 200 milyon dolarlık bir 
tesisin bahis konusu okluğunu ifade ediyor 
idiyse, Bakan buna istinaden böyle bir kanattte 
bulunmuş olabilir. Yani o zamanki tetkiklere gö
re 200 milyonluk bir tahmin yapılmışsa kaba
hat Bakanın değildir. Çünkü Bakan teknik bir 
insan değildir. Mazurdur. Eğer teknik rakam 
böyle değilse Bakan sümmettedarik 200 milyon 
diye beyan etmiş ise o zaman Meclise bir saygı
sızlık yapmış demek olur, bu bir. İkincisi de, bu 
demektir ki neye malolacağı bilinmeksizin 16 ay 
evvel bu teşebbüse girişilmiş olduğu ihtimal da
hilindedir. Bu cihetin de araştırılmasını rica 
edeceğim. Bunlar bugün bizi bu görüşmelere de 
karar vermekten alıkoyacak mı bilmiyorum7 Ben 
iyiniyetle meselelerin tetkik edilmesini arzu edi
yorum. Bugün karara ulaşmış olsak dahi Hükü
metten ricam şudur; bir Ereğli kitabına ihtiyacı
mız vardır. İktisadi ve hukuki etüdler bu kitap
ta yer almalıdır. Ereğli konusu birkaç defa da
ha Meclise gelecektir. O zaman bugünkünden da
ha bilgili olarak görüşür, memlekete daha kolay
lıkla hizmet etmek imkânı bulmuş oluruz. 
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BAŞKAN — Söz komisyonundur. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HAMZA EROĞLU — Çok muhterem arkadaş
larım, Sayın Muin Küley ve Coşkun Kırca arka
daşlarımın! sormuş olduğu soruların bir kısmı
na ve bâzı arkadaşlarımızın sorularına cevap 
vermeye çalışacağım. Bu açıklamaları yapmadan 
önce müsaadenizle şu hususu belirtmek istiyorum. 
öyle tahmin ediyorum ki, önümüzdeki günlerde 
Temsilciler Meclisinin gündeminde Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları Türk A.Ş. Kanununda ta
dili gerektiren bâzı hususlara ait bir kanun ta
sarısı huzurunuzda görüşülecek ve böylece mese
le Temsilciler Meclisinde tekrar ele alınacaktır. 

Bizim burada, Kurucu Mecliste ele aldığımız 
mesele, Türkiye Hükümeti ile Amerika Hüküme
tinin ajanı olan (D.L.F.) Kalkınma İkraz Fonu 
arasında yapılan Anlaşma ile alâkalı bulunmak
tadır. 

Birçok hususi meseleleri ihtiva etmesi bakı
mından evvelâ bu Anlaşma hakkında izahat ver
meye çalışacağım. Devletler birbirleriyle birta
kım anlaşmalar ve andlaşmalar yapabilirler. Muh
teva bakımından Devletler bizzat hâkimiyet hak
kım kullanmak suretiyle tasarruflar yapabildik
leri ıgibi ayrıca Ihususi hukuktan neşet eden ta
sarruflar da yapabilirler, Acte de gestibn deni
len ve hususi hukuktan doğma bu tasarruflar 
temşiyet tasarrufları diye anılır ve Devletin hâ
kimiyet hakkı kullanılarak yapılmış olan tasar
ruflardan farklı mahiyet arz ederler. Şimdi Hü
kümet olarak bu Anlaşmaya niçin imza konmuş
tur? Bu hususu arz edeceğim. Yapılan Anlaş
ma Ereğli Demir, Çelik Müessesesiyle Kalkın
ma İkraz Fonu arasında akdedilmiştir. Ancak, 
Hükümet bu nevi bir akdi kefaleti altına almış
tır. Yani teminat vermek suretiyle bâzı mükelle
fiyetleri tekabbül etmiştir. İşlte Hükümetin bu
radaki rolü bu teminat hangi (hususlara taallûk 
etmektedir? Hükümet evvelâ Anlaşmanın ikinci 
(bölümündeki finansman plânını 'gerçekleştirmek 
Ihususunda şirkete teminat vermektedir. Finans
man1 plânının birtakım malî kaynaklara sahip ol
ması ve bu malî kaynakları elde edilmesi icap et
tirmektedir. Hükümetin ikinci taahhüdü enfrast-
rüktür tesisleri (hakkındadır. Bunu Hükümet ta-
kabbül etmiştir. Bir de altıncı bölümde yardım
cı tesisler adı altında diğer mükellefiyet görül
mektedir. Hükümet ayrıca, Kalkınma İkraz Fo
nundan alınan borcun ödenmesi hususunda- bir 
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taahhüt altına girmektedir. Şunu 'belirteyim ki, 
alınan bu borcun ödenmesi M, bu borç iki isim 
altında alınır, (A) ikrazı, (B) ikrazı. (A) ik
razı 98 milyon dolardır, ve karşılığı Türk para
sı olarak ödenecektir. Amerikan Senatosunda 
bu mesele bahis konusu olduğu zaman Senatör
lerden birisi çıkarak, siz bir ikraz değil Türk Hü
kümetine büyük miktarda bir hibe yapmaktası
nız, diye ifade etmiştir. Anlaşmanın asıl kıymet
li olan tarafı da, bize yük olmıyan ve iyi bir şe
kilde bize yardım eden karşı tarafın kendi im
kânlarına uygun olarak 98 milyon doların Türk 
parası olarak ödenecek olmasıdır. Ayrıca alman 
bu para 20 senelik bir müddet içinde iade oluna
caktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımı
zın sordukları diğer bir suale de cevap vermeye 
çalışayım. Hukuki mütalâalar meselesine gelince; 
bir hususu 'hukuk tasarrufu yapılıyor. Şirket 
bu tasarrufu yapıyor. Deniyor ki, benim yapmış 
olduğum bu tesis beni ne dereceye kadar bağla
makta ve ne dereceye kadar hukuki mesnetlere 
dayanmaktadır. İşte 12 nci bölümde D. L. F. 
bu hususu avukatına soruyor. Ve usulüne ria
yet edilip edilmediği hususunu anlamak için, 
kendisine bir hak tanınıyor. Onun içindir ki, 
12 nci bölüme bu (hüküm konmuştur. 

Tatbik edilecek madde (hükmüne gelince; bu 
anlaşma bir hususi hukuk anlaşması olduğundan 
Kalkınma İkraz Fonu ile şayet bir ihtilâf vuku
unda tatbik edilecek kanunun tâyini hususunda 
•bir salâhiyet verilmiştir, bir hak tanınmıştır. İh
tilâf vukuunda tatbik edilecek kanun Columbia 
Eyaleti kanunudur. Kendi hukuki anlayışına 
göre hazırlanmıştır, Devletin hakimiyet hakkı ile 
alâkalı olmaması bakımından bunda hiçbir mah
zur (görülmemiştir. 

Bâzı arkadaşlarımızın sorduğu diğer bir htı-
sus da, bilhassa anlaşmanın geçirmiş olduğu saf
halar hakkındadır. Bu humusu da Sayın Sanayi 
Vekili arkadaşımız izalh edeceklerdir; ben de ken
dilerinden hassaten bunu rica ederim. 

Bir diğer hususu açıklamama müsaadelerini
zi rica edeceğim. O da şudur; bir şirket kurul
maktadır. Bu teşebbüsün faaliyete geçebilmesi 
için birtakım anlaşmalar yapılmaktadır. Bunun 
neticesi olarak karşılıklı birtakım taahhütlere gi
rişilmiştir. 9 ncu bölümde de işaret edildiği üze
re 169 .numaralı İkraz Anlaşması Ereğli Demir -
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Çelik Fabrikaları ile T). L. F. arasında yapılmış 
hususi bir anlaşmadır. 

Yine 169 numaralı Anlaşmanın A, (bölümleri 
Koppers Associates S. A. ile D.L.F. firmaları ara
sında yapılmıştır. Yine 169 numaralı İkraz An
laşmasının B. bölümünde ise Hükümetimiz bâzı 
mükellefiyetler yüklenmektedir. Bu bir nevi te
minat anlaşmasıdır. Yine 169 numaralı ikraz An
laşmasının C bendi ise Blaw - Knox Company'e 
ve "Westingıhouse Electric ıCorporation şirketleriy
le D.L.F. şirketleri arasında yapılmış bir anlaşma
dır. Bütün bu anlaşmalar bir araya getirilmek 
suretiyle bu büyük tesis isletmeye açılacak ve 
hizmete konacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAİT BARLAS — Efendim; ben 

Anlaşmanın bütün detayları üzerinde duracak 
değilim. Benim kanaatime göre son zamanlarda 
bir bid'at peyda oldu. Hariç memleketlerde 
deVlete bağlı olan teşekküller ve şirketler hususi 
bir ikrazda bulunsa, bu ikrazın karşılığını ihti
lâlden itibaren daima Maliye bakanları imzala
maktadır ve böylece tanzim edilmektedir, öyle 
olmuyor; meselâ 27 yıl geriye gidiyorum, Eti-
bankta Hukuk Müşaviri idim, Karabük Demir -
Çelik Fabrikası için istikrazda bulunduk, anlaş
ma yapılacak. Hükümet, anlaşma için umumi 
'kanunu kalbul etti. Bunun için de Demir - Çelik 
Fabrikası için Etibank ve diğer taraf için de 
A. Wiker Şirketi Anlaşmayı imzaladılar. Hükü
met kefil oldu. Şimdi, Amerika Hükümeti de
ğil, Amerika Hükümetine bağlı bir teşekkül 
Ereğli Çelik Fabrikası için ikrazda bulunuyor. 
tşin miktarı değil, mahiyeti haizi ehemmiyet-
tir. işbu kanun tasarısı Amerikan Hükümetine 
bağlı D L F tarafından imzalanmıştır, deniyor. 
Burada D L F posta adresi ile bir Anlaşma olu-
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yor. Bu kadar gülünç bir şey 
rafta Ereğli Demir - Çelilk ifabrikası Uimıum 

Hükümet bir hu-
işimelerinde iMn-

Müdürü imza ederdi. Yakutta 
susi teşebbüsün müşterek g*öri 
clsini iimza ederdi. Ve teknik detaylarla o meş
gul olurdu. Şimdi teknik detayları alıyor, Ma
liye Vekilli cevap veriyor. Ere *li Demir - Çelik 
Fabrikasının teknik kapasitesi 
siyle Maliye Vekilinin ne alâkası vardır? Bir 
alâkası yoktur. Ama o yola gittik, bütün vakı
alara ait bir şey oldu mu pnd m soruluyor. Es
kiden Devlet iktisadi Teşdkküljlen müstakil, bir 

olamaz. Öbür ta-

kül hallinde mütalâa edilirdi, hangi mevzuda, 
kimlerin konuşaeağı bilinirdi. Maliye Vekili 
Hazine Vekilidir, besabatı kontrol edecektir. 
Bütün anlaşmalar altında Maliye Vekilinin im
zası okluğu için bütün suallere o cevap ver
mek mecburiyetinde kalıyor, Bu anlaşmadaki 
129 milyon dolar bize çok geliyor. Ama Ame
rika için hiçbir şey değildir. Anlaşma baisih 
olarak geliyor, böyle teamül olmaz. Hükümet 
kalkınma için böyle bir anlaşmaya lüzum görü
yorsa müttefikimiz Amerika Hükümetiyle bir 
anlaşma, imza eder. Yapılan anlaşma ister hu
susi teşebbüsle olsun, ister resmî teşebbüsle ol
sun bu mukaveledeki adresimiz Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir, merkezi Ankara'dır. Bundan 
başka bir adres yoktur. Maliye Vekâleti ayrı 
ibir sektör değildir. Bu sebeple a'kdî hâkimiyete 
müstenit bir anlaşma yoktur. Ama iç bünyeye 
taallûk eden hususlarda vatandaşla devlet ara
sındaki münasebetlere göre hususi anlaşmalar 
âmini e menfaatine mütaallik anlaşmalar yapı
labilir. Fakat yabancı bir şirketle a'kdî hâkiımi-
yete müstenit bir anlaşma yapılamaz. Ben de 
hukuk taihsili yaptiım; birçok yabancı memle
ketlerde okudum, bu şekilde İbir anlaşmanın ya
pılabileceğini taihmin etmiyorum. Ben bu ba
kımdan Hükümeti ikaz ediyorum. Rica ederim, 
ikrazda bulunan yabancı devletlerin bütün hu
susi anlaşmalarına imza koymasın. İkiye böl
sünler. 128 milyonun kefili TüHkiye Devletidir, 
Türkiye Maliye Bakanıdır'. Ek anlaşmada da 
•hususi firmanınki'zikredilir. O zaman, bize lüt
fen Sanayi Bakanı cevap versin, denir. 

Nedir bu? Türkiye Maliye Bakanlığının 
posta adresi., iyi ki, Ulus Meydanı arkasında 
bilmem kaç numaralı bina, diye yazım atmışlar. 
Yarın Maliye Bakanlığının aldreSi eksik, diye 
bu anlaşmanın iptalinden balbsedebilinler. Ha
yatımda ilk defa Türkiye'de gördüm bu nevi 
anlaşmayı. 

BAŞKAN — Sayın Atıf Ödül. 
ATIF ÖDÜL — Muhterem arkadaşlar, teşeb

büstün ehemmiyeti, memlekete getireceği iyilikler 
•hakkında verilen izahlarla kanaatlerimiz kuvvet
lendi. Eğer mahiyeti hakkında verilen izahların 
berraklığı, aydınlığı suallere verilen cevaplarda 
da tecelli etmiş olsaydı, bu kadar uzun zamanı 
müzakereye hasretmek lüzumu duyulmaydı. Ama 
sorulan suallere karşı verilen cevaplar sualinin 
ruhuna, temeline giremedi, O sebepledir ki. sa-
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ym komisyon ve sayın Hükümet mensupları ce
vap vermezden evvel suallerin neye taallûk etti
ğini ve nelerin cevaplandırılması lûzımgoldiğini 
açıklamak üzere huzurunuza geldim. 

ıSayın komisyon der ki, bu anlaşmayı bizim 
Hükümetimiz bir hâkimiyet tasarrufu olarak a,k-
detmemiştir. Vergi muafiyeti tanıyan bir tasar
rufun hâkimiyet tasarrufundan tecridedilmesini 
ne suretle izah edeceklerini'merak ediyorum. Ar
kadaşlar bu hâkimiyet tasarrufu vasfını taşıyan 
bir anlaşmadır. 

Şimdi müsaadenizle sorulmuş olan sualleri 
sıra ilö ele alalım. Yabancı sermayenin katılma-
siyle bir müessese kurulmuştur. Bunların birta
kım muafiyet istemeleri gayet tabiîdir. Bizim de 
bu muafiyetleri kalbul etmemiz ieabeder. Ancak 
nelerin muafiyete gireceğini ayıkça bilmemiz ge
rekir. Şimdi vergi muafiyetinden bahsediyoruz. 
Bu husustaki maddeyi bir daha okuyalım. Em
re muharrer senetlerin muafiyetinden bahsedili
yor, ayrıca her türlü vergi, hare ve malî mükel
lefiyetler dâhil, muaf olacaktır deniyor. Sayın 
Bakan anlaşma gereğince yapılmış ve yapılacak 
sözleşmelerin Damga Resminden ve noter har
cından muaf olacağını ifade buyurdular. Bunla
rın hare ve resimlerden muaf olması şayanı tec
vizdir. Ama bu Anlaşma gereğince kurulacak 
müessese istihsali artıracaktır. İstihsal ve satış
larla ilgili emre muharrer senetlerin resimlerden 
muaf olması kabul edilebilir mi? O halde emre 
muharrer senetler tâbiri ne mâna ifade etmekte
dir? Sayın Bakandan ricamız; hangi muafiyetleri 
'hangi sahada kabul ediyoruz? Lütfen Meclis hu
zurunda açıkça ifade buyursunlar. 

Anlaşmanın bir hukuk müşaviri tarafından 
teyidinden sonra yürürlüğe girmesi keyfiyetini 
(Sayın Bakan istikraz anlaşmalarında mûtat olan 
bir formül diye ifade ettiler. Sayın Komisyon, 
hâkimiyet tasarrufu ile alâkalı olmıyan bir mev
zuda bu şartı kabule şayan bir mesele olarak gös
termek istedi. Buna mütaallik anlaşmaların hep
sini tetkik etmiş değilim. Ama tetkiklerine inan
dığım arkadaşlarıma sordum. Bu şekilde bir for
müllün bütün anlaşmalarda mûtat olarak yor al
madığın i söyl ediler. 

Bu anlaşmanın hâkimiyet tasarrufu ile ala
kadar olduğu inkâr kabul etmiyecek derecede va
zıh olduğuna göre bizim, âkit olarak anlaşmaya 
bu hükmü koymamıza Hükümetin nasıl muvafa
kat ettiğini, sayın kamisyonun niçin bunun ike-
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rinde durmadığını anlamak ieabeder. Ben Coş
kun Kırca arkadaşımız gibi işi politik zaviyeden 
ele almıyacağım, kendileri, artık Amerika - Tür
kiye arasında mevzuat icabı tekemmül etmiş olan 
bir meselenin, hakikaten tekemmül edip etmedi
ğini ayrıca bir tetkikiyle tevsik etmek ihtiyacın
dan vareste kalınsın dediler. Ben bu kadar ileri
ye gitmiyorum, akit yapanlar bu ihtiyacı pekâlâ 
duyabilirler. Yürürlük süresi içerisinde yapılan 
tetkikler müspet olmazsa anlaşma yürürlüğe gir
meden evvel karşı tarafa bu durum ifade edilir. 
Bu halin de gayet tabiî telâkki edilmesi lâzım
dır. Ancak ıbu hükümde âkidlardan birisi olan 
Türkiye Hükümeti bu Anlaşmayı kanunların 
son zirvesine kadar Hükümet olarak takabbül 
edip etmediği keyfiyetinin sonradan bir tetkik ve 
mütalâa ile tevsiki keyfiyeti var. Bunu kabul et
mek zordur. Bu husus, üzerinde durulması lâzım -
gelen çok ehemmiyetli bir noktadır. 

