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IV. — BAŞKANLİK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 446,456 

1. — Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükü
meti arasında bugünlerde imzalanması muhte
mel Müşterek Savunma Anlaşmasına dair gün
dem dışı demeci. 446:450 

2. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in, 
Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında 
bugünlerde imzalanması muhtemel Müşterek 
Savunm'a Anlaşmasına dair demeci ile ilgili 
açiklama'sî. 450:451 

3. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Ge
nelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanların-
c?. verilen uyarı mektulbuna dair gündem dışı 
demeci, 451:453 

4. — Başkanlık Divanının İçtüzüğün 131' 
nci maddesinin tatbikatıyla ilgili 3.1.1980 ta-

Sayfa 
rihli 4 numaralı Kararına dair Başkanlık tez
le nesi. (3/1800) 453:454 

5. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/17961 454 

6. — Türkiye'deki ABD ve NATO'ya ait 
üs ve tesislerin adedi ile yön'eti'm şekline daiir 
(10/9!) kurulan Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi, 454:455 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Önerin, Adana İline bağlı bazı ilçe 
köylerindeki YSE ve Bayındırlık hizmetlerine 
c:.ir Senato araştırması isteyen önergesi. (10/66) 456 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
H?yri Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hu-
ÎU:?. ilişkin kurulan şirket ve holdingler hak
kında Senato araştırması isteyen önergesi. 
no/701 456 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyat
larının tespit ve ilanı hakkında Senalto araştır-' 
ması isteyen önergesi. (10/71) •„ 456 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye^i 
Hayri Öner'in. sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla 
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mücadele hususunda Senato araştırması iste
yen önergesi. (10/72) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Sayfa 

456 

456 

Sayfa 

1. — Türkiye CuMhuriyelti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Arasında Akdolunan Kredi 
Aridlaşması konusunda kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/23) (S. Sayısı: 702'ye 2 nei, 702'ye 3 neü 
e'kjl 456:474 

VL — SORULAR VE CEVAPLAR 455,474 

A) Sözlü Sorular ve cevapları 455 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki genç
liğin içinde bulunduğu duruma dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/79) 455 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Uğur Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan «1599 
sayılı tabanca» başlıklı yazıya dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/86) 455 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Metin Toker'in, boş bü
yükelçiliklerin doldurulması ve diğer atama
ların yapılması için ne gibi çalışmalar.yapıl
dığına dair Dışişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/93) 455 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şsbip Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşların
dan biri olan «Tahvil ve Döviz Komisyonu» 
tarafından, İTT'nin (Uluslararası Telefon ve 
Telgraf Şirketi) başta Türkiye olmak üzere. 
son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki kişi ve ku
rumlara rüşvet vermek suretiyle ticari ola
naklar sağladığı gerekçesiyle mahkemeye ve
rildiği hakkında basınımızda çıkan habere 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) 455:456 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Münir Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuz
lukla ilgili haberlere dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/106) 456 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
Türk hasının sorunlarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/111) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
Tercüman Gazetesinin 12 Nisan 1979 gün 
ve 6180 sayılı nüshasında yayımlanan bir ya
zıya dair içişleri ve Dışişleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/113) 456 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yüdız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanın
dan sözlü sorusu. (6/114) 456 

B) Yazılı sorular ve cevapları 474 

456 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilinde elekt
rik verilmesi plana bağlanan köylere dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1150) 474:476 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde 
elektrik verilmesi plana bağlanan köylere 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevahı. 
(7/1159) 476:478 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çalış'ın, 1977 yılı sonuna kadar Bolu 
ilinde yapımı tamamlanan ve elektrik verilen 
köylere dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun ya
zılı cevabı. (7/1160) 478:484 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çahş'ın. Bo!u iline bağlı köylerin elek
trik proje ve etütlerine dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kı
ratlıoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1162) 484:485 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Oı han Çalış'm, 1978 yılında Bolu ilinde Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünce programa 
alınan yatırımlara dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kı
ratlıoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1166) 485:487 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çalış'ın,, 1979 yılında Bolu ilinde Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünce programa 
alınan yatırımlara dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kı
ratlıoğlu'nun yazılı cevabı. ((7/1167) 488:489 

— 444 — 
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Sayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye

si Ragıp Üner'in, Amasya iline bağlı Doğan-
tepe köyü civarında yapılması düşünülen su
lama göletine dair soru önergesi ve Enerji 
ve Talbiıi Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/1173) 490 

Sayfa 
8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 

Mehmet Sönmez'in, İbrahim Ural'ın Kocaeli 
Valiliğinden alınma nedenlerine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Mustafa Gülcü-
gil'in yazılı cevab. (7/1183) 490:491 

L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Metin Toker, İran ve 
Afganistandaki olaylar, bu olayların ülkemiz ve böl
gem1: z üzerindeki muhtemel etkileri; 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, son günler
de vukubulan olaylar; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Metin Toker'in gündem dışı konuşma
sıyla ilgili konuda açıklamada bulundu. 

Görev ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Halil 
Başol'a, Devlet Bakanı Orhan Eren'in; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı 
İsmet Sezgin'e, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Başkanlık Divanının, «Cumhuriyet Senatosu 1/3 
yenileme seçimleri nedeniyle kurulmuş olan Araştır
ma Komisyonlarının yeni oranlara göre üyelerinin 
ikmaline ve Genel Kurulca alınmış bulunan 25.4.1979 
tarihli karar saklı kalmak şartıyla v. b5r defaya mah

sus olmak üzere, çalışma sürelerinin talepleri halinde 
iki ay daha uzatılmasına» dair 26 Aralık 1979 tarihli 
3 numaralı kararı onaylandı. 

10/80, 10/82, 10/88, 10/89, 10/90 numaralı Sena
to Araştırma Komisyonlarına gösterilen adaylar seçil
diler. 

10/66, 10/70, 10/71, 10/72 numaralı Senato Araş
tırması isteyen önergelerin görüşülmesi önerge Sahibi
nin; 

10/23 numaralı Senato Araştırma Komisyonu ra
porunun görüşülmesi Komisyon yetkililerinin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

8.1.1980 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Eirleşims saat 16.17"de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizh.an Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Kemal Cantürk 

II. GELEN KAĞITLAR 

Tezkere 

1. — Sayıştay Başkanlığının, 11 Eylül 1979 tarih 
ve 952521 sayılı 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Yasasının 2 nci maddesinin atıfta bulun
duğu 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 20 
nci maddesinin Anayasanın 61 nci maddesi hükmüy
le bağdaştırılamadığı hakkındaki tezkeresi. (3/1795) 
(Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

Raporlar 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Ka
ramanın Yasama Dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları. (3/1622) (S. Sayısı : 
931'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 7.1,1980) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi Er-
sü'nün Yasama Dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
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Adalet Komisyonu raporları. (3/1608) (S. Sayısı : 
932'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 7.1.198C) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un Yasama Dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları. 
(3/1583) (S. Sayısı : 933'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
7.1.1980) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ahmet 
Cemil Kara'mn Yasama Dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1768) (S. Sayı
sı : 980) (Dağıtma tarihi : 7.1.1980) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu. (3/1692) (S. Sayısı : 981) 
(Dağıtma tarihi : 7.1.1980) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdul
lah Emre îleri'nin Yasama Dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1657) (S. Sa
yısı : 982) (Dağıtma tarihi : 7.1.1980) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Abdullah 
Vehbi Uğurun Yasama Dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1728) (S. Sa
yısı : 983) (Dağıtma tarihi : 7.1.1980) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Orhan 
Öztrak'ın Yasama Dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1727) (S. Sayısı : 984) 
(Dağıtma tarihi : 7.1.1980) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ; Başkanveküi Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Emanullah Çelebi (Tabii Üye), Mustafa ÇeMk (Aiyonkarahisar) 

BAŞKAN — 20' nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Y'oklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Tabii Uye Haydar Tunçkanat'm, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında 
bugünlerde imzalanması muhtemel müşterek Savun
ma Anlaşmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Şu günlerde 3 Temmuz 1969 tarihli temel anlaş-

\ manın yerini alacak yeni bir anlaşmanın hazırlıkları-
Cumhuriyet Senatosu Tabii Senatörü Haydar j nın süratle tamamlanması için yoğun bir çalışma sar 

Tunçkanat, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında bugünler
de imzalanması muhtemel Müşterek Savunma Anlaş
ması» ile ilgili gündem dışı bir konuşma talebinde 
bulunmuştur. 

fedilmektedir. 
Henüz elde fırsat ve zaman varken, ülkemizde 

bulunan Amerika Birleşik Devletlerine ait üs ve te
sislerin çalışmalarını garanti altına alacak yeni bir an
laşma yapılırken, ülkemizin çıkarları açısından Hükü-
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meti uyarmayı yararlı buldum. Bu yeni anlaşmanın I 
da, bundan önceki temel anlaşma gibi, Türkiye'nin çı
karlarım koruyacak bir olgunlukta olacağından kuş
kulu olduğumu ve yeni yapılacak anlaşmanın Parla
mentodan geçmesi zorunluluğuna da işaret etmek is
terim. 

Sayın Çağlayangil'in imzaladığı ve büyük bir ba
şarı gibi göstermeye çalıştığı anlaşmanın Parlamento
dan geçirilmesi zorunluluğuna değindiğimizde, kendi
leri bize cevap olarak, «Bu Anlaşma, NATO And-
laşmasının 3 ncü maddesine göre yapılmıştır. NATO 
Andlaşması da vaktiyle Parlamentodan geçmiş oldu
ğundan, bu Anlaşmanın Parlamentodan geçirilmesi
ne Hükümet lüzum görmüyor.» demişlerdi. Fakat bun
dan birkaç ay önce Anamuhalefet Partisi Başkanı Sa
yın Demirel; Bcevit Hükümetinin hazırlıklarının bir 
kısmını yapmış olduğu bu Anlaşmanın Parlamento
dan geçmesinin zorunlu olduğunu, söylemişlerdi. Şim
di Başlbakan olan Sayın Demirel'in bu sözünü tuta
cağını ümit ederim. Çünkü, genellikle liderlerin gö
rüş ve beyanları muhalefette ya da iktidarda oluşla
rına göre 180 derece farklı olabilmektedir. 

Ben, yeni yapılacak anlaşmanın nasıl olacağı hak
kında bir bilgim olmadığı için, 3 Temmuz 1969'da 

Dışişleri Bakam Sayın Çağlayangil'in imzaladığı an
laşmayı ele alarak görüşlerimi onun üzerinde açıkla
maya çalışacağım. Dileğim, yeni imzalanacak anlaş
manın aynı kusurlarla yaralanmış olmamasıdır. 

1969'da imzalanan Temel İlkeler Anlaşması diba
ceyle 24 madde ve bir ekten ibarettir. Anlaşmanın 
dibacesinde, Birleşmiş Milletler Yasasının 51 nci mad
desinde öngörülen münferit veya müşterek meşru sa
vunma haklarını kullanarak NATO Andlaşmasının 
3 ncü maddesine göre yapılmış olduğu yazılmıştır. 
Yine bu anlaşmada, Türkiye'de mevcut ya da yeni
den kurulacak üs ve tesislerin adlarından, nerelerde 
olduğundan ve bu anlaşmaların neleri kapsadığı ve ne 
kadar süreli olacağı, karşılığında Türkiye'nin ne ala
cağı açık ve seçik olarak yazılmamış. Halbuki bu 
çok önemli anlaşmada bunlara hiç değinilmemiş, ge
nel hükümlerle kapalı olarak geçiştirilmiştir. Yenisin
de bu eksikliğin tamamlanması zorunludur. Amerika 
Birleşik Devletleri basit bir kredi anlaşmasında dahi 
lCO'den fazla madde ile en küçük ayrıntılara kadar 
indiği halde, böyle önemli bir anlaşmada hayati ko
nular genel hükümlerle buzdolabına kaldırılmıştır. 
Türkiye'nin imzalamış olduğu anlaşmaların çoğunda 
bu kusur açıkça görülmektedir. Karşı tarafa verile
cek tavizlerin hepsi anlaşmada bütün ayrıntılarıyla yer 
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alır, Türkiye'nin hak ve alacaklarına gelince, onların 
ileride yapılacak istişare veya müzakerelerde ele alı
nacağı yazılır. Bu anlaşmada aynı yol izlenmiş, an
laşmanın 2 nci maddesinde, «Türkiye Cumhuriyeti ül
kesi dahilinde görev alacak Amerika Birleşik Devlet
leri kuvvet ve sivil unsurunun 4 ncü maddenin hü-
'kümleri nazarı itibare alınarak sayısı, bulunabilecek
leri mahaller, faydalanabilecekleri kolaylıklar ve bu
lundurabilecekleri ikmal maddeleri işbu anlaşmanın 
hükümlerine uygun olarak iki hükümet yetkili ma
kamları arasında tanzim kılınacak uygulama anlaş
malarıyla tespit olunacaktır.» denilerek geçiştirilmiş. 
Halbuki bu uygulama anlaşmalarının bütün ayrıntıla
rıyla tespit edilip, bu anlaşmanın ekleri arasında yer 
almalıydı. Buna benzer hükümler anlaşmanın 24 mad
desi arasında serpiştirilerek hep geleceğe bırakılmış
tır. Bunlardan biri de şöyle : 