Şimdi ayrı bir istirhamım daha olacaktır : Bu 
Anlaşmanın tatıbikmdan doğacak ihtilâflar ve 
Anlaşmanın tefsiri bir arkadaşın ifade ettiği 
veçhile Amerika'da henülz kanuni mahiyeti ikti-
sabedip etmediği meçhul olan bir esasa göre ya
pılacaktır. Nedir bu esas? Hükümleri nelerdir? 
Kabul ettiği temel prensipler nelerdir? Yarın bu 

i Anlaşmanın tatbik ve tefsirinde Türk Hüküme-
j tini hangi meseleler karşısında bırakacaktır? 
j Hangi müsaadeyi bahşetmektedir? Bunu bilme-
I den bu hüküm üzerinde rey vermeye imkân ol

madığını arkadaşlarım takdir ederler. 
Şimdi sözlerimi hulâsa edeyim : Suallerimiz 

budur, rica ettiğimiz cevaplarda bunlardır. Lüt
fen Hükümet ve komisyon bu meselenin derinli
ğine insinler, kurulmasını bir an evvel istediği
miz bir teşebbüstür. Bunun için her noktadan 
aydınlığa kavuşmak hakkımızdır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Maliye Bakanınındır. 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

I Muhterem arkadaşlar, teknik ve memleket ik-
I tisadiyatma son derece faydalı bir mevzu vesi-
I lesiyle bu kürsüden dış münasebetlerimiz ve 
I bıın'daıı sonra iktisadi gelişmemizde çok. ehem-
| miyetli tesirleri olacak hususlarda bâzı ıbeyan-
I 1ar yaptım. Esas itibariyi o huzurunuzda bu be-
I yanlar vesilesiyle doğması muhtemel yanlış an-
I lamalar ve intibaları gidermek, Yüksek Heye-
I tinize bidayeten arzında fayda görmediğim te-
! iVrriîat üzerinde malûmat vererek, bu kabil 
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yanlış anlamalara sebebolan noktaların izahına I 
çalışacağını. 

Muhterem arkadaşlar, bu anlaşma ile Tür
kiye'ye verilen kredi, bugüne kadar Dünyada I 
hiçbir millete verilmiyen en müsait şartlı bir I 
kredidir. Bu kadar müsait şartlı bir kredi an- I 
cak ilk defa Türkiye'ye verilmiştir. Bu .kredi- I 
nin, bugüne kadar yapılan tatbikatına istina- I 
den tekrar ediyorum ki, bu anlaşmada aleyhi
mize netice verecek hiçbir cihet yoktur. Bu an- I 
laşma ile Türkiye'ye yapılmak istenen yardımın I 
büyüklüğüne işaret etmek isterim. Amerika'da, 
çelik sanayiinde ve iş muhitlerinde, bu husus
ta şiddetli bir reaksiyon olmuştur. Anlaşma bi- I 
ze büyük mikyasta kalkınma imkânları sağla- I 
maktadır. Hattâ, ithalât babında, Avrupa'da 
bile büyük reaksiyonları olmuştur. Ayrıca şu- I 
nu da ilâve edeyim ki; Almanya ile 120 mil
yon dolarlık bir yardım snlaşması için yaptığı- I 
iniz çalışmalarda bu yüzden rastladığımız güç- I 
lükleri sizlere izah edemem. Bu "şartlar altında I 
yapılmış olan bu anlaşma doîayısiyle, «çirkin I 
Amerika» terimini kullanmak hatadır. Ameri
kan Hükümeti bu anlaşmayı yapabilmek için 
kendi sendikaları ile mücadeleye girişmiş, Av- I 
rupa Hükümetleri bu anlaşma dolayısivle bir
çok menfi gayretler göstermişlerdir. Binaena- I 
levh yapılan bu yardımın ve anlaşmanın büyük- I 
lüğünü takdir etmek lâzımdır. I 

Arkadaşlar, bir vergi vesilesiyle bu noktaya I 
gelmiş bulunuyoruz. Bu, 7462 sayılı Ereğli De- I 
mir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirke- I 
ti Kanuniyle alâkalıdır. Bu kanun bir sene ev
vel tasdik edilmiştir. Şimdiki kanun bu şirket- I 
ten Hazinenin alacağı vergi muafiyetlerini tes- I 
bit etmektedir. Kuruluşu Meclisçe tasdik edil- I 
miş olan bu şirketin bu vesileyle finanse edil- I 
mesi için tabiatiyle bâzı anlaşmalar olacaktır. 
İşte bu madde de bu anlaşmaların vergi ve re- I 
simden hariç tutulmasını derpiş eden bir mad
dedir. Bu anlaşmalar Kalkınma ikraz Fonu ile 
Hükümetimiz arasında, Zonguldak Ereğli'sinde 
tesis edilecek Çelik Fabrikaları ile alâkalı 169 
(A), (B) ve (C) numaralı anlaşmalardır. Yine 
Hükümetimizle, Koppers Associates S. A. Kop
pers Company, Inc, Blaw - Knox Company, 
•VVestinghouse Electric Corporation ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kal- I 
kmma İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'- I 
sinde tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrikaları | 
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il« ilgiH olarak imzalanan anlaşmaların tadili 
ki, bu da vergi muafiyetlerinden ibarettir. Bu 
vergi hususiyetine dair olan ana kanunu tadil 
eden bir kanundur. Göreceksiniz ki, burada şu 
dokümanın en son safhasını teyideden ve ayrı
ca sizlerden salâhiyet istiyen bir maddeyi ihti
va etmektedir. 

Binaenaleyh, şimdi bu ayrı bir vergi hu
susiyeti getirmiyor. Anlaşmalarla ilgili birta
kım hususiyetler getiriyor. 

7462 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde şun
lar sayılmaktadır : 

«Şirketin faydalanacağı vergi, resim, hare 
ve ücretlerle ilgili muaflık ve istisnalar : 

Madde 8. —- a) Şirketin kuruluş safhasına 
ait iştirak taahhütnameleri, kurucular mukave
lesi ile esas mukavelenamenin tanzim, tasdik, 
tescil ve ilâhı hisse senedi ve tahvilleri hare, 
Damga Resmi ve Belediye İlân Resmi ile şirket 
ticaret ve sanayi odaları kaydiye ücretlerinden 
muaftır. 

b) Şirketin kuracağı ve maden cevheri iza
besinden başlıyarak ham demir ve mayi maden 
gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir ve 
çelik mamulleri imal edecek, olan entegre de
mir ve çelik tesisinin kuruluş ve tevsi projele
rinin tahakkuk ettirilmesi için ithal olunacak 
makina, teçhizat, malzeme ve bunların aksara 
ve teferruatı, projelerine uygunluğu ve ihtiya
ca yeter derecede bulunduğu Maliye, Gümrük 
ve İnhisarlar ve Sanayi vekâletlerince müşte-
Teken kabtiî ve tasdik edilmek şartiyle her tür
lü ithal vergi ve resimleri (Damga Resmi dâ
hil) ile Belediye Hissesinden muaftır. 

c) 6422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 8 nci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü, 
şirketin Türk tâbiiyetli ortakları hakkında 
mezkûr bendin birinci fıkrasında yer alan iş
tirak nisbeti ve zamanına mütaallik şartlar na
zara alınmaksızın tatbik olunur. 

Şirketten elde edilen temettü hisseleri üze
rinden, iştirakçi şirketler 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden 
ayrıca Gelir Vergisi tevkif atı yapmazlar.» 

Burada ise şu anlaşmalarla ve bu anlaşma
lar vesilesiyle verilecek borç senetleriyle ilgili 
bir muafiyet vardır. 

ATIF ÖDÜL — Hangi yönlerden? 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Efendim bu kanun Komisyondan tekrar huzu-
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Şunu arz edeyim ki; bugüne, kadar ki birçok 

anlaşmalarda bu hüküm vardır. Bir müessese hu
kuk müşavirinin mütalâasını almak suretiyle 
kendisini nihai bir bağlantıya sokmaktadır. Muh
terem Heyetçe tahtie edilecek bâzı hususlar bu-: 
lunabilir. Fakat huzura gelmiş bu kanunu geri 
almak veya tasdikini geciktirmek doğru olmaz. 
Yürürlüğe girmesi Parlâmentonun tasdikına bağ
lanmıştır. Nihayet bu, memleketlmizritn istikbali 
için, büyük bir rol oynıyacaktır. Buna teşekkür 
etmek lâzımdır. Ben de tekrar tekrar teşekk rleri-
mi ifade ederim. Cahit Zamangil arkadaşımız bil
hassa bu Anlaşmanın Yabancı Sermayeyi Teşvik 
kanunu ile hususi şartlara ve hükümlere... 

B : İd 12. 
runuza geldi. Anlaşmaya umumi bir atıf yap
maktadır. Evvelce huzurunuza gelmiş ve müza
kere edilmiş bulunduğundan bu görüşmelerin 
tekrarında fayda mülâhaza etmiyorum. Yalnız 
buna benzer kanunlar çıkmış ve muayyen mua
fiyetler kabul edilmiştir. Bu anlaşmanın, niha
yet tasvibe bağlı olmak kaydiyle, cari olacağı 
hususunda ayırıcı bir kanun da gelecektir. Şu 
anlaşmalar dolayısiyle çıkarılacak bonoların 
vergiden muaf tutulmamasmı arzu etmezsiniz 
zannederim. Mamafih takdir sizindir. Nihayet 
bu anlaşma bir taahhüdü tazammun etmekte
dir, reddi suretiyle anlaşmayı mahkûm etmek 
haksız bir hareket olur kanaatindeyim. Bu. 
memleketin menfaatine de uygun düşmiyecek-
tir. Bu kanunun getirdiği fikir ortadır» 

Bir arkadaşımız bu anlaşmayı görmedim diye 
buyurdular. Yüksek Heyetimize 30 a yakın bu 
kabil Anlaşma gelmiş ve tasdik edilmiştir. Bu 
Anlaşma Türkiye Devleti ile Amerika Birleşik 
Devletlerinin bir ajanı olan DLF arasnıda imza 
edilmektedir. Export - împort Anlaşması da ay
nı şekilde yapılmıştır... 

CEMİL SAİT BARLAS — 27 Mayıstan ev
vel böyle idi, şimdi böyle değil... 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ (De
vamla) — Amerika Birleşik Devlelleıince her 
yıl bütün dünyaya 800 milyona yakın bir kal
kınma fonu dağıtılmaktadır. Bu fona ait pek çok 
metni görmüş olan bir insan olarak arz edebilirim 
ki, Türkiye Devleti bu metin ve usullere aykırı 
bir anlaşma yapmış değildir. Ve biz bu anlaşma
yı, Amerika Devleti namına hareket eden bir 
ajan ile yapmaktayız. Yani bu anlaşma iki Devlet 
arasında yapılan bir anlaşmadır. 

En ziyade tenkid edilen hususlardan biri de 
12 noi madde olmuştur. Bu da hukukî bir mü
talâasının alınmasını derpiş eden husustur. 

Şimdi arkadaşlar burada iki taraf var: DLF 
ve Türkiye. DLF Türkiye'ye 129 milyon Dolar
lık bir yardım yapmaktadır. Her iki taraf da 
birbirinden bir şeyler istemektedir. Bizim de 
onlardan istediğimiz hususlar vardır. Kalkınma 
İstikraz Fonundan bizim istediğimiz hususlar ni
hai fikrin tasvip edilmesidir. Bu, onlann da hu
kuk müşavirliğinde tasvip olunacaktır. Biz de 
kendi hukuk müşavirlerimizin tasvibini alıyoruz. 
Nihayet bu maddenin tek taraflı olarak Türki
ye'ye tahmil -ettiği bir, şey yoktur. 

CAHİT ZAMANGİL — Bu kanunu kabul 
edersek bundan sonra gelecek sermayeler aynı 
şartlara tâbi olmayı istemiyecek midir? Bu gibi 
sermayeye şimdiden bir emsal vermiş olmuyor-
muyuz? 

MALİYE. BAKANI KEMAL KURDAŞ (De
vamla) — Bu tamamen hususi bir şeydir. Yaban
cı sermaye ile bugüne kadar yaptığımız muame
le beş milyon Dolar civarındadır. Bu teşebbüs İ3e 
234 milyon Dolarlık bir teşebbüstür. Karşılımı 
Türk parası ile ödenmek üzere 170 milyon Do
lara yakın bir yardım yapılmaktadır ki, hususi 
şartlarla gelmesinde her halde bir mahzur olmasa 
gerektir. Yabancı sermaye bir türlü işiemyor 
diyorsunuz. Memleketimizin bugünkü şarlan 
nazarı itibara alınarak bu kanun vesilesiyle gele
ceğe de pek ümitle bakmak lâzımdır. Yabancı 
sermaye kanununun 8 - 9 yıllık tatbikatı 5 milyon 
Dolar civarında kalmıştır. Bu ise, işlememiş bil* 
kanunun çerçevesi dışında, işin icaplarına göre, 
yeni bir kanunla yepyeni bir/ teşebbüsü getir-* 
mektedir. 100 milyonluk bir ithalâtı süpürecek
tir. 

«İlerde emsal teşkil ederse?» deniyor. Bu çap
ta ve bu miktarda bir talep ve teşebbüs olursa 
varsın emsal teşkil etsin. Ona da şartlarımızı su
nar kapılarımızı açarız. 

Bu teşebbüsün teknik hususiyetleri için kıy
metli Sanayi Bakanımız her halde izahat vere
ceklerdir. Heyeti Umumiyesiyle bu anlaşmalar 
yepyeni bir hususiyet getirmektedir. Anlaşmala
rını İngilizce kopyelerini komisyonlara vermiş 
bulunuyoruz. 

ATIF ÖDÜL — Sayın Bakandan bir sualim 
var. 

— 164 — 



B : 1 * 12. 
BAŞKAN — Buyuran. 
ATIF ÖDÜL — Efendim, biz de soruyoruz; 

buyurduklarına göre 12 nci madde mütekabil 
olarak Türkiye Hükümeti de Amerikan Hükü
metinin ajanı olan teşekkülünün statüsünün 
Amerika Hükümeti ile münasebetlerinin mahi
yetini tetkik ettirerek tatminkâr bir cevap al
dıktan sonra bu kanun yürürlüğe girecektir, 
gibi bir şeye neden lüzum görülmüyor? 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Efendim, bu 12 ncd madde bugüne kadar de
vam eden bir usulün icabıdır. Bu madde met
ne de girmiştir. Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kasının işletilmesi münasebetiyle DLF ile yap
tığımız anlaşmanın icabını yerine getireceğiz. 
diyoruz. Aynı çığırda yüıümek, mükellefiyeti 
yerine getirmek demektir. Hariçte şu anlaşmayı 
bozmak istiyenler çıkabilir, öyle zannediyorum 
ki, Yüksek Heyetiniz mevzuun hassasiyetini 
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kavramış bulunmaktadır. İlerdeki Anlaşmalar 
da mütekabiliyet esası nazan itibara alınacak-
tır. Hürmetlerimle. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU — Bundan sonra
ki Anlaşmaların tercümesi değil, Türkçesi gel
sin... 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyen arkadaş
larımız mevcuttur. Ayrıca4 iki önerge de veril
miştir. Bu önergelerden birisi tasarının Komis
yona iadesini istenmekte, diğerinde de konuş
maların yeterliği hakkındadır. Ancak oylama 
için yeter sayı da yoktur. Salt çoğunluk mev-
cudolmadığı için bu önergelerin Yüksek Heye
tinize sunulmasına imkân mevcut değildir. Bu 
itibarla Kurucu Meclisin sabahki oturumunu ka
patıyorum. Saat 15,00 te Kurucu Meclisi top
lantıya davet ediyorum. 

Kapanma saati : 12,15 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Kasım Orbay 
KÂTİPLER : Oktay S işi, Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Yoklama 
yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yeter sayı var. Aynı konu -üze

rinde müzakereye başlıyoruz. Söz Sanayi Ba
kanının. 
. SANAYİ BAKANI İHSAN SOYAK — 
Muhterem arkadaşlar, Ereğli Demir - Çelik Fab
rikasının malî ve hukuki veçhesini arkadaşla
rım izah ettiler. Ben de teknik ve iktisadi 
veçhesini arz edeceğim. 

Evvelâ Demir ve Çelik Sanayiimizin ufak bir 
tarihçesini yapayım : Demir ve Çelik Sanayii ilk 
defa 1937 senesinde Karabük'te 15 000 ton 
kapasiteli olarak kuruldu. Bilâhara bunun ih
tiyaca kifayet etmediği anlaşıldı. 1949 senesin
de Marshall plânından elde edilen 10 milyon 

dolarla kapasite 400 bin tona yükseltildi. 1961 
yılında, yani bu sene içinde, bitmek üzere 
olan ilâve tesislerle, bu miktar 600 bin tona 
iblağ edilmiş olacaktır. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki, Demir Sanayii
nin tesis olunduğu yıl bizim demir istihsalimiz 
nüfus başına 5 kilo idi. Halbuki o tarihten Or
ta Avrupa'da nüfus başına bu miktar 60 kilo, 
tabiî Amerika'da daha yüksek bulunmakta idj. 
îlk zamanlarda ihtiyaçlarımıza gayrikâfi bir 
kuruluşken zamanla yukarda arz ettiğim gibi 
tevsie gidilmiştir. Bu yeni kuruluşla ise istihsali
miz Orta - Avrupa seviyesine yani nüfus başına 60 
kiloya çıkarılmış bulunacaktır. Ereğli Demir 
VG Çelik Fabrikasının kurulmasında, her şeyden 
evvel şunu arz edeyim ki; sakıt iktidar da. bu 
hususta, şeklî bir anlaşma yapmış, fakat lnkı-
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lâp Hükümeti mevzu ile karşılaştığı zaman işi 
baştan aşağı yeniden tetkik etmek ihtiyacını 
duymuştur. Esasen Amerikalılar bu mevzuda 
etüdün derinleştirilmesini istemişlerdir. Bu
nun üzerine M. T. A. ile Coppers Şirketi işi yeni-
baştan tetkik etmiş, cevher kısmı dâhil Demir 
ve Çelik Sanayiinin ilk kuruluşundan bugüne 
kadar geçen zaman zarfında bütün istihaleleri 
her zaviyeden tetkik etmiş ve neticeyi Hüküme
te bildirmiştir. Fakat Amerikalılar bununla da 
iktifa etmiyerek ayrıca kendi mütehassısları ile 
mevzuu tetkik ettirmişlerdir. 

Şu haldö huzurunuza gelen iş, înkılâp Hü
kümeti tarafından bütün yönleriyle ele alınmış, 
3 kademeli olarak tetkika tâbi tutulmuştur. 

1. Köppers Firması tarafından. 
2. M. T. A. tarafından. 
3. Amerika Birleşik Devletleri eliyle, etüt 

edilmiştir. 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 50 yılda 

kullanacağı cevher 68 milyon tondur. Bunun 44 
milyon tonu mevcut yataklarımız rezervi olup 
asgari 24 milyon tonu ise yeni yataklarla te
min edileceği tesbit olunmuştur. Buna nazaran 
en az yarım asırlık cevherimiz vardır. Bu işin 
ikinci iptidai maddesi olan kömür ise, malûmu-
âliniz olduğu üzere, memleketimiz, Zongul
dak havzasında bir milvar tondan fazla bir 
rezerve sahip bulunmaktadır. Şu halde ana iki 
madde memleketinizde mevcut bulunmaktadır. 
Bövlece fabrikanın tesisi için esaslı iki unsur 
garanti altına alınmıştır. 

Memleketimizin çelik mamulleri ihtiyacı ya
kın bîr gelecekte bir milyon 600 bin tona yük
selecektir. Bunun 800 bin tonunun Karabük ve 
Ereğli tesisleriyle elde edilecek; Ereğli'nin 
ikinci ve üçüncü safhalarının ikmalinde ise 
tamamı karşılanacaktır. Tabiatiyİe iptidai mad
delerin fabrikaya naklive meselesi vardır, buna 
da temas ve halledilmiştir. Şu halde demir re
zervi ve kömür ve nakliye cihetleri halledilmiş 
bulunuyor. Bilhassa nakliye işi tetkika değer gö-
rümüş; işin maliyeti, yataklardan Ereğli'ye ka
dar olan nakliye masrafı dâhil tonu 114 liraya 
mal olacağı hesabedilmiştir. Yani fabrikaya ka
dar aşağı - yukari ünite demir (başına 202 kuruş
tu?. Yani 22 senttir. Amerika'da da cevherin ma
liyeti 20 - 22 sente mal olmaktadır. Bizde de 
dünya imalâtçılarının mal etmiş olduğu fiyata 
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mal olacak demektir. Maliyet zaviyesinden de 
ana madde dünya piyasasına uygun bir şekilde 
-mal olacak fakat kömür yakında olcluğu için ma
liyet düşecektir. Bununla şuraya gelmek istiyo
rum. Yani yarı mamulden bahsedeceğim. Çünkü 
maımil fiyatları ayrı ayrıdır. Yarı mamul fiya
tı Avrupa'dan 4 dolar daha noksan olacaktır. Bu 
sebeple ilerde yakın memleketlere ihracat dahi 
yapılabilecektir. Mamul fiyatları ise şimdiki ithal 
fiyatlarımızdan daha ucuz olacaktır. 

Nakliye mevzularına gelince; bu da en ince 
teferruatına kadar düşünülmüştür. Cevher de
miryolu ile Samsun'a gelecek, oradan gemilerle 
Ereğli'ye nakledilecektir. îşin yükleme ve bo
şaltma ameliyesi son derece modern tesislerle ya
pılacaktır. Demir getirecek gemiler, Zoguldak'-
tan Samsun'a dönüşlerinde, kömür götürecekler
dir. Şu halde cevher demiryoliyle Samsun'a ka
dar gelecek, oradan vapurla Zonguldak'a taşına
caktır. Bunun için aşağı - yukarı 125 vagona ve 13 
lokomotife ihtiyaç vardır. Bunun siparişine ge
çilmek üzeredir. Fabrika bitmeden evvel bun
lar çoktan gelmiş bulunacaktır. 

ıSonra efendim; işletmenin iki safhasını arz 
etmiştim. îlfc safhasında istihsâl 470 000 ton ola
caktır. Tevsi neticesinde bu bir milyon tona 
çıkacaktır. 

Ereğli fabrikasının kapasitesini bir milyon 
tona çıkarmak için yapılacak ilâve tesisler tabia-
tiyle daha ucuza ve tamamı 349 milyon dolara 
mal olmuş olacaktır. Demek M, 470 bin ton ka
pasite olması için 234 milyon dolar sarf ediyoruz. 
Bunun bir milyona iblâğı düşünülürse aradaki 
600 bin tonluk tevsi farkı 115 milyon dolar ola
caktır. Bu suretle tevsi edildikçe maliyet daha da 
düşecektir. Ve memleket ithalâttan kurtulmuş 
olacaktır. Halen bu ithalâtın kıymeti 70 - 100 
milyon dolar arasındadır. Bunun dışında, tak
dir edersiniz ki, bu yüzden sanayide büyük in
kişaf olacak ve birçok sınai işletmeler bu sanayiin 
etrafında toplanacaktır. 

Efendim, şimdiye kadar memlekette ,mamûl 
demir ve çelik ihtiyacı bir ıztırap halinde idi. 
Bunun yanında cevher yataklarımızın işletilme
mesi de bir ıztırap kaynağı idi. Cevherlerin ham 
olarak ihracı mümkün değildi. Bazan çok husu
si kombinezonlarla cevher ihraç edilmiştir. Fakat 
bu kombinezonlar ayakta duramıyacak olan kom
binezonlardır. 

— 166 — 



B : 19 12.7 
Biz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasını 'kur- I 

makla 'hem mamul ihtiyaçlarımızı karşılıyacağız, 
hem döviz tasarrufunu temin edeceğiz, hem de 
yataklarımızı işletmiş olacağız. Hattâ ihraç da 
edebileceğiz. Bunların dışında, yeni birçok sanayi 
kolları da teşekkül etmiş olacaktır. 

Benim maruzatım umumi hatlariyle şudur : 
Bu teşebbüs cidden memleket için, çok hayırlı bir 
teşebbüstür; birçok iş sahaları açacak ve birçok 
vatandaşın para kazanmasını sağlıyacaktır. (Al
lah hayırlı etsin, sesleri), Allah muvaffak etsin 
fendim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, bu, Ereğli'de 2 nci bir Demir - Çelik Fabri
kası kurulması konusu 1960 Şubatında Meclise 
geldiğinde söz almış ve vuzuhsuzluk içinde oldu
ğumuz için, hayırlı bir teşebbüs olduğunu tesbit 
etmekle beraber, oy kullanmama durumunda bu
lunduğumu arz etmiştim. 

Sabahki oturumda, Sayın Maliye Bakanının 
en geniş ölçüde vordiği açıklama karşısında, ten-
Ikidlerden bir kısmını cevaplandırmak için hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu şirketin kurulabil
mesi için, eski iktidar devrinde bir kanun çıkarıl- I 
mış ve bu kanun bâzı muafiyetleri daha o tarih
te tanımış idi, yeni anlaşma ile değil. Devlet ha- I 
yatında devamlılık esastır. O kanun ilga edilme
diğine göre, 0 kanuna göre hükümetin anlaşma- I 
ya devam etmesi elbette ki, memleketin menfa
atleri zaviyesinden isabetli olmuştur. O tarih- I 
te bizim tenkidlerimiz aslına değil, sorulan su
allere cevap verilmediğinden dolayı yapılmıştır. 
Bugün sorularımız iyice cevaplandırıldığı için I 
benim bu tasarının memleket bayırına olacağı I 
yolundaki kanaatimi kuvvetlendirmiştir. Bu ku
ruluş 346 sayılı Kanuna tâbi değildir. Müspet 
veya menfi herkes kıymet hükmünü kendisinde I 
saklasın. Burada, borç veren adamların zihniye
tine göre, hususi teşebbüs daha ekonomik çalış- I 
malıdır. Bu bir zihniyet meselesidir. Onu bura- I 
da münakaşa edemeyiz, ölçüsü meydanda. Bu I 
ölçüler karşısında diyorlar ki; Türkiye böyle bir 
şey yapabilirse biz şu krediyi vermeye razıyız. 
Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi kredi anlaş
masının tasdik edilmesine bağlıdır. Memleketi, I 
Devleti borca sokan bir keyfiyet yoktur. Bizim I 
hususi sektörümüzün buraya verecek parası yok- | 
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tur. Hususi yabancı sermayenin de Türkiye'ye 
gelmesi lâzımdır. Bunun için işi resmî sektörün 
ele alması lâzımdır. Eğer hususi eşhas ile Türki
ye'de büyük sermaye terakümleri olsaydı, bunlar 
gene ayrıca birçok muafiyetler talep etseydUer, 
elbette verirdik. O zaman tekrar işi konuşabilir
dik. 

Hususi sektör tek başına bunu karşılamaya 
muktedir olsaydı, belki resmî sektör girmiyecek-
ti. Bu kanun çıkmasaydı, iş yürümiyecekti. Hü
kümet de bu krediyi temin edemiyeçekti. Fevka
lâde güzel bir metot ile sevku idare mahdut el
lerde kalacaktır, ama, mülkiyet parçalanarak te^ 
meddünün geniş hissedarlar eline geçmesiyle, 
koüektivizm ile mücadelede en müessir yol işten 
gayri bir ücret sahibi olanlara, çalışmakta olan* 
lara ayrıca bir mülkiyet hakkı sağhyan aksiyon
lar verilecek. ,:; 

Bugün memur, işçi v.s. ye tevzi edilmekte 
bulunan tasarruf bonoları ne zaman cazip olacak? 
No zaman aksiyonerlere temettü tevziine başla-; 
nırsa. 

Bu mekanizma yalnız bu teşebbüste değil̂  di
ğer-teşekküllere de tatbik edilmelidir, Türkiye'de 
hususi eşhasın ufak paralariyle kurulan şirketler
de de aksiyonerler temettü alırmış dedirtmek için 
özel teşebbüsün de arzusudur bu. 

Benim arzum, bu teşebbüs Karabük'e de teş
mil edilsin. İkisi arasında bir rekabet de söz ko
nusu olsun ve Türkiye'de bu alanda özel teşeb
büse, büro işleri dışında da, çalışmak imkânı hâ* 
sil olsun. Bununla ilgili muafiyetler Karabük'e 
de teşmil edilirse fevkalâde isabetli bir şey olur. 
Diyeceksiniz ki, o zaman; bakınız bir hususi te
şebbüs çalışıyor, şu nisbette, şu kadar temfttü 
dağıtıyor, siz ne yapıyoreunuzî Bu bakımdan 
bu mekanizma Türkiye'de büyük bir teşebbüsü. 
Türkiye'ye kazandırırken nihayet ufak telek 
sermayelerin yanyana gelmesi suretiyle kurula
cak bir teşebbüsün temettüünü ve onun anası 
olan şirketi bir misal olarak gösterebiliriz. Yoksa 
100 küsur milyon kredi açsın, bunun % 70 ini 
Türk lirası ile akın ve onu Türkiye^ kullanma 
yoluna gitsin, elbetteki bunun derin bir felsefesi 
var. Büyük bir teşebbüse girerken nasıl tasar
ruf bonoları ile vatandaşı tasarruia .alıştırmak 
için muayyen bir şeyi garanti etmişse, öteden 
beri işi cazip kılmak için muayyen bir devrede 
bir temettü garantisi vermekte de muhtardır. 
Ben sordum; şu kanun dışında bir «eyverdinis 
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iL.il diye. Vermemişler. İlerde Meclislerin tas-
dikmdan geçerse vermeyi vâdediyor. Bunu her
kes yapar. Her müzakerede, ben şu statüye bağlı 
olarak bunu müzakere ediyorum. Ama, bunun 
dışında ilerde ben işin sürati için daha birtakım 
kolaylıkları derpiş edeceğim. Ancak, bir şartla 
benim parlâmentom tasvibederse. 

Ben bunda hiç aykırılık görmüyorum. Bu 
ikonudaki verdiğiniz muafiyetler, kolaylıklar dı
şında çok geniş kolaylıkların tanındığını o za
man söylemiştim. Fevkalâde geniş kolaylıklar ta
nınmıştır. Bunu tanıyalım mı, tanımıyalım mı? 
234 milyon dolarlık bir yardım anlaşmasında 
böyle kolaylıklar tanınmıştır, kanun çıkmıştır, 
bunu kabul edelim mi, o ayrı mesele. 

Ben bakanların verdikleri izahtan sonra, bu 
tesisin rantabl olmasından şüphe etmiyorum. 
Şimdi Sanayi .Bakanı kalktı dedi ki, hammadde
nin fabrikaya kadar maliyeti yabancı memleket
ler vasatisiyle mukayese edilecek olursa, 22 

, cente maloluyor. Pekâlâ mukayese edilebilir. Ya
bancı memleketlerdeki akitleri gördük. Buna 
rağmen şüphe etmiyorum. Ama, hammaddenin, 
tâli maddesinin nasıl temin edileceği izah edil
dikten sonra, Devleti şu kanun dışında yeni bir 
taahhüt altına sokmıyan bir teşebbüsü realize 
etmemenin, hem de bu kadar büyük bir teşeb
büsün realize etmemenin mânasını anlıyamam. 

Şahsan kanaatim odur ki, bu kadar büyük 
bir teşebbüsün ve enfrastrüktür ve nakliye ko
nularında sanayi kolları kurulmamasını isteme
mek pek kolay bir iş değildir. İstemiyoruz, diyen 
arkadaşlar var. 

Meselâ, bâzı konularda, Sayın ödül'ün temas 
ettiği 12 nci fasılda, mütekabiliyet esasına daya
nan ve buraya girmeden bir mektup teatisivle 
hallolabilecek bir meseleden, bu kadar şeklî bir 
meseleden dolayı bu işi komisyona havale etmek 
olmaz. Çünkü, Development Loan Fund, Ame
rika hesabına çalışan bir teşekküldür. Bu teşek
kül, yalnız bize değil, iktisaden geri kalmış mem
leketlere yardım için müşterek bir mesai yapa
rak bunu yürütmenin müşkülâtını takdir eder
siniz. Afrika bu, Uzak - Doğu bu. Büyük bir 
mücadeleye girmiş. Development Asistant 
group, Japonya v.s. bütün bunları yanyana ge
tirmiş, mekanizmayı kurmuş. Development 
Loan Fund'a diyor ki, sen müzekereleri yürü
türsün. Talimatı oradan alıyor. Bu itibarla 
arkadaşlar i§i fazla uzatmakta fayda yok. Bu-
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rada esbabı mucibesi şayet daha etraflı yazıla-
bilseydi bu şekilde uzun münakaşalar olmazdı 
elbet. Düşününüz ki Avrupa'da da bu mesele 
iktisaden ileri gitmiş memleketlerin hükümet
leriyle müzakere edilecek. Çünkü harice kre
di vermek yani bir hususi teşebbüsün harice 
kredi vermesi, hep bilirsiniz, hükümetlerin 
müsaadesiyle olur. Dünyanın vaziyeti bu. Hep
sini hükümetler şu veya bu şekilde, ölçüde ida
re etmektedir. Harice verilen kredilerin eko
nomik olup olmadığı, veyahut bütün rizkini 
üzerine alan hususi teşebbüsün ilerde harice 
vereceği teminat Hükümetin müsaadesine tâ
bidir. Dünya bu hale gelmiştir. 

Müzakereler cereyan etmiş, buraya gelecek 
hale gelmiştir. Ben Hükümetten rica edece
ğim, bu kabil mevzularda biz birtakım endişe
lere sahibiz ve bu endişelerimizde haklıyız. Dost
larımız ve müttefiklerimiz buradaki müzakere
lerimizde, endişe izharımızdan güeenmemeli-
dirler. 

Ama bi; de müzakerelerde tereddüdettiğimiz 
noktaları münakaşa etmek yoluna gitmeye 
mecburuz. Nihayet, mektup yazmak suretiyle 
anlaşma yoluna gidilmiştir. Sonra, bir şey da
ha var. Biz sadece Meclisin huzurunda değiliz, 
efkârı umumiyenin huzurunda, dolayısiyle mil
letin huzurunda vazife yapıyoruz. 

Memlekete büyük faydası olacağına kaani 
bulunuyorum. Hükümet her zaman Yüksek 
Meclisin murakabesi altındadır. Arkadaşımızın 
söylediği gibi, bu tesis 3460 sayılı Kanuna tâbi 
değildir. 

EMİN SOYSAL — İdare meclisi olacak mı? 
(Gülüşmeler) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arka
daşlar, bunun bir idare meclisi reisi olacak ve 
şu mevzuda hattı hareketiniz niçin böyledir, 
deyince gelip cevap vermiyecek mi zannedi
yorsunuz arkadaşlar? Muayyen bir konuda, 

„ hukuki bir zorunluk olmadan, Hükümet falan 
sendika balkanı ile, meselâ, Zirai İşletmeler 
Konfederasyonu Başkanı ile çalışma yapıyor, 
onunla müzakere yapıyor. Kanuni hiçbir mec
buriyet yok. Böyle yürüyecek bu iş. Her şeyi 
kanunlara bağlamayı nüfusu süratle artan bir 
memlekette bendeniz yerinde ve mümkün gör
müyorum. Bence Türkiye'de yeteri kadar ka
nun var. Kırıcı istikamette bir işletme olmı-
yacak bu işletme. Bu işletme, Türk umumi 
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efkânnm, Türk resmî makamlarının iş başın
da, yürürlükte tuttuğu kanunlarla yürüyecek. 

Bir yanda, 300 - 400 milyonluk bir işletme
de, konserve imalinde kullanılacak kutular 
için geçici kabul mevzuunda çıkan ihtilâflar 
dolayısiyle, konserve imal edecek işletme ile 
idare arasında vâki bu ihtilâf yüzünden kon
serve ihraeolunamaz. Halbuki, konserve ihra
cında, ne nisbette konserve ihracedelim, firesi 
% 20 mi olsun, % 15 mi olsun müzakeresi bir 
tarafa bu ilerde konserve ihracına yol açacak. 
İdareyle iş sahası arasındaki ihraçlar dolayısiyle 
Ibugün harice ihracat yapılamıyor. Türkiye'nin 
kalkınmasında demir ve çelik esas bir konu oldu
ğuna göre ve bugün yeteri kadar izahat aldığımıza 
ıgöre ve sorulacak suallere de vekiller cevap ver
meye hazır olduklarına göre işi uzatmakta mâna 
yok. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Komisyon. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAM-

ZA EROĞLU — Muhterem arkadaşlar, kafanız
da en ufak bir istifhamın yer etmemesi için ve 
komisyona sorulan sualleri cevaplandırmış olmak 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Evvelâ Sayın Atıf Bey arkadaşımızın 9 ncü 
maddeyle ilgili sorusuna cevap vereyim. 9 ncu 
madde vergilerden bahsetmektedir. 