«Amerika Birleşik Devletlerinin, yukarıda mez
kûr savunma tedbirlerine katılışı her durum için Tür
kiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetleri yetkili makamları arasında yapılacak uy
gulama anlaşmalarıyla tespit olunacaktır.» 

3 ncü madde, çoğunlukla yapılacak mahiyeti meç
hul uygulama anlaşmalarından söz etmekte; fakat bun
ların neler olduğu hakkında herhangi bir bilgi verme
mektedir. Bu durumda uygulama anlaşmaları kiminle 
kimin arasında yapılacaktır?.. Bu da belli değildir. 
Bu anlaşmanın ekinde 13 ad ve tarih sıralanmış. 
Bunlardan 5'i uygulama anlaşmalarının adları, 4'ü 
talimatların adı, 2 NATO teatisi, 1 protokol ve 1 
muhtıranın ad ve tarihleri verilmiş. Bunlar da temel 
anlaşmaya göre düzenlenecek. 

Ülkenin bir kısım topraklarını, meydanlarını, li
manlarını bir yabancı ülkenin emrine veriyoruz ve 
bu topraklar yabancı askerlerin işgal ve kontrolü al
tında olacaktır. Bu üs ve tesisler NATO'ya da bağlı 
değildir. NATO'ya ait tüm üsler Türk komutanlarının 
kontrol ve denetiminde olup, orada yabancı askerler 
ancak konuk ya da teknisyen ve öğretmen olarak 
bulunabilirler. Bu anlaşmayla verilecek üs ve tesis
ler ki, neler olduğunu belki yetkililer de bilmiyor. 
Çünkü, anlaşmada bunların hiç birine yer verilme
miş. Anlaşıldığına göre her üs ve tesisin ayrı bir uy
gulama anlaşması yapılacaktır. Bu uygulama anlaş
malarının içeriği ne olacaktır?.. Anlaşmada bunu be
lirleyen ve sınırlayan hiçbir hüküm yoktur. Gerçekte, 
yukarıda da söylediğim gibi bunlara bütün ayrıntıla
rıyla yer verilmeliydi ve anlaşmanın ekleri olarak gö
rülmeliydi. 
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Türkiye'ye gelecek Amerika Birleşik Devletleri 
personeli de, 19 Haziran 1951 tarihli Kuzey Atlan
tik Anlaşmasına taraf devletler arasında kuvvetlerin 
statüsüne dair sözleşmeye talbi olacaklardır. Bunun 
kapsamı ise çok geniş olup, geçmişte de görüldüğü 
gibi, bunların işledikleri suçlarda vazifeli gösterilerek 
kendi mahkemelerine otomatikman gitmektedirler. 
Aynı zamanda ataları Türkiye kökenli Ermeni, Rum 
ve Yunan asıllı Amerikalıların bu gelecek kuvvetler 
arasında bulunmayacağı şartı da bu Anlaşmada yer 
almalıydı; fakat ona da yer verilmemiş. Oysa, bir kre
di anlaşmasında dahi kurulacak şirketin genel müdü
rünün ve yardımcılarıyla yönetim kurulu üyelerinin 
Amerikalılar tarafından beğenilmesi şartı vardır. 

Ayrıca, bu Anlaşmanın hemen hemen tüm hü
kümleri benzeri Amerika Birleşik Devletleri anlaş
malarında olduğu gibi sadece Türk Hükümetinin yü
kümlülükleriyle Amerikalılara sağlayacağı hak ve ko
laylıklardan söz ederek, onları teminat altına aldığı 
halde, bunun karşılığında Amerika Birleşik Devlet
lerinin Türkiye'ye ne vereceği belli değildir. 

Yalnız, Anlaşmada oldukça karanlık ve her tür
lü baskıya imkân veren bir hüküm var. Amerikalı
ların bize vermeyi düşündükleri şeyler bu madde 
içine sığdırılmış bir Demokles kılıcından farksız. Bu 
ma'dde şöyle : 

«Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Kongre
nin hareketine bağlı olarak Türk savunma gayretine 
münasip istişare ameliyesi yolu ile tespit edilecek 
bir seviyede destek sağlayacaktır.» deniliyor. 

Ortada belli bir şey yok. Her şey Amerikan Kon
gresinin insafı ile Türkiye'nin Amerika'ya beğendi-
rilmesine bırakılmış. Oysa, Türkiye'deki Amerikan üs 
ve tesislerinde her şey serbest ve Türklerin bu üslere 
girmesi de yasak ve sadece dış bekçiliğini yapacak
lar. Bu hüküm bu Anlaşmaya nasıl konulur, bu
nunla Türkiye'nin çıkarları nasıl korunur?.. Eğer Kon
gre Türkiye'nin tutumunu beğenmezse ne olacaktır?.. 
Sonunda korktuğumuz başımıza gelmiş ve bu mad
deye ve diğer bir anlaşmaya dayanılarak Amerika 
Kongresi Türkiye'ye ambargo kararı almıştır. 

Eğer bu üslerin karşılığında Türk Hükümeti ne 
istediğini; yani karşılığında Amerika'nın bize dolar 
cinsinden ne vereceğini sağlam bir esasa bağlamış ol
saydı durum bugünkü gibi acıklı olmazdı. Onların 
üsleri ve tesisleri istedikleri ölçüde sefbestçe kullanıp, 
eylemlerini sürdürmeleri bir gerçek olarak ortada du
racak; buna karşılık Tükiye ne alacağını bilmeye
cek veya Amerika ne verirse onu alacak. Çünkü Ame

rika, 8 milyonluk Yunanistan ile 45 milyonluk Türki
ye'yi dengede tutma politikası uygulamaktadır. Hatta, 
son ambargoda gördük ki, Yunanistan'ı bize tercih 
ederek onların ekonomik ve askeri yardımını artır
mış, bize gelince de, kendi paramızla aldığımız si
lahları da vermeyerek dostluğunu ve anlaşmaya sa
dakatini göstermiş ve Türk yetkililer de Amerikan 
dostluğuna ne ölçüde güvenilebileceğini geç de ol
sa anlamış olduklarını, bundan ders aldıklarını bir 
çok kez tekrarlamışlardır. 