Daha önce verdiğim izahatta bendeniz, bu an
laşmanın bir hususi hukuk anlaşması olduğunu 
icra organının bir temşiyet tasarrufu yani Acte 
da gestion olduğunu ifade etmiştim. 9 ncu mad
dedeki muafiyetler teşriî tasvibe arz edildikten 
sonra muteber olacaktır. Arkadaşımız, 9 ncu 
maddenin teşriî tasarrufa ait hükümlerini bir 
katî taahhüt halinde bulunuyormuşuz gibi ifade 
ediyorlar. 

Yalnız, şu ciheti ifade edeyim ki, biz tasarıyı 
elimize aldığımız zaman, encümende, tetkik et
tik. Asıl İngilizce metin ile, karşılığı Türkçe ter
cümesini birlikte ettik. Ve Türkçe tercümenin 
(hatalı olduğu neticesine vardık. Mütaakıp gün
lerde bize daha sıhhatli, duru Türkçe ile yazılmış 
(bir metin getirdiler. Biz de bu yeni metin üzerin
de durduk. Ve çok arzu ettik ki, o metin sizlere 
de gelsin, Hükümetin Yüksek Meclise sunmuş ol
duğu tezkerede bulunan bu eski metini değiştir
mek uzun formaliteleri gerektirdiğinden eski me
tin tabedilerek gimdi sizlere sunulmuştur. Müsa-
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ade buyurursanız, İngilizce metin ile, tercüme 
metnin farkını lâyıkiyle anlıyabilmek için îngi-
lizcesinden ıbir pasaj okuyayım. 

9 ncu madde diyor ki, 
«Subject to legislative approval, the lean 

agreement, shall be free of ali taxes,..» 
Bunun mânası; kısaca ve açıkça, teşriî tasvibe 

uymak, tâbi olmak kaydiyle, bu vergiler, bu taks-
lar ve diğer mükellefiyetler muafiyete tâbi tutu
lacaktır, deniyor. Yani burada Hükümet kendisi 
bizzat bir vecibeyi üzerine almış değil, ancak, 
teşriî tasvibe tâbi olmak kaydiyle taahhüde gir
miştir. Nitekim, böyle bir zaruretle karşılaşıhmş 
ve Ereğli İşletmesi tâdil kanunu tasarısının 8 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi teklif edilmiştir. 
Bu fıkra da, Anlaşmanın 9 ncu maddesindeki 
müesseselere işaret edildikten sonra, düzenlene
cek bonolar, tanzim edilecek senetler ve diğer 
kıymetler v.s. bilcümle vesaik her türlü resim ve 
hare ve ücretten muaf tutulacağı beyan olun
muştur. Niçin bu eklenmiştir? Daha evvelce şir
ketin durumunu tanzim eden Kanunun 3 nci 
maddesinin (a) fıkrası birçok hususları malî 
külfetten muaf tutulduğunu bildiriyordu. Buna 
rağmen Ereğli Demir ve Çelik İşletmeleri Kanu
nunun 8 nci maddesine bir ek fkra teklif edil
miştir. Biraz önce de huzurunuzda açıkladığım 
üzere 9 ncu maddede belirtilen teşriî tasvibe tâ
bi zarureti, Ereğli Demir ve Çelik İşletmeleri 
Kanununun 8 nci maddesine bir fıkra ilâvesini 
zaruri kılmıştır. Bu tadil kanunu pek yakında 
sizlerin tasvibine arz olunacaktır. Şimdi arka
daşlar, biz Amerika'dan para alıp senet verece
ğiz. Emre muharrer senetler, Atıf Bey arkadaşı
mızın dediği gibi, bunlar, bir hisse senedi değil
dir. Bu bakımdan emre muharrer senet de ver
giden muaf tutulacaktır. 

12 nci maddeye gelince : Bu sadece bir hu
kuk müşavirinden mütalâa almadan ibarettir. 
Anlaşmanın Hükümet tarafından usulüne uygun 
olarak tanzim edildiği ve Meclise bu Anlaşmayı 
tasdik ettirdiği, hukuk müşaviri tarafından bil
dirilecektir. 

Bunu bir misâl ile anlatayım. Bir alacaklı 
gelmekte bankadan para almak istemektedir. Pa
ra alacak kimse elbette hüviyetini ibraz edecek
tir. Bankaya istenen belge ibraz edilmezse elbet 
parayı vermiyecektir. Ama, parayı verenden 
böyle bir hüviyet ibrazı istenemez, 
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Bu Anlaşma hususi hukuk anlaşmasıdır. Dev

letin hâkimiyeti ile tezat teşkil eden bir anlaşma 
değildir. 

Son sözüm şu olacaktır. «Millî gelirde % 5 
bir artırmayı sağlıyan bize geniş ölçüde döviz 
kaynakları temin eden bu Anlaşmayı kabul et
mek, bu Anlaşmaya beyaz oy vermek memleketin 
menfaati icabıdır. Millî gelirimize de müspet te
sir sağlıyadağı için bu Anlaşmann bir dost yar
dımı olarak mütalâa edilmesini rica edeceğim. 

Bizim gözlerimiz dost ve müttefik Amerika
lıyı çirkin Amerikalı olarak değil, güzel Ameri
kalı, dostluklarına inanılır, güvenilir, insan 
Amerikalı olarak görmektedir. 

Saygılarımla. (Bravo sesleri, alkışlar) (Oya 
oya, sesleri) 

BAŞKAN «*• Efendim, bir yeterlik önergesi 
var. Son söz üyenin olduğu için sözü sırada başta 
bulunan Sayın Coşkun Kırca'ya veriyorum» 

COŞKUN KIRCA — Efendim, sözlerimin 
çok hürmet ettiğim Sayın Hamza Eroğlu ve Sa
yın Maliye Bakanı tarafından aksettiriliş tarzın
da her hangi bir maksat aranmıyacağı muhak
kak. Ancak, kendilerinin, sözlerimi yanlış anla
dıkları ve yanlış aksettirdikleri de objektif bir 
vakıa. 

Arkadaşlar, Türk - Amerikan dostluğuna ve 
Amerikan milletinin esasta güzel bir millet oldu
ğuna hepimiz inanıyoruz. Ancak, kendi devleti* 
nin yanlış tutumlu bâzı memurlarını tenkid et
mek için «Çirkin Amerikalı» diye bir eser* yaz
mış olan bir Amerikalı yazarın bu eserini biz
zat Amerikan Hariciyesi kendi teşkilâtına ta
mim edecek kadar ileri görüşlülük gösterecek 
de, bu «Çirkin Amerikalı» fikrini önlemek mak-
sadiyle Türkiye'nin Kurucu Meclisinde çok hak
lı olduğu bütün ciddî Batılı yayınların tetldkın-
den kolayca anlaşılabilecek birtakım tenkidler 
ileri sürülmiyecek. Bu nasıl iş? 

Sanılıyor ki, bu gibi hayırhah tenkitler açık
ça ileri sürüldüğü takdirde bu, Amerikalıları 
çok kıracak bize kredi vermiyecekler; böyle 
bir şeyin asla mevzuubahsolmadığmı ve bu tarz 
bir endişenin asla hakikata tetabuk etmeyen 
pek basit bir endişe olduğunu belirtmek isterim. 
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu açıdan söz
lerimin hakiki mânâsının anlaşılmış olduğunu 
ümit ediyorum. 

Bizim burada ileri sürdüğümüz hususlar yap
tığımız konuşmalar, anlaşmanın tasvibedilmeme-
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sini sağlamak maksadına matuf değildir. Biz, 
burada, muayyen bir siyaset dâhilinde veril
mekte olan bu kredilerin veriliş şeklini, bâzı 
esaslarını tenkid ediyoruz. Bunun, yardım alan
ların minnettarlık duyması ile bir münasebeti 
olmadığını da belirtmek isterim. Biz, yardımın, 
tek taraflı minnet esasına değil, yardım verme
ye ve almaya mecbur olanlar arasındaki karşı
lıklı iş birliği esasına dayandığına kaaniiz. Böy
le olunca, yardım alanla, yardımı verenin hata
lı ve aksak tarafları üzerinde de elbette duracak 
ve bunların ıslahını, her iki tarafın menfaatleri 
bakımından, açık açık talebedecektir. 

Bu vesileyle Sayın Fethi Çelikbaş'ın bir sö
züne de temas edeceğim. Dediler ki, «Bu teşeb
büsün, özel teşebbüsün elinde kalmasını Ameri
kalılar uygun görüyorlar zihniyeti budur. On
ların böyle istediklerine göre, bunu üzerinde 
münakaşa etmiyelim.» Arkadaşlar, her yardım, 
yardım diye kabul edilmez; yardım, şartları uy
gunsa kabul edilir. Eğer Amerikalı dostlarımızı 
bu hususta ikna etmek mümkün olmuyorsa, 
yardım kabul etmenin mahzurlariyle yardımı 
reddetmenin mahzurlarını yanyana mütalâa eder 
ve hangisi ağır basıyorsa ona göre kararımızı ve
ririz. Ama, kararımızı verinceye kadar müzake
relerin devamı esnasında onları ikna etmeye ça
lışmamız tabiî olduğu gibi, beğenmediğimiz şart
ları bir kere kabul zorunda kalmışsak, bunları, 
tekerrürünü önlemek maksadiyle tenkit etmek
te devam etmemiz de o kadar tabiîdir. Bu, hem' 
kendimize karşı vazifemizdir; hem de Amerika'
ya karşı dosluk vazifemizdir. Meselâ; bir kre
dinin şartlan plânlama anlayışımıza uymuyor
sa, bunun burada üzerinde durmak hakkımız ol
malıdır. Bir yandan yardım almakta devam 
ederken öte yandan da kendilerinin sadece biz
den yükselen seslere değil; bütün Asya ve Af
rika memleketlerinden yükselen seslere kulak 
vermelerini sağlamaya gayret etmek, bu konuda 
demir perdeyle hayati bir rekabet içinde olan 
Batı camiasının yüksek menfaatleri bakımından 
bir müttefik ve dost sıfatiyle vazifemizdir. 

Sayın Hocam Ragıp Sarıca ve Sayın Muin 
Kuleyle beraber bir önerge vermiş bulunuyo
ruz. Bu konuda yeni bir kaaun daha getirilmesi 
söz konusudur. Bu metinler hakkında böyle bö
lük pörçük olarak yapılan açıklamalardan şah
san yeter derecede aydınlanmış değiliz. Kurucu 
Meclis üyelerinin de yeter derecede aydınlanmış 
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olmadığını sanıyoruz. (Aydınlandık, sesleri) Bu 
sebeple bütün metinleri bir arada görüşmek da
ha uygun olacaktır, bütün metinler bir arada 
önümüze gelsin ve böylece hepsi hakkında bir 
arada hükmümüzü verebilelim. Bu sebeple, bu 
anlaşmanın tasdikma dair tasarının komisyona 
iadesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Kurucu Meclis Sayın Başkanlığına 
Andlaşma hakkında Yüksek Meclis yeteri 

kadar aydınlanmıştır. 
Yeterlik önergesinin oya konmasını arz ede

riz. 
Kenan Esengin Cemal Yıldırım 
Nedim Ergüven Dündar Soyer 

• BAŞKAN —- Buyurun Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAlT BARLAS — Efendim, arka

daşlar kâfi diyorlar. Hususi teşebbüsün yalnız 
beş altı milyonla iştirak ettiği bir teşebbüsün, 
Resmî'sektörün 34 milyonla iştirak ettiği ve Dev
letin 234 milyon dolara kefil olduğu bir konu
nun, böyle bir muazzam müessesenin, hususi bir 
idareye tevdii mevzuunda konuşmazsak Devlet 
bize ne der? Stratejik bir madde olan çeliği 
hususi bir teşebbüse tevdi eden bir ihtilâl Hü
kümeti ile Devletçi olan bir çoğunluk karşısın
da müzakerenin böyle tez elden geçiştirilmesi 
doğru olmaz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iki önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Söz alan sayın üyelerin de işaret buyurduk

ları, eksiklikler karşısında önümüzdeki Birle
şimde bu konuyla ilgili bir tadil teklifinin görü
şüleceği de düşünülerek, görüşme konusu kanun 
tasarısının komisyonca geri alınmasını ve gerek
li izahatla birlikte Genel Kurula tekrar sunul
masını arz ve teklif ederiz. 

Mümtaz Soysal Altan öymen 
Ilhami Soysal ilhan Esen 
Selâmi Savaş Ömer Sami Coşar 

Yüksek Başkanlığa 
Onaylanması istenen anlaşmanın muhtelif „ 

bakımlardan bütün teferruatiyle incelenmesini; 
ezcümle : 
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1. Devletler Umumi Hukuku; 
2. Hususi Hukuk; 
3. Tesisin sermayesi; 
4. idaresi; 
5. Plânlama ile ilgileri; 
6. Türk özel teşebbüsü ve yabancı özel te

şebbüs bakımından getirdiği ayrımların muhte
mel tesirleri; 

7. Kredinin şartları; 
8. Vergi muafiyetleri; 

Bakımından daha teferruatlı bir rapor îıazır-
lamasını ve bu konu ile ilgili bütün anlaşmaların 
bir arada görüşülmesini teminen tasarının ko
misyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
Ragıp Sarıca Muin Küley Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Her iki önerge de tasarının ko
misyona geri verilmesine dairdir. 

COŞKUN KIRCA — önergemizi izah etmek 
üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergelerin ikisi de mahiyet 
itibariyle komisyona iadesine aittir. Sonra, ye
terlik önergesi verilmiştir, konuşmaların kifaye
ti kabul edilmiştir. Bu önergeleri yüksek oyla
rınıza sunacağım, önergeler için komisyon bir 
şey diyecek mi? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEV
KET RAŞlT HATlBOĞLU — Komisyona geri 
verilmesinin aleyhindeyiz. 

BAŞKAN — Takrirlerin isteği veçhile, tasa
rının komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. Şimdi, tasarının ive
dilikle görüşülmesine dair bir teklif vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa , 
Hükümetimizle, Amerika Birleşik Devletle

ri Hükümetine bağlı Kalkınma ikraz Fonu ara
sında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek De
mir ve Çelik fabrikaları ile alâkalı olarak, imza
lanan Anlaşmanın onaylanmasına dair kanun ta
sarısının bir an evvel kanunlaşması memleket 
menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Dışişleri Ko. Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Ş. R. Hatipoğlu Hamza Eroğlu 
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BAŞKAN — Efendim, Önergeyi oya sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümetimizle, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine bağlı Kalkınma îkraz Fonu ara
sında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek 
Demir ve Çelik Fabrikaları ile alâkalı olarak, 

imzalanan Anlaşmanın onaylanmasına dair 
Kanun 

MADDE 1. — Hükümetimizle Amerika Bir
leşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkın
ma îkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde 
tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrikaları ile il
gili olarak, 9 Ocak 1961 tarihinde imzalanan 
Anlaşma onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl 
Sayın Cahit Zamangil. 

CAHÎT ZAMANGİL — Efendim, işin esası 
hakkında bilhassa Sayın Sanayi Bakanının açık-
lamalariyle ferahladığım için, şekle taallûk eden 
kısımla iştigal edeceğim. 

1 nci maddenin başlığında, «Hükümetimizle 
A. B. D. arasında» diye bir ifade geçiyor ve bir 
mukaveleden bahsediliyor. Bu tarz ifade bu 
akşamki Anadolu Ajansı dili için normal sayı
labilir. Fakat kanun metinlerinde hangi Hü
kümetle yapıldığı açık olarak yazılırsa bunda 
fayda vardır. «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında» diye bir başlık koyarsak daha doğru 
olur. 

İkincisi, başlık ile 1 nci maddenin metni he
men hemen aynıdır. Fakat birisinde Demir ve 
Çelik Fabrikaları ile «alâkalı» ötekinde «ilgili» 
deniyor. Maddedeki gibi başlıktaki alâkalı ke
limesini değiştirelim, ilgili diyelim. Bunun için 
bir önerge veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mümtaz Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL — Sayın arkadaşlarım, 

ben maddenin aleyhinde konuşmak için söz al
mış bulunuyorum.. Ve onaylamanın sonraya bı
rakılması lehinde olduğumu söyliyeceğim. Çün
kü bugün bütün karşılaştığımız güçlükler gö
rüşmelerin bu derece uzamasına yol açan key
fiyet, bu andlaşmanm temelini teşkil eden ku
ruluş kanununun bir gece içinde, hem de gece 
yansı saat iki sıralarında, 5 dakikada Meclis
ten geçirilmesinden doğmaktadır. Bu gayet 

önemli bir meseledir. O temel kanuna göre, an
laşma işleri muayyen bir istikamette ileriye gö
türülecektir. 

Şimdiye kadar kabul ettiğimiz mevzuatta, 
devletçiliğimizin temel bünyesi ve ayrıca mem
leketimizin iktisadi bünyesi mevzuufoahistir. 
Türkiye'deki birçok siyasi partinin hattâ deni
lebilir ki, siyasi partilerin çoğunluğunun dev
letçilik görüşüne yani temel sanayiimizin ve 
ıbu arada demir çelik sanayimizin Devlete aidol-
ması görüşüne tamamiyle aykırı olan bu kanun 
üzerinde, çok durulmalıydı. Halbuki gerekli 
olan yapılmamış, kanun büyük bir çabuklukla 
Meclisten geçirilmiştir. 

Bugün bu kanundan sonra yapılan anlaşma
lardan birisi de önümüzdedir, onaylanması ba
his konusudur. 

Sayın bakanlar verdikleri izahatta bu tesis
lerin gayet randımanlı, bir bütün olarak gayet 
verimli olacağını söylüyorlar, bizde buna kaani-
yiz. Bizim burada belirtmeye çalıştığımız mese
le, kuruluş kanunu Türk Devletçilik anlayışı
na Türkiye'deki yatırım politikasına ve Türki
ye'nin bilhassa Devlet sanayiinin katıldığı te
şebbüslerin murakabesi bakımından şimdiye ka
dar tuttuğu usullere aykırı olduğu için; hiçol-
mazsa, bu aykırılığın bu andlaşmada dolayısiy-
le görülmesi ve bundan sonraki andlaşmalarda 
bu noktaya gereği gibi dikkat edilmesidir. Bun
dan dolayı andlaşma üzerinde önemle duruyo
ruz. Halbuki, bugün bu meseleler yeter derece
de aydmlanmamıştır. Bu durumda, andlaşmanm 
şartları üzerinde yeteri kadar aydınlanmadan 
doğrudan doğruya onaylamaya geçilmesinin 
aleyhindeyim. 

Tabiî daha fazla zaman olsaydı görüşümü 
daha çok açıklamak imkânını bulacaktım. 

BAŞKAN — Söz Komisyonun efendim. 
SÖZCÜ HAMZA EROĞLU — Efendim, ön

ce Sayın Maliye Bakanı konuşsunlar, sonra biz 
konuşalım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzdaki mev
zuun realiteleri şudur: Türkiye geniş maden 
ve demir rezervlerine sahiptir. Türkiye Kömüre 
sahiptir. Fakat buna rağmen her yıl 80 milyon 
dolarlık, yakın mazide 100 milyon dolar civa
rında ithlât yapmaktadır ve yapacaktır; dost 
bir Devlet, bugüne kadar takibettiği usullerin 
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dışına çıkarak % 75 i hibe mahiyetinde, büyük 
bir kredi vermektedir. Bu, bugüne kadar olma^ 
mış bir durumdur. Bu fabrikanın tessüsü halin
de ilk iki yılda dış tediyeleri ödemiş olacağız. 
100 milyon dolarlık ithalât ortadan silinecek. 
îki yılda iki yüz milyon dolarlık tasarrufa ka
vuşacağız ve fabrika kısa zamanda amorti edil
miş olacaktır. Bu fabrikanın bu millete mal edil
mesi dâvası en müsait şartlarla gerçekleşmek
tedir. Bu hususta bâzı arkadaşların tereddüt
ler izhar ettiler. 

İkinci bir nokta, bu görüşülmekte olan an
laşmanın temeli olan kanunun, vaktiyle acele 
ile çıkarılmış olmasıdır. Ben o zaman Yüksek 
Meclis üyeleri arasında bulunma talihine ere-
memiştim. Hemen şunu söyliyeyim ki, bu hâdi
se ile, önümüzdeki tasarının hiçbir alâkası yok
tur. Bu anlaşmalar, ilk yapılan umumi ve nis-
beten sathî etütleri bir kere daha ele almış, 
eski etütlere ve tetkiklere dayanmış değildir. 
înkılâp Hükümeti bu anlaşmaları daha ilk gün
lerden başlamak üzere, yeniden ele almış ve 3 
ayrı devrede olmak üzere tekrar tetkik ettir
miştir. Bu tetkiklerden sonra şu tasarı meyda
na getirilmiştir. 

Bu tesis, bugünün dünya ölçülerine göre 
rantabl bir tesis olacaktır. Son derece muhtac-
olduğumuz bir sahada kurulmuş olacaktır. 

Onun içindir ki, Millî înkılâp Hükümeti bu 
tesislere ait anlaşmayı yüksek huzurlarınıza ge
tirmiş bulunuyor. Bu tetkikler, ham demirin bu
gün ithal maliyetinden dahi (4 dolar) daha aşa
ğıya malolacağmı göstermektedir. Fiyat husu
sunda dünya piyasasında rekabet edecek du
rumdadır. Artık bunun dışında, bir doktrin 
meselesinden tereddüt doğmakta; özel sektöre 
demir - çelik sanayii bırakılır mı bırakılmaz mı 
denmektedir? Bu meselede, ilk bakılacak cihet; 
Türk Milletinin böyle bir esere sahibolmasıdır. 
(Bravo sesleri) memlekette, böyle bir esere sa-
hibolmakla, yeni bir sanayi şubesi doğmakta
dır. 

Sonra, ithalât azalacak, dolar tasarrufu sağ
lanacak ve tesis iki senede kendi kendini amor
ti edecektir. 

Bir Türk müteşebbisi çıkıpta 200 milyon do
larlık bir ihraç imkânı bulsa buna müsaade et-
miyecek miyiz? Sanıyorum ki, bugün hiç kim
se böyle bir durumda buna hayır demiyecektir. 
Onun için, böyle bir tesisin bize getirilmesinde 
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tereddüdedilmesini pek doğru gönniye sebep 
yok. Böyle bir tesis, Devletin üzerinde büyük 
payı olan bir tesis hususi sektöre devredilirse> 
bu beş on kapitaliste değil, çok geniş bir küt
leye, memura, işçiye devredilecektir ki, bu mül
kiyette yeniden yayılma sağlayıcı bir mekaniz
madır. Bu bakımdan Türkiye talihlidir. Türki* 
ye bu bakımdan ne ifratta ve ne de tefritte 
yürüyecek, fakat mâkul bir yolda yürüme im
kânına kavuşacaktır. Tasarruf bonosu kanaliy-
le bu tesisler icabederse binlerce vergi mükel
lefine mal edilecektir. Bu mal edilişte hadleri 
asgari tutmakta mümkündür. Binaenaleyh Millî 
înkılâp Hükümeti bu mevzuda âni bir düşünüş
le hareket etmiş değildir. Zannediyorum ki, bu 
hareket Türkiye'de yeni bir içtimai prosedürü 
başlatmaktadır. Teknik hususlar tamamen izah 
edildi. Vergi .sisteminde üç noktayı anlattık. 
Bu anlaşmanın dokümanları vergide bir muafi
yet getirmektedir. Bu esas üzerinden yapılacak 
kanun taşanları ayrıca huzurunuza getirilmiş 
olacaktır. Diğer hususi teşebbüslerin de bu ka
dar imkânlan varsa, elbet onlar için de kanu
ni birtakım teşebbüslerde bulunmak, gayet ta
biî bir hâdisedir. 

Bu anlaşma 130 milyon dolarlık bir ikraz 
temin etmektedir. Gayet tabiî şartlanna riayet 
edilmesini istemektedir. Bu bakımdan takdir si
zindir. Hakikaten bu hususta en ufak bir tered
düdün kalmamasını istiyoruz. Yüksek Heyeti
nizin huzuruna getirmiş olduğumuz kanunu ka
bul edeceğinize kaani bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ - - Konuşmama lüzum 

kalmadı, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ayrıca söz istiyor 

mu, efendim. Buyurun Komisyon Başkanı. 
DIŞÎŞLERÎ KOMİSYON BAŞKANI ŞEV

KET RAŞÎT HATÎBOĞLU — Muhterem arka
daşlarım, usul bakımından konuşacağım. Mü
zakereler bir hayli uzadı. Aydınlanmak için su
aller soruldu. Cevaplar verildi. Kifayet takriri 
Umumi Heyetçe kabul edildi. Üstelik bir de 
Yüksek Meclisinizee ivedilik teklifi kabul edil
di. Şunu arz etmek isterim ki, samimî olarak, 
Yüksek Heyetiniz karşısında şunu ifade ede
yim ki, bu mukavele ne kadar çabuk tasdik edi
lirse, ne kadar çabuk yürürlüğe girerse Türk 
Milletinin o kadar menfaatinedir. (Bravo, ses
leri, alkışlar) 
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BAŞE^lN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Efendim, 1 nci madde içinde bir iki kelime

nin redaksiyonu hakkında verilmiş bir önerge 
var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüde arz ettiğim gerekçeye dayanarak : 
1. Başlıkta ve 1 nci maddede geçen «Hü

kümetimizle» ibaresi yerine «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile» ibaresinin konmasını; 

2. Başlık ile maddenin ahenkli olması için 
başlıktaki «alâkalı» kelimesi yerine, 1 nci mad
dede olduğu gibi, «ilgili» kelimesinin kabulünü 
Yüksek Meclisin takdirine arz ederim. 

Cahit Zamangil 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ŞEV
KET EAŞİT HATÎPOĞLU — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılı
yor. Oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

1 nci maddeyi bu taşhihli şekliyle oya su
nuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Kanunun tümünü açık oya sunuyorum, ku
tular dolaştırılacaktır efendim. 

BAŞKAN 
çiyoruz. 

Gündemin ikinci maddesine ge-

2. — Hükümetimiz Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T, Â. Ş., Koppers Assosiates, 8. A., 
Koppers Company, Inc., Blaw - Knox Company, 
Westing7ıou$e Electric Corporation ile Amerika 
Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kal
kınma îkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğ
li'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik fabrika
ları ile ilgili olarak imzalanan tadil Anlaşma-
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s%mn tasdikin» dair kanun tasamı ve Dı§i§UH 
Komisyonu raporu (1/164) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde konuş
mak istiyen var mi?... Olmadığına göre madde
lere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilik önergesi vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Hükümetimiz, Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kaları T. A. Ş. Koppers Associates, Ş. A., Kop
pers Company Inc., Blaw - Knox Company, 
W estingnouse Electric Corporation ile Amerika 
Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kal
kınma İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğ
li'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrika
ları ile ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaş
masının onayanmasına dair kanun tasarısının 
bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatle
rine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 
Dışişleri Ko. Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Ş. R. Hatiboğlu Hamza Eroğlu 

BAŞKAN — Bu ivedilik teklifini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Hükümetimiz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları T. A. Ş., Koppers Associates, Ö. A., Koppers 
Company Inc., Blaw • Knox Company, Weı-
Ungnouse Llectnc Corporaıton ile Amenisa Bir-
leşiK Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkınma 
ikraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde 
tesis edilecek Demir ve Çelik fabrikaları ile 
ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının 

onaylanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Hükümetimia, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Koppers Associates, 
S. A., Koppers Company, Inc., Blaw - Knoı 
Company, Westinghouse Electric Corporation 
ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zongul
dak Ereğli'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik 
fabrikaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 1961 ta
rihinde imzalanan Tadil Anlaşması onaylan
mıştır . 

(1) 31 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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DÎŞÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAM-

ZA EROĞLU — Efendim, birinci maddenin 
başlığında ve maddenin- metninde «Hükümeti
mizle* tâbiri geçmektedir. Buradaki Hüküme
timizin yerine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
şeklinde düzeltilmesi lâzımdır. Bunu arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN —. Düzeltilmiş; şekliyle maddeyi ye-
nideîi okuyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Koppers As
sociates, 8. A., Koppers Company Inc., Blaw -
Knox Oompany, Westinghou8e Electric Corpo
ration ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir 
teşekkülü olan Kalkınma ikraz Fonu arasında, 
Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek Demir ve 
Çelik fabrikaları ile ilgili olarak imzalanan 
Tadil Anlaşmasının onaylanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. $., 
Koppers Associates, & A., Koppers Company, 
Inc., Bîaw - Köox Cömpany, Westing1iouse 
Electric Corporation île Amerika Birleşik Dev
letlerinin bîr teşekkülü olan Kalkınma îkraz 
Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis 
edilecek Demir ve Çelik fabrikaları ile. ilgili ola
rak, 2 Haziran 1961 tarihînde imzalanan Tadil 
Anlaşması onaylanmıştır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAMZA EROĞ
LU — Efendim, hazırlanmış olan anlaşmanın 
4 ncü sayfasının 5 nci satırında ufak bir baskı 
hatası olmuştur. Bunun düzeltilmesi için ricada 
bulunacağım. 

«Aralarında akdedilen 2 Haziran 1961 tarihli 
Anlaşmanın» eklenecektir. Bu bir baskı hatası
dır. Anlaşma metnini biz değiştirenleyiz. Tek
rar ediyorum, bunun baskı hatası olarak düzel
tilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Elimizdeki kanun tasarısının 
4 ncÜ sahifesinde Tadilât Anlaşması diye başlım 
yân bir fıkra vardır. Onun beşinci satırinda 
«aralarında» kelimesinden sonra (nokta, nokta) 
1961 yîhaııny diye yazılıdır. Bnrada komisyonun 
düzeltmek üzere söylediği husus şudur: «Arala
rında akdedilen» yazılacaktır. «1961 yılının» si
linecek «2 Haziran 1961» ilâve edilecektir. Dü
zeltme budur. 

1 nci madde hakkında söz istryen var mı? Bu
yurun Coşkun Kırca. 
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COŞKUN KIRCA -* Muhterem arkadaşla

rım; bundan önce biı( Kurucu Meclis oturumun
da buna benzer bir anlaşmanın tasdiki vesilesiy
le bâzı mâruzâtta bulunmuştum. Aynı şey bu 
anlaşmada da varittir. O oturumda Komisyonun 
bu konudaki izahatı beynelmilel sahada bâzı te
reddütler doğurtabileceği için; bu defa belki Sa
yın Hamza Eroğlu'nun tavzihini mümkün kılabili
rim dîye, kısaca tekrar mâruzâtta bulunacağım. 

Anladığım kadar, bu anlamlanın huzurunuza 
tasdik için gelmesi dahi, bu anlaşmanın Amerika 
ve Türkiye için beynelmilel hak ve vecibeler doğu
ran» beynelmilel bir anlaşma olmasından ileri gel
mektedir. Esasen, beynelmilel anlaşmalar dışın
daki anlaşmalar Meclisin tasdikına sunulur. 

Yeni kabul edilen Anayasamızda da bu hu
sustaki maddeler sarihtir. 

Beynelmilel anlaşmalar, devletlerle devletl
iler veya devletlerle milletlerarası teşekküller ve
ya bu sonuçlar arasında akdedilir; kısacası, bey
nelmilel hukuk hükmi şahıslan arasında akdedi
lir. Oysa M, burada hükümetler temsilcilerinin 
imzalarınıaı yamsıra Westinghouse Şirketi gibi 
hususi hukuk hükmi şahsiyetlerinin de imzalan 
mevcut. Bâzı yetkili memurlarla yapmış oldu
ğum temaslarda bana, bu anlaşmaların hususi 
hukuk anlaşmalan olduğu, 7280 sayılı Kanunun 
ziyadesiyle yanlış bir tesfirine istinaden söylen
di. öyle zannediyorum ki, Amerika'da bu gibi 
anlaşmaların bir hususi hukuk mukevelesi olarak 
değil, fakat, bir devletler hukuku anlaşması ola
rak görmeyi menfaatlerine uygun telâkki ede
cektir. Bizim de menfaatlerimize uygun olanı bu
dur. Ancak, bu bibi anlaşmalar' eğer devletler 
hukuku anlaşması ise, o takdirde, bunların al
tında hususi hukuk hükmi şahıslanmn imzasının 
bulunması lâzımdır. Hususi eşhas ve firmalar
la gereken mukaveleler aynca yapılmalı ve gere
kirse beynelmilel anlaşmada bu özel mukavelelere 
atıfta (bulunulmalıdır. Bu bakımdan şimdi 
Önümüzdeki metni değiştirmeye imkân yok
tur. İlerisi için temennim şudur ki, anlaş
malar yapılırken birtakım hususi firmalar, 
«devletlerarası hukuk hükmi şahsı payesi ve
rilmesine.» Hakikaten, bu hatalı usulden sureti 
katiyede sıyrılmak lâzımdır. Devletler umumi 
hukukunda tatbik edilen kaide de budur. 

Benim komisyondan istirhamım bu kürsüden 
bu görüşümü teyidetmek lûtfunda bulunmasıdır. 
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BAŞKAN — Söz komisyonundur. 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ HAMZA EROGLU 
— Çok muhterem arkadaşlarım; Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımın hakkı vardır. Biz de bu 
söylemiş olduğu hususları bilhassa nazarı dik-' 
kate alarak komisyonda çeşitli vesilelerle bu 
hususu belirtmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda, 
'bundan önce huzurunuza gelen ve tetkik edi
len metinde «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
bağlı» diye düzeltilerek getirildi. Andlaşma-
lar devletlerarası münasebette yeni bir hukuki 
tasarruf doğuran ve değiştiren veya eski bir 
hukuki duruma nihayet veren karşılıklı rıza 
ve uyuşmalar olarak mülâhaza edilir. 

Şimdi tetkik etmiş olduğumuz anlaşmanın 
bir hususiyeti vardır. Bu anlaşma hükümetler 
arasında değil, şirketler arasında yapılmış bu
lunmaktadır. Bu tadil anlaşması ile Hüküme
tin de ödeme hususunda bâzı garantisi temin 
edilmeye çalışılmıştır. Böylece Hükümet de 
buna iştirak etmiş bulanmaktadır. Buna göre 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, filân filân 
müesseseler arasında yapılan ve Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü 
olan Kalkınma ikraz Fonu arasında, diye be
lirtilmiş olan bir anlaşma onaylamava sunul
muştur. Bir tarafta Türkive Devleti, veva 
onun bir teşekkülü olan Ereğli Demir - Çelik 
İşletmeleri; di#er taraftan Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine baŞlı bir aian olan su, 
şu teşekküller şeklinde olması icabederdi. Bu 
hususta arkadaşımıza eğer bir bileri verdimse; 
buna benzer bundan bövle yanlışlık yapılma
ması hususunu da açıklamış olduğum kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yoktur. Maddevi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
1 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, 
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[ MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümünü açık oyunuza 
sunuyorum. 

Açık oya sunulan 1 nci tasarıya oy vermi-
yen arkadaşlar var mı? Varsa, lütfen oylarını 

I kullansınlar. 
I 1 nci tasarının oylaması bitmiştir. 

İkinci tasarı için oy kullanmıyan arkadaşlar 
varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Efendim, 1 nci tasarının oylaması sonucu
nu sunuyorum. 

Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletle
ri Hükümetine bağlı Kalkınma İkraz Fonu ara
sında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek 
Demir ve Çelik Fabrikaları ile alâkalı olarak, 

I imzalanan Anlaşmanın onaylanmasına dair ka-
ı nun tasarısının oylamasına 183 üye katılmış, 

kabul 157, ret 13, çekinser 13. 157 oyla kanun 
tasarısı Kurucu Meclisçe kabul edilmiştir. 

İkinci kanun tasarısına ait oylama muame
lesi bitmiştir. 