Önemli bir konu daha var. Bir anlaşma ile Ame
rika'dan alınan silah ve teçhizatın veriliş maksadı 
dışında kullanılması yasaklanmıştır. Bu yüzden John
son bir nota vermiş ve de son Kıbrıs Barış Harekâtı 
karşısında aynı nedenle Amerika bir ambargo kararı 
almıştır. Bunun bize neye malolduğunu ve acısını 
ulusça çektiğimizi unutamayız. Geçmişten ders al
maya mecburuz. Bu Anlaşmanın içinde Amerika'dan 
kira karşılığında; yani ülkemizde toprak vererek aldı 
ğımız, kullanılmış ya da modası geçmiş silahların 
Türkiye Cumhuriyetinin ulusal politikasını destekle
mesi önlenmektedir. Buna bir son verilmelidir. 

Silahlı Kuvvetlerimiz asli görevi Türkiye Cumhu
riyetinin ulusal politikasını desteklemek ve ulusal çı
karlarımızı korumaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu 
görevini yapmasını yasaklayan böyle bir anlaşma
nın ayıbını kimse saklayamaz. Ulusumuz böyle bir 
anlaşma ile güç duruma sokulamaz. Bu nedenle bu 
yeni yapılacak anlaşmada bu kısıtlamaların kaldırıl
mış olduğunu açık ve seçik olarak görmek istiyo
ruz. Amerika Birleşik Devletlerinin de yükümlülük
leri açıkça sıralanmalıdır. Yükümlülüklerini yerine 
getirmedikleri takdirde Türkiye'nin uygulayacağı mü
eyyideler de açık ve seçik olarak bu Anlaşmada yer 
almalıdır. 

Bu Anlaşmada bunlardan hiç birine rastlamak 
mümkün değildir. Bir örnek olarak şöyle bir hük
mün bu ve bundan sonraki anlaşmada yer alması zo
runludur. Bu hükmü yine bir Amerikan anlaşmasın
dan aldığımı da belirteyim ki, onların işlerini nasıl 
sağlam kazığa bağladıkları da anlaşılsın. Bizim de 
aynı biçimde hareket etmemiz için bir sakınca gör
müyorum. 

Madde şöyle : 
«•Bu anlaşmayı gerekli ihtimam ve müessiriyetle 

icra ve ifa vecibesi de tahditsiz olarak dahil olmak 
üzere Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin işbu 
temel anlaşmanın herhangi bir hükmüne uymamış 
olması veya uygulama anlaşmalarının herhangi bir 
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hükmüne uymamış olması anlaşmanın iptal ve dur- ı 
durulması için yeterli sayılacaktır, tik ihbarla bir
likte Türkiye'deki tüm müşterek savunma tesislerinin 
arazi ve taşınmaz mallarının kullanılma hakkı sona 
erecek ve bütün savunma tesisleri Türk Hükümeti- I 
nin kontrol ve denetimine girecektir. Anlaşmazlık gi
derilinceye kadar- Amerika Birleşik Devletleri yüküm
lülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.» 

Bu ve benzeri hükümler Amerika Birleşik Dev
letlerinin yaptığı tüm anlaşmalarda yer almaktadır. 
Ben ancak bunlardan sadece birini, yalnız devletlerin 
adlarının yerini değiştirerek buraya aktardım. Üzü
lerek belirtmeliyim ki, bizim uzmanlarımız bir an
laşmanın, hele böylesine önemli bir anlaşmanın nasıl 
yapılacağı konusunda gerekli çalba ve gayreti gös-
teremiyorlar ya da politikacılar karşı tarafın teklif
lerinin Türkiye'nin çıkarlarını korumak şöyle dursun, j 
aksine bu üs ve tesislerin Türkiye için çok büyük teh
likeler doğurduğunun bilincine dahi varmış görünmü
yorlar. I 

Anlaşmanın 1 nci maddesinde, «İki taraf arasın
da işbu anlaşmada öngörülen karşılıklı işbirliği ta
rafların egemenlik ve eşitlik haklarına mütekabilen ı 
riayetin tanınmasına müstenittir.» denmesine rağmen 
anlaşmanın bizatihi kendisinin bir eşitsizlik örneği ol
duğu açıkça görülmektedir. Eşitlik ilkesi bunun ne- ; 
resinde, ben bulamadım, İptal ve durdurma ya da i 
anlaşmayı yürürlükten kaldıracak nedenlere de hiç ı 
temas edilmiyor. Türkiye hangi durumlarda bu üs ve 
tesislerin kapanmasına ya da anlaşmaya uyulmadığı- \ 
na nasıl ve neye dayanarak karar verecektir? Anlaş- j 
mada bunlara da hiç değinilmemiş ve yine bu Anlaş- j 
manın 22 nci maddesinde, «İşhu anlaşma iki taraf j 
Kuzey Atlantik Antlaşmasıyla karşılıklı olarak bağlı 
bulundukları sürece yürürlükte kalacaktır.» denildiği I 
halde, Amerika anlaşmanın bu hükmüne de uyma
mış, her iki ülke de NATO üyesi kaldıkları halde, 
Amerika Türkiye'ye arribargo uygulamıştır. 

Bu anlaşmanın tadil şartları da çok ilginç. Hü
kümetlerden biri tadil teklifini yazılı olarak diğerine 
bildirecek, istişare altı ay sürecek, bunu takiben an
laşmayı sona erdirmek için iki yıllık bir ihbarda bu
lunulacak, bundan sonra Amerika çekilme ya da tas
fiye ile ilgili 'bütün meseleleri çözmek için iki yıllık 
bir ek süreye de saihip olacaktır. Toplarsak 4,5 yıl 
eder. Yani, Türkiye ihtilaflı bir konuyu düzeltmek 
ya da anlaşmayı sona erdirmek için 4,5 yıl bekle
mek zorunda kalacaktır. Bu usulü hangi parlak zekâ 
bulup buraya koymuş, kendisini cidden kutlamaya 
•değer..s j 
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Bu anlaşmanın ne kadar kötü hazırlanmış oldu
ğunu elimden geldiği ölçüde açıklamaya çalıştım. Hal
buki, bu Anlaşma imzalandığı tarihte yayınlanan Dış
işleri Bakanlığı tebliğinde bu Anlaşma için neler 
Söylenmiş, bir de onu görelim : 

«İki yıl dört ay süren ve Türkiye ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasındaki dostluk bağlarına her 
zaman hâkim olunmuş bulunan karşılıklı anlayış ve 
samimiyet havası içinde yoğun ve etraflı müzakere
lerden sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetleri bugün'31 Temmuz 1969 
Kuzey Atlantik Antlaşmasının 3 ncü maddesi gere
ğince iki Hükümet arasında alınacak müşterek ted
birlerin dayandırılacağı temel ilkelerle ilgili bir an
laşma imzalamışlardır.» 

O sıralarda bu kürsüden çok görkemli bir biçim
de ilan edilen bu Anlaşmanın açıklanan ilkeleri üze
rinde eleştirilerimizi açıklayarak, Anlaşmanın sakın
calarını belirtmiştim; fakat dikkate alınmadı. Anaya
samıza göre Parlamentodan geçirilmesinin zorunlu 
olduğunu da işaret etmiştim. Yeni yapılan ve bu
günlerde imzalanması beklenen anlaşmanın da bun
dan pek farklı olacağı inancında değilim. Bu anlaş
manın Türk ve Amerikan parlamentolarından geçtik
ten sonra yürürlüğe gireceği de açıkça yer almalıdır 
ki, geçmişte olduğu gibi, sadece Amerika Birleşik 
Devletlerinin çıkarlarını garanti eden ve Amerika'nın 
savunmasını Türkiye topraklarından yapmayı amaç
layan Amerika Birleşik Devletlerinin kurmuş oldu
ğu ve ileride kuracağı üs ve tesislerin en iyi biçim
de çalıştırılması için Türkiye'nin yükümlülüklerini sı
ralayan böylesine utanılacak bir belgenin «Temel An
laşma» diye ortaya atılıp, ulusun kandırılması önlen
miş ve anlaşmanın hata ve kusurları da düzeltilmiş 
olacaktır. 

Ülkemizin topraklarını bir yabancı devlete kullan
dırmanın riskleri karşısında, o devletten sadaka iste
yecek duruma düşürülmemize neden olanların aynı 
hataları işlemelerine artık bugünkü koşullar altında 
olanak yoktur. Biz, dün olduğu gibi bugün de böyle 
bir anlaşmanın karşısında olacağız. 

Dün yüzümüze bakmayan Amerika, İran ve Af
ganistan'daki sion olaylardan sonra, Amerika Dışiş
leri Bakan Yardımcısı Nimetz'in başkanlığında bir 
heyeti Ankara'ya alelacele yollaması Türkiye'nin ar
tan önemini ortaya koymaktadır. Bunu Amerika Bir
leşik Devletleri, değişen koşullar içinde süratle de
ğerlendirip kendi çıkarlarını korumakta acele etmek
tedir; fakat Türk yetkililer bugün Türkiye'nin öne-
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minin Batı için dünden çok daha fazla önem taşıdığı
nın bilincine varmışlar mıdır?.. Bu bilinç içinde anlaş
mada Türkiye'nin çıkarlarını ve üsler karşılığında 
Amerika Birleşik Devletlerinden alınan teçhizat ve 
silahların yalnız Amerikan çıkarları için değil, Türk 
ulusal politikasının desteklenmesi için de kullanılabi
leceğini bu anlaşmanın içinde açık ve seçik bir hiçin
de yer almasını sağlayabilecek midir?.. Bunu yakında 
göreceğiz. 

Yeni Hükümet dış politikasında Amerika'ya karşı 
oldukça tavizkâr bir tutum içerisinde, onların he
men arkasından gider görünmektedir. Böylece. Ame
rika Birleşik Devletlerinin dost ve müttefiki Türki
ye'ye, hasmane bir hareket olan ambargoyu uygula
maktan çekinmediğini unutmuş gibi görünüyorlar. 
Geçmişte böyle düşünerek hareket edenlerin ne ka
dar yanıldıkları kimsenin inkâr edemeyeceği ölçüde 
ortaya çıkmıştır. Ulusumuzun çıkarları ve ülkemi
zin güvenliği her şeyin üstünde tutulmalıdır. 

ıKonuışmamda belirttiğim ve brnce çak öneriri obn 
ınotkitlalların, yeni anlaşmada yer alması dileğiyle söz-
I erimli bitiriyorum.! 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP ve MB Grubu 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunçkan.at. 
Buyurun Sayın Ericmen. 

2. — Dışişleri Bakam Hayrettin Erkmenin, Ta
bii Üye Haydar Tunçkanat'ın Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında bugünlerde 
imzalanması muhtemel müşterek Savunma Anlaşma
sına dair demeci ile ilgili açıklaması. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Giresun) — Sayın Başkan, muhterem üyeler: 

Görüşülmesi sürdürülmekte bulunan bir anlaşma 
ıflasarısı üzerinde mütalaalarını dinlediğimiz Sayın Se
natöre, bazı açıklamalar yapmak fırsatını bana ver
diği için teşekkür ediyorum. 

Her şeyden önce, bazı yanlış anlamlan ve kav
ramları ortadan kaldırmak lazımdır zannediyorum. 
Bir kene, bahis buyurdukları gibi, söz konusu olan 
tesisler yabancı bir ülkenin üssü değil, Türküye Cum
huriyetinin tesisleridir. Sanıldığı gibi yahutta tarif edil
meye çalışıldığı gibi, burası imtiyazlı insanların barı
nağı değil, Türk, kanunlarının tatbik edileceği sahalar
dır. Gene sanıldığı veyahut öyle inandırılmaya çalışıl
dığı gibi, bu teslisler Amerika'nın savunması için değ1!!, 
NATO savunma maksadına matuftur ve o maksatla 
kaıllanılabıilecelktir. Bu Anlaşma, NATO Andlaşması 
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çerçevesi içinde müşterek savunmanın ne suretle yürü
tüleceğini tanzime dönük bir vesikadır. 