Şimdi oylama sonucunu arz ediyorum. 
j Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ereğli De

mir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Koppers 
Associates, S. A., Koppers Company Inc., 
Blaw - Knox Company Westinghouse Electric 
Corporation ile Amerika Birleşik Devletlerinin 
bir teşekkülü olan Kalkınma İkraz Fonu ara
sında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek 
Demir ve Çelik Fabrikaları ile ilgili olarak 
imzalanan Tadil Anlaşmasının onaylanmasına 
dair kanun tasarısının oylamasına 153 üye ka
tılmış, 139 kabul, 8 ret,*6# çekinser. Bu ka
nun tasarısı da Kurucu Meclisçe kabul edil
miştir. 

Kurucu Meclisin gündeminde görüşülecek 
başka bir madde yok. Kurucu Meclis 14 Tem
muz Cuma günü 10 da toplanmak üzere bu
günkü Birleşimini kapatıyorum. 

Temsilciler Meclisi bugünkü gündemine de
vam etmek üzere yarım saatlik bir fasıla veriyo
rum. 

I Kapanma saati : 16,55 
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DÜZELTÎŞLEE 

Kurucu Meclis 30 S. Sayılı basmayazısmda aşağıdaki dtizeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Satır Sütun Yanlış Doğru 

6 5 yatırımlarının yatırımcılarının 
6 28 etmeye etmeyi 
8 12 şaşan şayan 
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T. C. KURUCU MECLÎSİ 

Hükümetimizle, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bağlı Kalkınma İstikraz Fonu ara
sında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrikalan ile alâkalı olarak 

imzalanan Anlaşmanın onaylanmasına dair kanun tasarısına verilen oylann sonucu 
[Kanun, (12) Millî Birlik Komitesi üyesi, (145) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile 

onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

> 

*\ 

A 
Refet Aksoyoğlu 

_ Ç — 
Emanullah Çelebi 

_ E — 
Vehbi Ersü 

— A — 
Lûtfi Akadlı 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Afeçasu 
Mebrure Aksoley 
Muammer Akso/" 
Münir Aktepe 
Nurettin Akyurt 
Abdülkerim Akyüz 

Üye sayısı 23 
Oy verenler : 12 

Kabul edenler : 12 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 11 
Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 
_ G — 

Suphi Gürsoytrak 

— K — 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karayelioğlu 

Fikret Kuytak 
Sami Küçük 

__ 0 ~ 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özknya 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 270 

Oy verenler 171 
Kabul edenler 145 

Reddedenler : 13 
Çekinserler : 13 

Oya katılmıyanlar : 98 
Açık üyelikler : l 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Alankuş 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Altınsoy 
Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkam 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Ahmet Atılgan 

Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Cihad Baban 
Zeki Baltacıoğlu 
Adnan Başer 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 

— T — 

Haydar Tunçkanat 
— U — 

Sıtkı Ulay 

Mehmet Raşit Beşerler 
Ahmet Bilgin 
Etem Boransü 
Osman Bölükbaşı 

- ç -
Esat Çağa 
Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 
Mahmut Tekin Çullu 
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— D — 
Hiazım Dağlı 
Ahmet Demiray 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Suphi Doğukan 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Fethi Elgün 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Kenan Esengin 

Fehim Fırat 
— G — 

Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdiilkadir Göğüs 
Ali îhsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Göıker 

- B — 

Cemil Sait Barlas 
Remziye Batırbaygil 

. — • O -
Ömer Sami Coşar 

— A — 
Doğan Avcı oğlu 

— B — 
Şeref Bakşık 
Necip Bilge 
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Ferda Güley 
Ab dur rahman Nafiz 
Gürmarı 
Muhittin Gürün 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazcı
da ğlı 

— I _ 
Rıza Isıtan 

- î -
tsnıail İnan 
îsmet înönü 
Abdullah îpşiroğlu 

— K -
Hermine Kalüstyan 
Yekta Karamustafaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrultı 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş 
Sahir Kurntluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskari 

— M -
Ferid Melen 
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Ziya Müezzinoğiu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Z kai O'Kan 
ibrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

— Ö -
Atıf ödül 
îhsan ögat 
Halim önalp 
Mehmet özbay 
tlhan özdil 
Fakih özfakih 
Mazhar özkol 
Halil özmen 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

_ P — 
Fikret I\.mir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
f İhamı San car 
Kemal Satır 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil • 
rçtlıem Serim 
îhsan Soyak 
! )ündar Soy er 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Reddedenler] 

•— E — 

Oktay Ekşi 
Sait Erdinç 
tlhan Esen 

—•<* — 
Turan Güneş 

— K — . 

Coşkun Kırca 
Muin Küley 

Aitan Övmen 

[Çehinserler] 
Ratip Tahir Burak 

— D — 
Vedat Dicleli 

— ..<* — 
Rıza Göksu 

M. Rauf inan 
— K — 

Münei Kapani 
Enver Ziya Karal 

Enver Sökmen 
- Ş -

Ahmct Şener 
Mehmet Şişman 

— T -
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Adil Toközlü 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 
Vahit. Turhan 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

_ U — 
Hüseyin Ulusoy 

- Ü -
Feridun Üstün 

— V —. 
Âdil Vardarlı 

_ Y _ 
Cemal Yavuz 
Baliği Yazır 
NTüvit Yetkin 
Cemal Yıldırım 
Abdûlhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayıak 
Danış Yurdakul 
Yusuf Ziya Yüeebilgn 

— Z — 
Cahit Zamangil 

— S — 

Bahri Savcı 
tlhami Soysal 
Mümtaz Soysal 

Orhan Köprülü 
— S — 

Necip San 
Ra^ıp Sarıca 
Selâmı Savaş 
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Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

A 
Ekrem Acuner (Î.A.) 
Mucip Ataklı 
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T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya katılmıy anlar] 
— K — 

Suphi Karaman 
Osman Koksal 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

Sezai O'Kan (tA.) 

Fahri Özdilek (B) 

T. O. Temsilciler Meclisi üyeleri 

Selâhattin Özgür 

— Y ~~ 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

I Oya katümıy anlar] 
— A — 

Şevket Adalan 
Atalay Akan 
Burhan Akdağ 
ismail Rüştü Aksa] 
Halil Akyavag 
Sadık Aldoğan 
Ekrenİ Aücarı 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahman Altuğ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Hüseyin Ataman 

_ B — 
Kâmil Başaran 
Avni Başman 
Suphi Batur 
Kemali Baya?/! t 
Mehmet Bay dur (B) 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Fahrî Belen 
Nihat Reşat Belgea* 
Süleyman Bilgen 
Hikmet Binark. 
Lûtfi Biran 
Jtrslan Bora 

— O — 
Hızır Cengiz 

Alev Coşkun 

Nazif Çağatay 
ismail Selçulk Çakır-
oğlu 
Bahri Çolakoğhı 

_- D — 
Nef 5i Demirlioğlu 
Vahap Dizdaroğhı 
Avni Doğan 

_ E — 
îmadettin Elma* 
Abdullah Ercan 
Ali Erel 
Zihni E rengin 
Adnan ErtanıM 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 

— t ~ 
Bedî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğkı 
Turgut- Göle 
Kasım Gül ek 
Şemsettin Günaîtay 
Rahmi Günay 
Fent Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazev 

Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

Şefik IIMÜI 
_ K ~-

ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Bedri Karafakiöğlu 
Ömer Karabasan 
Ahmet Karamuftüoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğiu 
Şahap Kocatopçu 
Tevfik Kâmil Koperl^f 
Enver Kök 
Ahmet Köseoğiu 

— M — 
Orhan Mersinli 
Hayri Mumcuoğlu (©.) 

'— O —"' 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Hüseyin Onur 

_ ö ~ 
Feridun Şakir öğünç 
ibrahim öktıem * 
Rüştü özal (B.) 
Şinasi Özdenoğltı 

_ p «_. 
Emin Paksüt 
Vefik Pirinçcioğlsf 

— S — 
Adil Sağıroğhı 

Nihat Sargınalp 
Selim Sarper (B.) 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Emin Soysal 
Celâl Sungur 

— Ş -
Mehmet Şengün 

— T — 
Ahmöt Tahtakılıç (B) 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Ten gir 
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 
Salih Türkmen 

_ U — 
ismail Ulutaş 

- Ü -
Bagıp Üner 

_ V ~ 
Hıfzı Veldet. Yelided* 
oğlu (t.) 

— Y -
Fehmi Yavuz 
Asım Yılmaz 

— Z -
Galm Kenan Zaimo^h 
Nasır Zeytinoğlu (B) 

lAçık üyelikler] 
Tarık Zafer Tunaya 
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T. O. KURUCU MECLÎSİ 

T. O. Hükümeti ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Coppers Assosiates, S. A., Oop-
pers Oompany, Inc., Blaw - Knox Company, Westinghouse Electric Oorporation ile Ameril$ 
Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde 
tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrikaları ile ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının tasdi 

kine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

[Kanun, (12) MilU Birlik Üyesi ve (141) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyu ile onanmıştır,] 

— A — 
Refet Aksoyoğta 
Mucip Ataklı 

- ç -
Emanullah Çelebi 

. — A _ 
Lûtil Akadlı , 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necnü Akçasu 
Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 
Nurettin Akylırt" 
Muzaffer Alankuş 
Osman Alişiroğlıi 
Mehmet Alfansoy 

T. C. MiUÎ Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

"•••'•••* Üye sayısı 23 
¥ Oy verenler i 2 

Kabul edenler 12 
Reddedenler : 0 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar \\ 
Açık üyelikler ; 0 

[Kabul edenler] •" 
- E -

Vehbi Ersü 

- * G — 
Suphi öürsoytrak 

[ — K — 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 

T. 0. Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 267 

Oy verenler : 141 
Kabul edenler : 127 

Reddedenler 8 
Çekinserler 6 

Oya katılmıyanlar : 126 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Babür Ardahan 
Ferhan Arkaaı 
Amil Artus 
Şevket Asbuzoğiu 
Ahmet Atılgan 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B -
Zeki Baltacıoğlıı 
Adnan Başer , 

Suphi Raykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Necip Bilge 
Etem Boransu 
Osman Bölükbaşı 
Ratıp Tahir Burak 

• - Ç - i 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 

Fikret Kuytak 
Sami Küçük _v 

• — T — - A • 

Haydar Tunçkanat 

— D — 
Hazım Dağlı 
Erol Dilek 
Suphi Doğukaıı 
Neeati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

_ E -
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar KgiA 
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ŞÜkÛfe Ekİtler 
Fethi Elgün -
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem. 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 
A'laettm Ergönenç 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlıı 
Kenan Esengin 

— p _ 
Turhan Feyzioğlu 
Fethim Fırat 

Kemal Zeki Gençosman 
Abdülkadir Göğüs 
Ali ihsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Gö'ker 
Rıza Göksu 
Ferda Güley 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 

— H — 
Şevket Eaşit Hatiboğkı 
Mehmet Salim Hazer-
d'agıh 

• — B — 
ftemzıye Batırbaygil 

— K — 
Coşkun Kırca 
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• _ . l — 

Rıza Isıtan 

M. Rauf inan 
ismet inönü 
Abdullah lpşiroğlu 

— K — 
ihsan Kabadayı 
Henmine Kalüstyan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamustafaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Enver Kırker 
Feyyaz Koksa! 
Zeki Kumrıüu 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

_ M — 
Ferid Melen 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Zekâi O'Kan 
ibrahim Saffet Omay 
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Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 
Hanıdi Orhon 
Hüseyin Otan 

— ö -
Atıf ödül 
İhsan ögat 
Unlun ön alp 
Mehmet özbay 
tİhan özdü 
^ıkih Özfakih 
Mazhar özkol 
Halil Özmeıı 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

— P -
Fikret Pamir 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
tlhami Sanear 
Kemal Satır 
Hulusi Selek 
ibrahim Seni! 
Etlıem Serim 
ihsan Soyak 
Dündar Soy er 
Emin Soysal 
Enver Sökmen 

Doğan Avcı oğlu 
- — D —. 

Vedat Dicleli 

T. C. Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Reddedenler] 

Muin Küley 
_ ö _ 

A itan övmen 

[Çekinserler] 

— S 
Bahri Savcı 
İlhamı Sovsal 

„ § -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

_ T — 
Salâhattin Tanda 1 
Reşat Tardıı 
Derviş Sami Taşman 
Adil Toközlü 
Yecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzeme» 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 

Feridun Üstün 

Fehmi Yavus 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin. 
Cemal Yıldırım .- •. 
Abdülhak Kemal Yörül: 
Avni Yurdabayrak 
Daniş Yurdakul 

— Z — 
Cahit Zamangil 

Mümtaz Soysal 

Selâmi Savaş 

Oktay Ekşi 
Sait Erdinç 

K 
Orhan Köprülü 

— M — 
Ziya Müezzinoğlu 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya katılmıy anlar] 

Cemal Gürsel (Dev. ve 
Hü. Bşk.) 

— A — 

Ekrem Acuner (ÎVA.) 

— M — 
Cemal Madanoğlu 

- O - * 

Sezai O'Kan (t.A.) 

Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

Sıtkı Ulay 
— Y — 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakoleı* 
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Imıyanlar] 
__ A — 

Şevket Adaları 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Burhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal (1) 
Muammer Aksoy 
Halil Akyava% 
Abdül'kerim Akyüz 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican (I) 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahman Altuğ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın (B.) 
Sırrı Atalay 
Hüseyin Atan t atı 
Raif Aybar 

— B — 

Cihad Baban (B) 
Şeref Bakşık 
Cemil Sait Barla* 
Kâmil Başaran 
Avni Başman 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt (1) 
Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Biomrk 

[Oya katli 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 

— C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Sami Coşar • 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
İsmail Selçuk Çaîkır-
oğlu 
Bahri Çola'koğiu 
Mahmut Tekin Çuliu 

_ D ~ 
Ahmet Demiray 
Nef i Demirlioğhı 
Mustafa Dinekli 

,Vahap Dizdaroe'hı 
Avni Doğan 

_ E ~ 
lıuadettin Elmas 
Abdullah Ercan 
Ali Ere! 
Zihni Erençin 
Nedim Ergüven 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
İlhan Esen 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ p _ 
Bedî Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Gebo'loğîu 
Vasfi Gerger 
Turgut Göle 
Kasım Gül ek 

Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Ferit Celâl Güven 
Fer ruh Güven 

_ H — 
Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

- î -
İsmail İnan 
Şefik İnan 

- K — 
Kadirean Kafb (1) 
Münci Kapani 
Bedri Karafa'kıoğlu 
Ömer Karahasan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F, Lûtfi Karaosmanoğlu 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koperler 
Enver Kök 
Ahmet Köseoğiu 
Mehmet Ali Kumbasar 

_ L — 
Kaludi Laskari 

- M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayrı Mumcuoğlu (B.) 

- O — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Hüseyin Onur 

- ö -
Feridun Şakir öğünü 
Rüştü özal (B.) 
Şinasi özdenoğliL 

_ p — 
Emin Paksüt 

Mahir JPamukcU 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S -*-
Âdil Sağıroğlu 
Necip San 
Nihut Sargına!} > 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Celâl Sungur 

- ş -
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B) 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kema! Tengir-
şenk (1.) 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 
Salih Türkmen 

— ü — 
ismail Ulutas 

_ ü ' ~ 
Ragıp Üner (B.) 

_ V ~ 
Adil Vardarh 
Hıfzı Veldet V ol idede-
oğlu ( t ) 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Asım Yılmaz 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Galip Kenan Zaimoğlu 
Nasır Zeytin oğlu (B.) 
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Hükümetimizle Kalkınma ikraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'
sinde tesis edîlcek Demir ve Çelik Fabrikaları ile alâkalı olarak, 
imzalanan Anlaşmanın tasdiSkma dair kanun tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu raporu (1/151) 

T. C. "> 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 16 . 6 . 1961 

Sayı: 11-1501/1885 
Kurucu, Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı 3 . 6 . 1961 tarihinde kararlaştırılan1 «Hü
kümetimizle Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik 
Fabrikalariyle alâkalı olarak, imzalanan Anlaşmanın tasdikma dair; kanun' tasarjısı^ gerekçesi ve 
ilişiğiyle birlikte bağlı olara ksunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Memleketimizin, demir ve çelik mamullerine olan ihtiyacını karşılıyabilmek üzere evvelce Kara-
bük'de tesis edilen Demir - Çelik sanayiimiz, zamanın geçmesiyle memleket ihtiyaçlarının artan hac
mi ve tenevvüü karşısında bütün kapasitesiyle çalışmasına rağmen talepleri karşıhyamıyacak bir 
duruma girmiş ve bu hale bir çare olarak, Karabük tesislerinin tevsii ile kapasitenin yükseltil
mesi yoluna başvurulmuştur. 

Fakat şunu da derhal belirtmek gerekir ki, Karabük tesislerimiz profil demir mamulleri mey
dana getirmek üzere kurulmuşlardır. Halbuki Demir - Çelik sanayiinin ikinci ve pek mühim bir 
şubesi de hadde mamullerine yani yassı malzeme imaline muhassastır. Karabük tesisleri, yassı mal
zeme bakımından, çok mahdut bir kapasitede tutulmuş ve memleketin o gün galip vaziyette bu
lunan profil ihtiyacı ön plâna alınmış, yassı malzeme ihtiyacının ise ithalât yolundan temininden 
başka çare bulunamamıştı. 

Memleket sanayii, aslî ve fer'i şubeleriyle günden güne geliştikçe, yassı mamul ihtiyacı da ay
nı nispet dâhilinde artarak binnetice, bu mamullerin ithali için yabancı memleketlere ödenen dö
viz miktarı da aynı yükselişi göstermiştir. Bu hususta bir fikir verebilmek için, 1953 - 1957 yılları 
arasında, yassı demir ve çelik mamulleri mukabilinde yabancı memleketlere ödenen dövizin senelik 
olarak vasati 80 000 000 dolar civarında bulunduğunu zikretmek kâfidir. 

Memleketimizde, yassı demir ve çelik malzeme imal edecek tesislerin bulunmayışı, bize her yıl 
harice 80 000 000 dolar ödettirmekle kalmamış, fakat başlıca hammadde olarak yassı malzeme kul
lanan konservecilik, deniz vasıtaları inşaiyesi, karoseri gibi bellibaşlı sanayi şubelerinin gereği 
gibi gelişmesini de önlemiştir. 

Memleket ihtiyaçlarının tatzyikı karşısında, yassı demir - çelik mamullerimizi tamamen memle
ket dâhilinde imal ederek hem yılda 80 000 000 dolar civarında tasarrufta bulunmak, hem de bu 
mamulleri kullanan sanayi şubelerine inkişaf imkânı temin etmek düşüncesiyle yerli ve yabancı 
mütehassıslara bu mesele tetkik ettirilmiş ve uzun süren fakat gerçek bir bilgi ve ihtisas içinde 
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yapılan etütler, memleketimizde, Karadeniz sahilinde Ereğli'de birinci safhasında senelik kapa-
sitesi 470 000 ton çelik ingot olan entegre bir demir ve çelik fabrikasının kurulabileceğini ve hattâ 
dış pazarlarla rekabet edebilecek bir rantabilite içinde işletilmesinin mümkün olduğunu göster
miştir. 

Etütler bu neticeyi verdikten sonra finansman hesaplarına geçilmiş ve böyle bir tesisin takri
ben 600 milyon Türk lirası ve 169 milyon dolar sarf edilmek suretiyle meydana getirilebileceği 
anlaşılmıştır. Dış finansmanı temin hususunda bâzı Amerikan firmalarının iştiraklerinin yamsıra, 
Amerika Birleşik Devletleri Salkınma ikraz Fonuna müracaatta bulunulmuştur. Müracaatı ince* 
liyen mezkûr Fon idaresi projenin rantabilite ve finansman hesaplarını tekrar ve inceden inceye 
gözden geçirdikten sonra Türk ve Amerikan milletleri arasındaki dostluğun ve iş birliğinin en 
kuvvetli nişanelerinden biri sayılabilecek olan kararını vermiş ve dış finansmanının 129 600 000 
dolarlık kısmını karşılamayı kabul etmiştir. Kalkınma ikraz Fonu, Amerika Birleşik Devletlerinin 
hür dünya milletlerine iktisadi yardımlara başladığı günden beri hiçbir memlekete bir tek proje 
için vermediği kadar yüksek bir krediyi, büyük bir dostluk ve anlayış havası içinde açarak aynı 
Anlaşma tahtında, 20 şer sene vadeli ve % 5 3/4 faizli olup yekûnu 129 600 000 dolar tutan iki 
kredi tesis etmiştir. 

Kredilerin birincisi (A ikrazı) adını taşımakta olup 98 600 000 dolarlıktır ve mukabilinde Türk 
parası ödenecektir. *B 

ikinci kredi ise (B ikrazı) adı altında 31 milyon dolarlıktır ki mukabili dolar olarak ödene
cektir. ı 

Yüksek tasvip ve tasdiklerine sunulmakta olan ekli Anlaşma, 9 Ocak 1961 tarihinde, Ankara'da, 
yukarda bahsedilen ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Amerikan Kalkınma ikraz Fo^ 
mı arasında akdedilmiş bulunan istikraz Anlaşması ile ilgili olarak ve 7280 sayılı Kanunun baht* 
şettiği salâhiyete binaen imzası tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır, 

Tasdiklerine arz olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
T. C. 

Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: i/151 
Karar No. : 14 

Yülksek Başkanlığa 

Hükümetim klo Kalkınma ikraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli^inde .tesis »edilecek ıDamir ve Çe
lik Fabrikaları ile alâkalı olarak 'imzalanan Anlaşmanın tasdikma dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
teansUci'lerinin iştirakiyle 'komisyonumuzda 'görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da müspet mütalâa olunmuş ve tasarı, metnin. 
muhtevasına tesir etmiyecek şekilde tadilen kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Oenel Kuruluna arz odilfmıdk üzere Yüksek Başkanlığa «uaıulur. 

Kurucu Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü Üye 

Şevket Ra»şit Hatiboğlu Muzaffer Yurdakuler ilanıza Eroğlu Bülent Ecevit 

Üye Üye Üye Üyo 
Yusuf Âdil Egeli Turgut Göle Kadri Kaplan Kemdi Türkoğlu 

( S. Sayısı : 30 ) 



HÜKÜMETİN TEKIİFİ 

Hükümetimizle Kalkınma îkraz Fonu arasında, 
Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek Demir ve 
Çelik Fabrikaları ile alâkalı olarak, imzalanan 

Anlaşmanın tasdikma dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — HıMinndîıvmizle Amerika Bir
leşik Devletlerinin ıbiir taşakiküülü olan (Kalkınma 
İkraz Fonu .arasında, Zonguldak Ereğli'sinde te
sis edilecek Dcımir 've Çelik Fabrikaları ile ilgili 
olarak, 9 Oeaık 1961 (tarihinde imzalanan Anlaşma 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihlinde yü
rürlü ğ>e ıgıirer. 

MADDE 3. — Bu 'kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

3 . 6 . 1961 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel ' 

Devlet Bakanı 
S. Ulay 

Adalet Bakanı V. 
H. Mumcuoğlu 
İçişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Oökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

E. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Basm - Yayın ve Turz. 

C. Baban 
B. 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

F. özdüeh 
Devlet Bakanı ' 

II. Mumcuoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

M. Alankuş 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Tahtahıltç 
Ticaret Bakanı 

M. Boydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakam 

O. Mersinli 
Sanayi Bakanı 

/. S oy ak 
îmar ve îskân Bakanı 

R. özal 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hükümetimizle, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine bağlı Kalkınma îkraz Fonu ara
sında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek 
Demir ve Çelik Fabrikaları ile alâkaft olarak, 

imzalanan Anlaşmanın onaylanmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimizle Amerika Bir
leşik Devletlerinin bir 'teşekkülü olan Kalkınma 
İkraz Foinu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde 
tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrikaları ile il
gili olarak, 9 Ocak 1961 tarihinde imzalanan 
Anlaşma onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(E Sayısı: 30} 
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TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE DEVELOPMENT LOAN FUND (KALKINMA İKRAZ FONU) 
ARASINDA ANLAŞMA 

Türkiye Hükümeti (işbu Anlaşmada bundan böyle «Hükümet» diye anılacaktır) ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetine bağlı bir müessese olan Development Loan Fund (İşbu Anlaşmada 
buı.dan böyle «DLF» diye anılacaktır) arasında akdolunan 9 Ocak 1961 tarihli Anlaşmadır : 

DLF ile müstakriz arasındaki 9 Ocak 1961 tarihli Anlaşma (işbu Anlaşmada bundan böyle «İk
raz Anlaşması» diye anılacaktır) gereğince DLF yüzyirmidokuz milyon altıyüz bin Birleşik Dev
letler doları ($ 129 600 000) bir meblâğı İkraz Anlaşmasında tarif ve tavsif olunan bir proje için 
ikraz etmeyi kabul eylemiş olmakla; 

Hükümet, Müstakrize esaslı bir yatırımda bulunmuş olmakla; 

Projenin başarıya ulaştırılmasında Hükümetin esaslı menfaati bulunmakla; 

DLF, tarafmdan böyle bir ikrazda bulunulması Türkiye'nin iktisadi kaynaklarının ve istihsal 
imkânlarının gelişmesine yardım edecek olmakla; 

İkrazın bir kısmı Birleşik Devletler dolâriyle hesaplanıp ifade edilecek ve fakat ödeme zamanın
da Türkiye'de kanuni ödeme vasıtası olan parayla (işbu Anlaşmada bundan böyle «Türk parası» 
diye anılacaktır) ödenecek olmakla; 

Hükümet ve DLF yukarıdaki hususatı nazarı itibara alarak aşağıdaki suretle anlaşmışlardır : 

BÖLÜM 1. TÜRK PARASININ KULLANILMASI. 

(a) Hükümet, İkraz Anlaşması veya ona istinaden ihraç olunacak emre muharrer senetler tah
tında DLF'e ödenen Türk parasının, DLF'ce veya Birleşik Devletler Hükümetinin her hangi bir 
müessesesince, mezkûr Türk parasının istimali zamanında DLF hakkında mer'i olan mevzuatın mü
saade eylediği ikrazlar veya sair muameleler hususunda DLF'ce yapılacak masraflar veya tediyeler 
de dâhil olmak üzere DLF veya Birleşik Devletler Hükümetinin her hangi bir müessesesi tarafından 
her hangi bir masraf veya tediye zımnında kullanılmasına muvafakat eder; ancak, mezkûr Türk 
parasının DLF veya Birleşik Devletler Hükümetinin her hangi bir müessesesi tarafından, Türki
ye'den veya Türkiye ülkesine dâhil yerlerden ihracolımaeak hizmet veya mal bedellerinin finans
manında kullanılması veya bu kalbil Türk parasının Birleşik Devletler Hükümetinden gayri teşek
küllere başlka paralar mukabilinde satılması, ancak Hükümetle berveçjhi peş'in mütabakait sure
tiyle olabilecek, ve gene, Hükümet bu gibi kullanma tekliflerini inoelerken, bu kabil Türk parası
nın Türkiye'den veya Türkiye ülkesine dâlhii yerlerden, DLF'ce diğer memleketlerde finanse edi
len projelere mütaallik olarak hizmet ve mal ihracını karşılamak hususunda kullanılmak üzere 
DLF tarafından yapılan tekliflere hususi bir ehemmiyet verecektir. DLF Türk parasının mutasav
ver her hangi bir kullanılışında Türkiye'nin iktisadi durumunu hesaba katmayı kabul eder. 

(ıb) DLF : 
(d) Türkiye'nin dahilî, iktisadi ve malî durumunda esaslı bir gelişmenin vukuu, 

(di) Türkiye'nin tediye muvazenesinde ve döviz mevcudatın'da müsait gidişlerin vukuu, 
(iii) TüıMye'nin DLF istikrazları karşılığm'dakd müstakbel ödemeleri, Birleşik Devletler 

Hükümetine bağlı her hangi bir müesseseye, hususi mukrizlere veya Birleşik Dev-

( S. Sayısı : 30 ) 



1 etlerin âzasından bulunduğu her hangi .bir Milletlerarası teşkilâta karşı mevcut 
(borçlarının edasına müdahale etmemek kaydiyle Türk parasından gayri paralarla 
yapabilme kabiliyetinin zuhuru, 

hususlarının birinin veya birkaçının mevcudiyetine müsteniden Türk parasının DLF tarafından 
daha geniş ölçüde kullanılmasına müsaade edecek şekilde Türkiye'nin malî,ve iktisadi durumunda 
ve uzun vadeli malî ve iktisadi imkânlarında esaslı bir gelişme vukuibulduğunu teslbit ederse, Hü
kümet, DLF'in talebi üzerine, İkraz Anlaşması veya ona istinaden iihracolunmuş emre muharrer se
netler tahtında DLF'in mezkur tesbitmden sonra alınmış Türk parasının Birleşik Devletler doları 
dâhil olmak üzere sair paralar şeklinde transferini veya diğer memleketlerde DLF tarafından fi
nanse edilen projelere matuf en Türkiye'den veya Türkiye ülkesine dâlhil yerlerden hizmet ve mal 
ihracının finansmanında kullanılmasını temin eden mütemmim pir anlaşmanın müzakeresine giri
şeceğini beyan öder. 

(c) Hükümet ve DLF, gerek İkraz Anlaşmasının imzasından önce gerek sonra olsun, Hükü-
rriete veya Türkiye'deki ̂  hususî müstakrizlere vâki sair ikrazat üzerinden yapılan faiz ve resülmal 
ödemeleri 'neticesinde DLF dünde bulunan Türk parasının müessir, bir 'tarzda kullanılması imkânını 
âza<mâ hadde çıkarmamın şayanı arzu bulunduğunu .görmekle,, (bu ıkalbîl .mevcudatın ve ımültokaıbilen ka
rarlaştırılacak esaslar dairesinde bunların İBirl&şjk Devletler dıolârı da dâhil sair paralara tahvili me
selesini de ihtiva eitimek üzere kullanılış tarzları hakkında icaibatitikçe yekdiğerinin talebi üzerine .birbir
leriyle ımüşaverlede bulummayı (kabul ederler. 

BÖLÜM 2. FİNANSMAN PLÂNI. 

(a) DLF tarafından hüâfı yazılı olarak kabul edilmiödiikçe projenin finansman ıplânı aşağıdaki şe
kilde olup ıbu hal üzere kalacaktır. 

K a y n a k 

Sermaye hissesi 
Türk resmî sekltÖrü 
Türk hususi yatırımcıları 
Amerikan hususi yatırımcıları 
İstikrazlar 
Avrupa (kredileri 
Amerikan hususi yatırımcıları (Tahvilât) 
Obase ilnlternaitijonal lînıvedtmıent Corp, 
Diğer Armerikan hususi yatırımcıları 
DLF ikrazı 
Türkiye Hükümetintin ikrazı 
Türkiye Hükümeti (Falzsiiz avans) 

Mahallî para (*) 
(dolar muadili) 

34 000 000 $ 
11 000 000 

Döviz 

19 800 000 
900 000 

65 700 000 $ 

14 000 000 $ 

30 000 000 

2 000 000 
3 000 000 

129 600 000 

168 600 000 $ 
DLF tarafından hilafı yazılı olarak kabul ednmedifojo ; 

(fo) Müütakriz tarafından ıhuısuısi mukıMerden bir 'DLF garantisi tahtında sağlanan istikraz ve 

(*) Bir Amerikan doları = dokuz Türk lirası esası üzerinden hesaplanmıştır. 

( S . Şayifljî ;30) i 
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diğer her türlü mebaliğ yüz on sekiz milyon dolara (118 000 000 $) baliğ olduğundan DLF tediyâ-
ta ancak şu şartlarla devam edecektir : 

(i)1 Finansman plânında derpiş olunan sair bilcümle haricî döviz istikrazları, bu mebaliğ 
mukabilinde nihai siparişler' verilmek suretiyle ödenmiş veya kullanılmış ise; 

(il)' Amerikan hususi yatırımlarının sermaye hissesinin 12 000 000 doları tamamen öden
miş veya DLF'ce tatminkâr bir surette bağlantıya alınmış ise; ve : # 

(iii) DLF'in müteakip tediyatmın yanı sıra Amerikan hususi yatırımcılarının hisse mu
bayaası on bire iki nispeti dâhilinde cereyan ediyorsa. 

(c) Müstakriz, finansman plânında derpiş olunan Türkiye Hükümeti ikrazını kullanmadan Önce 
Türk resmî sektörünün sermaye hissesinin 32 000 000 dolarlık muadilini sarf etmiş veya bakiyesini 
almış olacaktır. 

(d)! Amerikan hususi yatırımcıları DLF tarafından tasvibolunacak olan esas mukavelename ge
reğince, sermaye hisselerinin ilk 12 000 000 dolarını ta'hhüt edecek ve ödiyeceklerdir. 

(e) Türk hususi yatırımcılarının sermaye hisselerinin 11 000 000 dolarının muadili, Müstak-
rizin göstereceği âzami gayretin müsaadesi nispetinde mümkün mertebe kısa zamanda tamamen ta
ahhüt edilip ödenecek ve her halükârda işbu İkraz Anlaşmasının imzası tarihinden itibaren nihayet 
üç buçuk yıl içinde tamamen tediye edilmiş olacaktır. 

(f)' Müstakriz 46 000 000 dolar muadili mahallî parayı sarf ettikten veya aldıktan sonra, Finans
man plânında derpiş olunan Türk Resmî sektörü ve Türk hususi yatırımcıları sermaye hisseleri ha
sılatını tamamen kullanıncaya kadar başkaca mahallî para istikrazında bulunmıyacktır. 

(g)> Hükümet, finansman plânında derpiş olunan Türkiye Hükümeti ikrazını ve avansını, DLF'ce 
tatminkâr görülecek bir tarzda DLF ikrazına tâbi kılmayı kabul eder. Türkiye Hükümeti ikrazının 
vâdesi yirmi yıldan az ve faiz nispeti de senede yüzde beş üç çeyrekten (%5 3/4) yüksek olmıyacak-
tır. Hükümet, Türkiye Hükümeti avansının faizsiz olacağını kabul eder. 

(h) Hükümet, D L F l n her hangi bir zamanda, yine DLF?ce tatminkâr kayıt ve şartlarla ve 
DLF garantisi mukabilinde ikraz Anlaşmasındaki (B) ikraziyle aynı vâdede olmak ve DLF için tat
minkâr kayıt ve şartlara tâbi bulunmak üzere 31 000 000 dolara kadar hususi finansman teminine 
muvafakat eder. Hükümet, Müstakrizm bu gibi hususi finansmanı kabulüne müsaade etmeye ve 
İkraz Anlaşmasındaki ikraz ile (B) ikrazı tahtında ikraz edilmesine müsaade olunan mebaliğin, 
bu kabîl bir hususi ikraz nispetinde tenziline muvafakati kabul eyler. 

(i) Finansman plânında derpiş olunan her türlü finansman DLF ce tatminkâr görülecek ka
yıt ve şartlara, tâbi olacaktır. 

(j) Hükümet, Finansman Plânı ve bu plânın bilcümle şartlariyle bu plâna mütaallik olarak 
2.nci Bölümde Hükümete terettübeden vecibeleri kabul eder. 

BÖLÜM 3. TÜRK RESMİ SEKTÖRÜNÜN YATIRIMLARI : , 

Hükümet, Finansman Plânına uygan olarak resmî sektörün sermaye hisselerine ve Türkiye 
Hükümetinin İkrazına ve Avansına tekabül eden tahsisatı DLF'in tatminkâr göreceği kayıt ve 
şartlarla amfide bulundurmayı kabul eyler. 

BÖLÜM 4. TÜRK YATIRIMCILARININ SERMAYE HİSSELERİ : 

Hükümet, Türk hususi yatırımcılarına mahsus sermaye hisseleri 2 nci Bölüme göre satılaraadı-
ğı takdirde Hükümetin, 2 nci Bölümün (e) kesininde derpiş olunan zamanda veya bu mebaliğe 
ihtiyacolduğu halde bundan daha önce, Finansman plânında tesbit edilmiş bulunan yekûna ulaş
mak için zaruri olan nispette tahsisatı borç - sermaye münasebeti DLF nazarında tatminkâr ol
makta devam edecek, kontrol hususi hissedarları! ellerinde kalacak ve DLF'ce tatminkâr sair ka
yıt ve şartlara da uygun düşecek surette temin etmeyi veya ettirmeyi kabul eder. 