Gene zannedildiği gibi bu Anlaşma, Türkiye için 
devamlı bağlayıcı ve Birleşik Amerika için istediği 
zamian iptal edilebilecek bir anlaşma değildir. Anlaş
manın 22 sene devamlı olacağı yolunda da hiç bir 
maddesinde hüküm mevcut değildir. Bu Anlaşmanın 
7 nci maddesinde, anlaşmanın 5 y;l için yapıldığı ve 
tarafların üç ay içinde evvelden ihbar etmek şartıyla 
feshetmek yetkilerinin bulunduğu yazılıdır. 

•Zannediyorum, geçmişten kalma bazı saplantılarla 
yahut yanlış edinilmiş bilgilerle 'beyanlarda bulunuldu 
iburada. Bu 'bıeyanlan kısmen tashih etmek fırsatını 
bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Eğer, ay din-
îatabümişsem Muhterem Heyetlinizi ve konuşmacıyı. 
bahtiyar olacağım, 

Bir de, sayın konuşmacı, yoğun çalışmadan bah
settiler, Gerçekten yoğun 'bir çalışma var; fakat bu 
yoğun çalışma, tesislerin geçici düzeninin süresi Ocak 
ayının 9'unda bittiği için, o tarihe yetiştirilmeye çalışıl
masından ileri gelmektedir. Yoksa, dışta hâsıl olan 
bir olay dolayısıyla alelacele gelinip, Türkiye'nin, -
istenilmedik şartlan kabul etmesi için yoğunlaştırılmış 
bir çalışma söz konusu değildir. 

Kaldı ki. sayın konuşmacının ortaya attığı gibi 
Nimetz, Afgan hadiselerinden sonra Türkiye'nin ehem
miyeti arttığı için de gelmiş değildir. Nimetz'in buraya 
geMşji, Afgan hadiselerinden çok evvel kararlaştırıl
mış ve tarihi tespit edilmiş idi. Afgan hadiselerinin o 
arada vuku 'bulması, böyle bir zannı hâsıl edebilir; 
fakat gerçekte o iki olay arasında hiç bir ilişki yok
tur. 

•Şimdi söz konusu olan anlaşma; bir temel anlaş
ma, (ki. 7 maddeden ibarettir) bir de ona ek olarak 3 ek 
anlaşma ve [tesislerin işletilnıesine ait diğer 6 anlaş
madan müteşekkil bir manzumedir. Çalışmalarımız. 
bunların hepsini birden bir bütün teşkil edecek şekilde 
bitirmek ve tümü tamamlandıktan sonra hepsini bir
din imza etmektir. Bugünkü aşamada bitirililenler, 
mutabık kalınanlar var ise, onlar parafe edilecek ve 
ister istemez bu geçici düzen bir süre daha uzatılarak 
Herki haftalar içinde diğer eklerde de mutabık kalın
dığı takdirde, hepsi birden bir defada imza edilecek
tir. Binaenaleyh, bir çerçeve anlaşma imza edilerek, 
gerisi Birleşik Amerika'nın takdirine bırakılmış bir 
durumda söz konusu değildir. Bu yanlış kanaati de 
bu vesileyle açıklığa kavuşturmuş olduğumu zannedi
yorum. 

— 450 — 
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Teklifte gerçekten böyle bir düşünce vardı. «Te-
ijmel anlaşma yapılsın, diğer ek anlaşmalar zaman .için
de oluşturulsun.» diye bir düşünce Var idi; fakat biz 
'bunun üzerine vardıik ve bunun, bir 'bütün teşkil etti-
ğinii gözönünde tutarak, hepsinin birden b'ir defada 
araza edilmesi lazım geldiğini karşı tarafa; Birleşik 
Amerika temısilci'leriine kalbul etflirdik. Şimdi işler, mü
zakere o yolda yürümelktedCr. 

Tekrar ediyorum; eğer parefe edilecek birkaç me
tin elde edilirse, iki ona Çalışılıyor şimdi, temel anlaşma 
üzerinde mutabık; ıkahnıabiMt ise ve ona bağlı 3 ek 
anlaşma üzerinde mutabık ikalıma/bilirse onlar parafe 
©dieoetk, diğerleri de tamamlandıktan sonra tümü 
önümüzdeki haftalar -içinde imzaya açılacaktır. 

Şüphesiz ıbüıtün bunlar, her zaman Türkiye Büyük 
Millet Meclislinin her iiık'i Mecisinin açık murakabe
sine mevzudur, 'buradan kaçmaya kimsenin ne gücü 
yeter, ne >a!klından geç'er. 

Sayın konuşmacı, «Teknisyenlerin anlaşma yapma 
IhüsusımdlaJki btilgierliindıetn şüphe ettiğini» belirlttSler 
ve «PolıiıtJilkacıların da tehlikenin idralk sizliği icCn.de 
olduğunu» söylediler. Bu ithamların na derece haklı 
'olduğunu, insaf sahihi bütün vicdanlara terk ediiyo-
rum. Hiç 'kimsenin tehlikeyi sezme inhisarı yoktur ve 
hiç kimse de vatanperverliği 'kendisine inhisar ettire
mez. Herifles bu Vatanın menfaatlerini aynı derecede, 
aynı asabiyetle ve aynı hassasiyetle ve bu çatı altın
da îbulunanların hepsi, aynı dikkat, aynı titizlik ve 
aynı hassasiyetle memleketin menfaatlerimi •kbrum&ık-
la 'mükelleftirler ve korumaya azimlidirler. Bu nok
tada hiç 'kimsenin öbüründen bir farikı olamaz. 

Şimdiye (kadar vaki maruzatım ile, ilerde yapıla-
oalk istişarelerle 'tespit edilecek hiç bir statünün, mev
cut olmadığını, zannediyorum, ifade etmiş oldum, 
Muhterem konuşmacının o noktadaki tereddüdünü de 
bu ıbeyanımla izale etiğimiz zannediyorum. 

'Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Konuşmacının vaki konuşmasında tespit edebildi

ğim hususları açıklığa kavuşturtnak içlin söz aldım. 
Eğer, ianlaşmia imzalanabilirse; mutabakat hâsıl olur 
parafe 'edilebilirse; parafe edilen kısım hakkında ilk 
vesilede maruzatta bulunacağımı ve tümü birden, ile-
rilkli haftaîıar içinde iiımzıa edilirse, ümit ederim ki 
Heyeti Umumiiyei üzerinde; Bütçe görüşmeleri vesile
siyle (veyahut ayrı 'bir vesileyle maruzatta bulunma 
yolunu arayacağımı da arz eitm'ek isterim. 

Hemen şunu da ifade edeyim M, bugünkü Cum
huriyet Hükjüimiefânin politikası, hiç 'kimsenin izinde 
ve arkasında değildir. Türkiye Cumhuriyet i'n.in men

faatleri istikametinde, serbestçe takarrür edilen bir po
litikadır ve hu hususta hiç hir, bağlılık veya bir taah
hüt mevzubahis değildir. Ancak, ''bizim dış politika
mızın ökivok, (muğlak) hir politika olmadığını, her 
tarafı birden idare 'etmeye çalışan, herkese ümit ver
mek çabasında bulunan hir politikayı izlemediğimizi, 
'açık direkt, tercihleri helli hir politikanın izleyicisi bu 
lunduğumuzu hu vesileyle arz etmek isterim. 

Teşe'kkür ederim Sayın Başkanım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayım Erkmen. 

3. — Stvas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, Genelkur
may Başkanı ve Kuvvet Komutanlarınca verilen uya
rı mektubuna dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın Hüse
yin Öztürk, «Komutanlarca verilen uyarı mektubu
nun amacı, içeriği ve kapsamı bakımından saptanan
lar apaçık olduğu halde, değişik yorumlar ve sap
tırmalarla ülkedeki bunalım daha da yoğunlaştırıl
maktadır. Bu yönde gündem dışı bir konuşma yap
mak istiyorum.» demek suretiyle gündem dışı konuş
ma talebinde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

11 Aralık 1979 Salı günü burada bir konuşma 
yaparken, 12 Mart Muhtırasıyla ilgili bir gelişimin, 
23 Şubat günü yaptığım bir konuşmayla ortaya koy
duğumu; 11 Aralık 1979 günü de huzurunuzda yine, 
12 Mart Muhtırası gibi bir durumla karşı karşıyayız, 
bu nedenle bilhassa iki büyük partinin, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Adalet Partisinin en kısa zamanda 
bir araya gelip bu duruma aydınlık getirmesini dile
miştim. 

Silahlı Kuvvetlerimizin başında olan değerli ko
mutanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve demokratik 
rejime bağlılığından endişesi olmayan; bilhassa on-
rın bu endişe ile bu işin üzerine eğildiğine en çok 
inanan kişilerden birisiyim. Bu nedenle, verilen muh
tıranın yahut mektubun, («Uyarı mektubu» diyorum 
ben ona) Bu uyarı mektubu mutlaka herkes tarafın
dan, her üye tarafından (bırakalım partileri, liderle
ri) teker teker önemine binaen benimsenmesinde ve 
bunun çözüm yolunun birlikte bulunmasında rejimi
miz için, Türkiye için büyük önem olduğu kanısın
dayım. 
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O nedenle, ülkemizde bir süreden beri sürdürü
len siyasi iktidarların yönetimleri, kuruluş şekilleri, 
işleyiş düzenleri nedeniyle ülkenin içine girdiği du
rum hepimizi kuşkulandırıyordu. Bu kuşku, e l i t 
teki bugün Türkiye'nin büyük sorumluluklarını üze
rinde taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerini de ilgilendi
recekti. Hele bugünlerde Türkiye'nin çevresinde Or
ta Doğu'daki oluşumlar, orduyu tümden kuşkulan
dırmış ve Türkiye'nin içerisindeki çeşitli gelişimler 
ister istemez böyle bir mektubun ortaya konmasına 
neden olmuştur. 

Bu nedenle, uyarı mektubundan bazı özetler or
taya koyarak, hiç kimsenin bunun dışında kalamaya
cağı; hele Hükümet Başkanının hiç kalamayacağı, 
hatta Cumhurbaşkanımızı kavrayıcı tarafı olduğu 
bilinmesini istiyorum. Ona göre çözüme gitmeyi ve 
bu anlayış içerisinde Türkiye'nin içinde bulunduğu 
bu durumdan, bu Mektup yönünde bir çıkış yönü
nün bulurrmasMida belki bir ışık tutarım amacıyla 
durumu arz ediyorum. 

Uyarı Mektubunun 'içeriği apaçık ortadadır. Ama
cı ve geleceğe dönük yorumu ise, ayrı ayrı değerlen
direnler vardır. Şimdi, bu değerlendirmeye de gerek 
yoktur. Çünkü mektup apaçık ortadadır. Mektup, ül
kenin içinde bulunduğu son derece önemli siyasi, 
ekonomik, sosyal ortamda anarşi, terör ve bölücü
lüğün hızını artırışı karşısında sorumlu Anayasal ku
ruluşlar dahil, özellikle siyasi partilerin milli birlik 
ve beraberlik içerisine girmesini, buna göre bir görev 
içerisinde olmasını istemektedir. 

Yine burada terörün, anarşinin kaynaklandığı ba
zı esaslara girmemekle birlikte, aşağı - yukarı Mek
tupta bunlar da belirtilmektedir. Ayrıca, Mektupta, 
«Şeriat düzenini davet edenler olduğu, demokratik 
rejim düzeni yerine faşizm getirilmek istendiği, ikti
dar olan siyasi partilerin kendi siyasi görüşlerine uy
gun kişilerle Devlet kadrolarını doldurarak kamu 
görevlilerini, vatandaşları, kendi aralarında bölerek 
düşmanlık yarattığı...» Ki, görüyoruz, burada valile
rin atamasıyla ilgili de konuşurken, «Devlet bürok
rasisini büyük şekilde hırpalıyoruz ve bunda Anaya
sa ihlali bile vardır» diye arz etmiştim. İşte, bugün
kü İktidar bunun içinde var mı, yok mu, kendiliğin
den ortaya çıkıyor. «Bölücü ve yıkıcı gruplara taviz 
vereuk, koruyarak, teröre bir ortam hazırlandığı....» 
Ki, hepinizin gözünün önünde. «...sağda olanlara, 
sağcılara, (Bana suç işletemezsiniz) dendiği, siyasi 
partilerin uzlaşmaya varamadığı nedeniyle Meclîsle
rin iyi çalışma yapamadıkları» belirtiliyor. Cumhu

riyet Halk Partisinin İktidarı döneminde iki yıl içe
risinde 100'ün üzerinde muhalefet partileri tarafın
dan engelleme olduğunu inceledim. Bunun 20'sinde 
başarıya ulaşılmış. 