( S. Sayısı : 30 ) 



BÖLÜM 5. PROJENİN İKMALİ • 

Hükümet, projenin ikmali için zaruri olan ve Finansman Plânında derpiş edilmemiş bulunan 
her hangi bir munzam mahallî para ihtiyacım tamin etmeyi veya ettirmeyi kayıtsız şartsız olarak 
kabul eder. Bu suretle temin olunan paralar DLF için tatminkâr kayıt ve şartlara tâbi alacak, 
kontrol hususi hissedarların elinde kalacak ve Müstakrizin borç - sermaye nispeti DLF nazarın
da tatminkâr' olmakta devam edecektir. 

BÖLÜM 6, YARDIMCI TESİSLER : 

(a) Hükümet ikraz Anlaşmasına merbut I sayılı Cetvelde tarif ve tasvir olunan yardımcr 
tesislerin (işbu Anlaşmada bundan böyle «Yardîmcı tesisler» diye anılacaktır) 1, 2 ve 4 ncü 
kalemlerinin döviz ve mahallî para üzerinden mecmu maliyetini finanse etmeyi veya ettirme
yi kabul eder. 

(*b)! Hükümet, 30 Haziran 1961 tarihine veya DLF tarafından yazılı olarak kalbul edilebi
lecek başka bir tarihe kadar, Yardımcı Tesislerin 1, 2 ve 4 ncü kalemlerinin DLF'ce tatmin
kâr görülecek bir inşa Termin Plânını sunacaktır. DLF tarafından hilafının yazılı olarak ka
bul edilmesi müstesna, Hükümet Yardımcı Tesislerin inşasını 1, 2 ve 4 ncü kalemlerinin iş/bu 
inşa termin plânına uygun olarak icra etmeyi keza kabul eyler. ' * 

(e) Hükümet, DLF'in rızası olmaksızın mezkûr inşa, termin plânını tadil etmiyecek veya 
her hangi bir suretle değiştirmiyecektir. 

(d) Hükümet, Yardımcı Tesislerin 5 nci kaleminin Müstakriz tarafından teminine imkân 
vermek üzere, DLF'in tatminkâr bulacağı kayıt ve şartlarla, gerekli paralan temin edecek 
veya ettirecektir. 

(e) Hükümet Yardımcı Tesislerin 3 ncü kaleminin demiı' cevheri madenlerinin fiilen hu
susi eşhas elinde olmasmı temin edecek bir tarzda geliştirilmelini kabul eyler. 

BÖLÜM 7. DÖVİZ TEMÎNÎ : 

Hükümet, Müstakrizin Proje ve Yardımcı Tesisler için teçhizat, malzeme ve hizmetler husu
sunda ihtiyacı. olacak dövizi kullanmakta, Müs':akrize, Koppens Associa/bes S. A. ya, Koppera 
Company Inc. 'a Bİaw-Knox Oompany'e ve Westinftoouse Electric, Corporation'a müsaade ede
cektir. Hükümet keza Müstekrizin Finasman Plânına müstenit borçlarını veya proje için ya
pılmış sair ikrazatı edası ve Projenin döviz olarak makul nispetteki işletme masraflarını karşı
lamak için ihtiyacı bulunan dövizi amade bulundurmayı kalbul eyler. 

BÖLÜM 8. MUNZAM TAHSÎBAT TEMlNÎ İMKÂNLARI : 

Hükümet işfou Anlaşmada derpiş olunan her türlü munzam finansmanı, Müstakrizin borç 
- sermaye nispeti DLF nazarında tatminkâr olmakta devam edecek ve Müstakrizin kontrolü hu
susi yatırımcıların elinde kalmakta devam eyliyecek surette ve DLF için tatminkâr olabilecek 
bir şekilde temin edecektir. 

BÖLÜM 9. VERGİLER. 
Teşriî tasvibe tâbi bulunan 169 numaralı İkraz Anlaşması ve bu Anlaşmaya müsteniden çıkarı

lacak emre muharrer senetler ile 169-A, 169-B ve 169-C numaralı Anlaşmalar, Türkiye kanunlar]^ 
veya Türkiye ülkesinde meri kanunlar ile vaz'edilmiş her türlü vergiden, harçlar ve sair malî mü
kellefiyetler de dâhil, muaf olacaktır. İkraz Anlaşması gereğince Müstakriz tarafından ödenecek 
resülmal ve faizler ve bu kabîl emre muharrer senetler, Türkiye kanunları tarafından vaz'edilen 
harçlar ve sair malî mükellefiyetler de dâhil her türlü vergiden muaf olacak ve tevkif atsız öde
necektir, 

( S. Sayısı : 30 ) 



BÖLÜM 10. BİLGİ VERME. 

İkraz Anlaşması gayelerinin tahakkukunu temin için Hükümet, DLF ile tam bir iş birliği ya
pacaktır. Hükümet, bu maksatla DLF'ce münasibolarak talebedilebilecek bilgileri verecek ve ted
birleri alacaktır. 

BÖLÜM 11. DLF'İN HAKLARINA HALEF OLANLAR. 
Birleşik Devletlerin her hangi bir kanunu dolayısiyle veya vazife tevcihi sebebiyle Birleşik Dev

letler Hükümetinin hükmi şahsiyeti haiz olan veya olmıyan bir müessesesi, DLF'in işbu Anlaşma
dan doğan hak ve vecibelerine halef olduğu takdirde, Anlaşma muvacehesinde o müessese «DLF» 
addedilecektir. 

BÖLÜM 12. HUKUKÎ MÜTALÂALAR. 

Hükümet tarafından 30 Haziran 1961 tarihine veya DLF'ce yazılı olarak kabul edilebilecek baş
ka her hangi bir tarihe kadar, DLF'in kabule şaşan addedeceği müşavir tarafından işbu Anlaş
manın Hükümet tarafından usulüne uygun olarak tanzim, imza ve tevdi edilmiş olduğunu ve Hü
kümetin muteber ve bağlayıcı bir vecibesini teşkil ettiğini ve mündemiç bulunduğu kayıtlarla kabili 
infaz olduğunu DLF'ee tatminkâr addedilecek bir şekilde gösteren hukuki bir mütalâa tevdi edi
lecektir. 

BÖLÜM 18. TATBİK EDİLECEK KANUN. 

İşbu Anlaşma, İkraz Anlaşması hakkında o Anlaşmanın 9.06 numaralı kesimi gereğince tatbik 
edilecek kanuna tâbi olarak akdedilmiş bir Mukavele sayılacak ve İkraz Anlaşmasının 9.06 numa
ralı bölümü gereğince o Anlaşma hakkında carî olacak aynı kanuna tâbi olup o kanuna göre tef
sir edilecektir. ; 

BÖLÜM 14. TEBLİGAT. 

İşbu İkraz Anlaşmasına tevfikan Hükümet ve DLF taraflarından vâki olacak her türlü ih
bar, talep veya tebligat yazı ile ve tahriren ba-jka bir adres bildirilmemiş olduğu takdirde aşa
ğıdaki adreslerde bulunan diğer tarafa elden verildiği veya posta, telgraf veya telsiz telgrafla 
tevdi edildiği takdirde usûlüne uygun olarak rükubulniuş sayılacaktır. 

Hükümet için : 
Posta adresi : Ministry öf Finanee 

Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı 
Ankara, Turkey 

Telgraf adresi : Maliye Hazine 
Ankara, Turkey 

DLF için : 
Posta adresi : Developmeiıt Loan Füııd 

Wa^Kington 25. D. C. 
Unileâ States of America 

Telgraf adresi : DEVLOAN 
Washington, D. C, 

( S. Sayısı : 30 ) 



Hükümet ve DLF, i§bu Anlaşmayı, usulüne uygun olarak salahiyetli kıİınmî§ mümessilleri 
vasıtasiyle yukarda ilk zikredilen tarihte, kendi namlarına imza ve tevdi ettiklerini beyan eder 
ler. 

T Ü R K I Y E HÜKÜMBTI 
adına Kemal Kurda§ 

(İşbu Anlatmanın mh îngilizee olarak tanzim edilmiştir.) 

DEVELOPMENT LOAN FUND 
adına Vanee Brand 

»*<* 
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Kurucu Meclisi S. S A Y I S I : d l 

Hükümetimizle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., 
Koppers Associates, S. A. , Koppers Company, Inc, Blaw - Knox 
Companyı Westinghouse Electric Corporation ile Amerika Birleşik 
Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkınma ikraz Fonu arasında, 
Zonguldak Ereğli'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik fabrikaları 

ile ilgili olarak imzalanan tadil Anlaşmasının tasdikine dair 
kamın tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/164) 

' '"" ' r . : " o . ' " •' '"-'••"•'•'" 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlat 3,7.1961 

Tetkik Dairesi 
Sam • 71*1524/8104 

^ Kurucu Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca, 3 . 7 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan «Hükümetimiz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Koppers Associ
ates, S. A. Koppers Cömpany, Inc., Blaw-lÛibx Company, Westinghouse Electric Corporation ile 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkınma îkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğ
li'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik fabrikaları ile ilgili olarak imzalanan tadil Anlaşmasının tas-
dikına dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Ctmal Onrsel 

GEREKÇE 

Hükümetimiz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. §., Koppers Associates, S. A. Koppers 
Company, Inc., Blaw-Know Company, AYestinghouse Electric Corporation ile Kalkınma îkraz Fonu 
arasında 9 Ocak 1961 tarihinde, Ankara'da imzalanmış bulunan îkraz Anlaşmasının, B istikra
zının ittasma mütaallik kısım 2.11 deki fıkrası «B istikrazı birinci taksiti, A veya B istikrazla
rından olsun istikraz Anlaşması tahtında yapılacak birinci para itasından on bir (11) yıl sonra 
ödenmek üzere altışar aylık on dokuz müsavi taksitte tediye olunacaktır» yerine sehven «B istik
razı birinci taMti A veya B istikrazlarından olsun istikraz Anlaşması tahtında yapılacak birinci pa
ra itasından on bir (11) yıl sonra ödenmek üzere altışar aylık yirmi müsavi taksitte tediye oluna
caktır, şeklinde kaleme alınmıştır. 

2 Haziran 1961 tarihinde yukarda sayılan teşekküllerle imzalanan tadü Anlaşması asıl Anlaş
madaki rakam hatasını (on dokuz müsavi taksit yerine yirmi müsavi taksit şeklindeki yanlışlığı) 
düzeltmek maksadiyle akdedilmiş bulunmaktadır. 
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Deler i Komiıyonu raporu 
T. C. 

Kurum Hfipjff 
J)%§ î§leri Jfpmisyofyu 

Esas NQ. 1/164 i - 7 >? . î$m 
famr ifa. M 

¥ük»ek Başkanlığa 
Hükümetimizle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Koppers Associates S. A., Koppers 

Comgany, ine, $|a$H£npx ®smmm, Wm!âmhoımiBitectıtc Goıı̂ caMon ile Aııuerika ftiria^k D*>v 
letlerinin ihir t$şeMrölü $au JÇaJfnnma Jt̂ rgz Fonu arasp^, .j$şıgujj{)pk £w^|lj«nd« &&$ Silecek 
Demir ve Çelik fabrikaları ile ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının tasdikine dair olan ka> 
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Gerekçede tafsilen izah edilen hususlar, Komisyonumuzca dâ yerinde mütalâa olunarak tasan, 
metnin muhtevasına tesir etmiyecek şekilde tadilen kabul edilmiştir. 

Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa atöıulur. 
Kurucu Meclis 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Başkanvekili B» üftpor Söse&aü 
Şevket Ra§it Hatiboğlu Mv$qffe,r Yurdakuler ffamza Etöğlu 

üye Üy* Üye Üye Üye 
BüUni Ecevit Yusuf AdÜ Kgeli Turgut GöH Kadri Kaplan Kemâl Türkoğh* 

(S. Sayısıj 31) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümetimi^ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala-
n T. A. Ş., Koppers Associates, S. A., Koppers 
Company, Inc., Blaw - Knox Company, Westing-
house Electric Corporation ile Amerika Birleşik 
Devletlerinin bir teşekkülü puan Kalkınma İk
raz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde te
sis edilecek Demir ve Çelik fabrikaları ile il
gili olarak İTw!iŵ ıintffî Ttt̂ ji Anfayfta'ft'ttv'i tasdi-

lona dair kagyo^ tasarısı 

MADDE 1. — lîükümetimiz, Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Koppers Associa
tes, S. A., Koppers Company, INC., Blaw-Knox 
Company, Westin,house Electric Corporation ile 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zonguldak 
Ereğli'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik fabri
kaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 1961 tarihinde 
imzalanan Tadil Anlaşması kabul ve tasdik olun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun, 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

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

3.7.1961 
Devlet Bakanı ve 

Başjb. Yardımcısı ve 
Millî Savunma B. V. 

F. öedüek 
Devlet Bakanı 
J5T. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Devlet Bagkanı ve 
Başbakan 
€. CMlrset 

Derlet Bakanı 
S. TRatf 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

îci&leri Öakanı 
N. Zeytinağht 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

İt. Üner 
Tarım Bakanı 
O. Tosun Ba. 

Ba. 

Çalıçma Bakanı 
C. Talaş 

- Ya. ve Turizm Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtakütç 

Ticaret Bakanı 
M. Boydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı ve 
Ya. ve Turizm B. V. 

Orhan Mersinli 
Sanayi Bakanı 

1. Soy ak 
İmar ve İskân Baka«ı 

R. öml 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DE&İŞTİRİŞİ 

Hükümetimiz, Ereğli Demir ye Çelik Fabrikala
rı T. A. §., Koppers Associates, S. A , Koppers 
Company Jnc, Blaw - Knox Company, Westing-
house Electric Corporation lile Amerika Birleşik 
Devletlerinin bir teşeklnilü olan Kalkınma ikraz 
Fonu arasında, Zonguldak Ereğli'sinde tesis 
edilecek Demir ve Çelik fabrikaları ile ilgili 
olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının onaylan

masına dair kff"wı tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimiz, Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Koppers Associa
tes, S. A., Koppers Company, INC., Blaw -
Knox Company, Westingfhouse Electric Corpora-
ıt.ion ile Amerika Birleşik devletlerinin bir teşek
külü olan Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zon
guldak Ereğli'sinde tesis edilecek Demir ve Çelik 
fabrikaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 1961 tari
hinde imzalanan Tadil Anlaşması onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ' 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kaJbul edilmiştir. 

(S. Say*» . 31) 
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TADİLÂT ANLAŞMASİ 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, T. A. Ş. (bundan böyle «Müstakriz» diye anılacak) 
Türkiye Hükümeti, Koppers Associates, S. A., Koppers Şirketi, Blaw - Knox Şirketi, Westing-, 
house Elektrik Şirketi (bundan böyle «Kefiller» diye anılacak) ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine bağlı bir müessese olan Development Loan Fund (bundan böyle «DLF» diye anıla» 
cak) aralarında 1961 yılının 2 Haziran tarihli Anlaşmadır. 

Şöyle ki, 
Müstakriz Türkiye'nin Karadeniz Ereğlisi'nele entegre bir demir çelik fabrikası inşasını ve işlet* 

meşini deruhde etmiş olmakla; ve Müstakriz işba projenin finansmanına yardım için kullanılacak 
bir istikraz hususunda DLF'e müracaatte bulunmuş olmakla; ve böyle bir istikrazın tesisi kendi 
kendine yardım ve karşılıklı iş birliği esaslarına istinaden Türkiye'nin iktisadi vasıtalarının da is
tihsal kabiliyetinin gelişmesine yardım' edecek olmakla ve Müstakriz, işbu projenin finansmanına 
yardım için DLF ile 9 Ocak 1961 tarihinde 169 numaralı bir İkraz Anlaşması (bundan böyle İkruş 
Anlaşması diye anılacak) akdetmiş olmakla; ve İkraz Anlaşmasının kısım 2.11 hatalı bir tarzda 
ifa edilmiş olmakla; ve Kefiller işbu ikraz Anlaşması dolayısiyk 169 - A, 169 - B ve İ69 - C numa
ralı ve her üçü de 9 Ocak 1961 tarihli anlaşmaları akdetmiş olmakla muhtelif mükellefiyetleri d> 
ruhde etmiş bulunmakla; Müstakriz, Kefiller ve DLF işbu Anlaşma tahtında aşağıdaki veçhile an
laşmışlardır. 

1. İkraz Anlaşmasının kısım 2.11 i aşağıdaki, şekilde tadil olunacaktır : 

Kısım 2.11 - B - İstikrazı : İtfa 

B) İstikrazı birinci taksidi, A veya B - istikrazlarından olsun İstikraz Anlaşması tahtındı 
yapılacak birinci para itasından on bir (11) yıl sonra ödenmek üzere altışar aylık on dokuz müsa
vi taksitte tediye olunacaktır. Her hangi bir anda, B- İstikrazı tahtında tecviz edilen miktarın tama
mının çekilmiyeceği tebeyyün eder veya işbu İstikraz Anlaşması tahdında DLF tarafından nihai 
para itası yapıldığında, DLF'ce verilmiş pai'aların mecmuu B- İstikraziyle tecviz edilmiş miktara 
müsavi olmıyacak olursa, B- İstikraziyle ödünç verilmesi tecviz edilmiş miktar tenzil edilecek ve 
DLF'in takdiri dairesinde B- İstikrazı taksitleri o anda iadesi hulul etmemiş taksitlerin takriben 
müsavi miktarda mecmuu resümal ve faizi gerektirecek tarzda fakat o anda vâdesi gelmiş veya Müs
takriz tarafından ödenmesi yapılmış veya senetleri ihracedilip DLF tarafından devredilmiş taksit
lerde tenzil icra edilmemek kaydiyle tenzili suretiyle yeniden gözden geçirilebilecektir. 

2. Bütün diğer hususlarda İkraz Anlaşması tadil olunmıyacaktır. 
Taraflar, Müstakriz ve DLF, işbu Tadilât Mukavelesini, gerekli salâhiyeti haiz mümessilleri 

vasıtasiyle ve yukarıda mezkûr ilk tarihte kendi namlarına tanzim ve imza etmişlerdir. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. adına : —• — —• ~ 
Türk Hükümeti adına : ——~— •———-> •— 
Koppers Associates adına : — 
Koppers Şirketi adına : • — 
Blaw - Knox adma : ^~~ • 
Westinghouse Electric adma : _ ~ . ., 
Kalkınma İkraz Fonu adma : -•———•——— —-—-—— 

{».Sayım: 31) 