Öyleyse yasaların çıkışındaki engellemeler ve ger
çekten uzlaşmamazlıklar vardır ve yalnız bir partide 
değil, diğer partilerde de vardır; yani, Adalet Par

tisinde de vardır. Sayın Adalet Partisi Genel Başka
nının bu Mektubun kapsamının dışında kalacağı, Hü
kümeti dışında bırakacak şekilde ifade ermesini 
olumsuz buluyorum. 

Yine, ülkemizdeki ekonomik, politik, siyasi geliş
melerde yıllardır sürdürülen ve egemen çevrelerin 
çıkarları doğrultusunda yürütülen ekonominin Tür
kiye'yi nereye getirdiğini bu Mektupta görüyoruz, 

Devleti çökertmeye yönelik girişimlerden bir an 
önce kurtulmak için siyasi partilerin, gerçekten ku
mandanların belirttikleri gibi, Atatürkçü ve Cumhu
riyetçi yönde birleşmelerine inanıyorum. 

Meşru bir Hükümete, günlerce «Gayri meşru 
Hükümet.) diyerek, Mili Güvenlik Kurulunun bile 
bulunduğu görev içerisinde eleştirilmesini yaparak, 
hatta Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığı maka
mının eleştirilmesini yaparak, Devleti yıpratanlar ol
muştur ve bugün bunlar bu yıpratışın dışına çıkamaz
lar, «Suç bende» değil, diyemezler. 

Vergi yasaları Meclis kapısına kadar dayandı
ğı halde, çeşitli engellemelerle bunu durduranlar, çe
şitli toplum kesimlerimi direnişe çağıranlar, direnişe 
çıkaranlar, tencereleri getirenler, (Vatandaş bugün 
tencereyi de satıyor, o da o hale gelmiştir) «Ben bu
nun dışındayım» diyemezler. 

Siyasi partilerin, Anayasa ve yasalardaki memur 
haklarını çiğneyerek gerçekten politiıkalan yönünde 
kadro oluşturulmasının karşısında olduğumu her za
man söyledim. Bunun açık örneğini de yine bu «Uya
rı Mektubu»nda görüyoruz. Öyle ise, sıkıyönetimle 
iki yıldır idare edilen bu ülkede, sıkıyönetim kuman
danlarının bu işin içinden çıkamayacaklarını, çıka
nı ama nedenlerinin de, bugünkü Türkiye'nin içinde 
bulunduğu siyasi potansiyelin olduğunu ortaya koy
malarında elbette haklı tarafları vardır. Ancak, Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanının devamlı diya
log çağrısına karşılık daha dünkü gazetelerde Sayın 
Demirel'in, «14 Ekim seçimlerinde milletimiz kendi 
kaderini eline almış; anarşiyi, bölücülüğü ve bozgun
culuğu siyasi mektep haline getirenleri şiddetle ceza-
landırmışür. Slogan kişilerin, umut adamların dert
lere deva olmadığı anlaşılmıştır...» gibi, hâlâ seçim 
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alanlarındaki nutuklara benzer; bugün dahi, iki gün 
önceki Milliyet Gazetesinde çıkan yazılarda dahi 
söylerse ve bütün çağrılar, diyaloglar iktidardan gel
mesi gerekirken, muhalefetten geldiği halde bir so
nuca ulaşmamak gibi bir kaçıcı yol, bir tarafa kay
tarmak veya çekilmek yönü ve anlayışı içine girilirse, 
demokrasiye inançlı bir tutumun içinde olmadığı gi
bi bir inançla insanları sarsar ki, bu hem kendileri 
için, hem partileri için, hem de Cumhuriyetimiz için 
büyük bir tehlike olur. 

Demokrasi rejimlerinde alınacak önlemlerin ama
cı, yalnız barış ve düzeni ıkorumakla da kalmamalı, 
birleştiğimiz zaman, bunu yaparken kamu hukuku
nun, kamu hürriyetlerinin gereği olan kişi hürriyetle
rini de ezmeden, cezalandırmadan onları da kurtar
ma olanağını buluruz. Yok, eğer böyle tavsaklıkla 
işin yanında olursak, neticeye varmakta zorluk çeke
riz. Kamu hukuku ve siyaset biliminin en önemli ku
rallarından birisi, devlet kudretini sınırlaması ve kişi 
hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Bu nedenle, 
yargı erkinin denetim düzeninin üstüne çıkarılması 
mutlaka gereklidir; ama denetim düzenini, yürütme 
düzenini ille de yargı erkinin üzerine çıkarmak giıbi 
bir anlayışa saparak birbirimizden uzaklaşırsak, bun
dan hiç kimse fayda sağlayamaz. 

Bu nedenle diyorum ki, Adalet Partisindeki ar
kadaşlarımla anlaşmadığımız taraf yoiktur. En kısa 
zamanda fert fert bir araya gelip, liderlerimizin bu 
sekilide; Türkiye'nin içinde bulunduğu en kritik, en 
bunalımlı ve en tehlikeli şu günlerde böyle bu işin 
içinden, «Bu suç sendeydi, bendeydi» anlamı içine, 
davranışı içine girmenin bir faydası olmayacağı ka
nısındayım. 

O nedenle hiç zaman geçirmeden, Sayın Hükü
met Başkanından, bilhassa bu işte önderlik yapma
sını; işin başında olan kişilerin bu işte, çözümünde 
daha güçlü olacağı kanısıyla söylüyorum, kendisinin 
uzatacağı elin, uzanan ellerden daha sıcak, daha çeki
ci, dalha sılkıcâ olmasını diliyorum ve kısa zamanda 
bu «Mektub»'un getireceği ağırlığı, tehlikeleri re
jime ve hepimize, memleketimize getireceği kötülük
leri; «Mektub»'un eğer muhtevasına uygun bir çalış
ma düzeni içine girmezsek, bir birleşme içine gir
mezsek, getireceği fenalıkları dikkate alarak en kısa 
zamanda kaiytarmadan, bir tarafa çekilmeden ve kaç
madan sorumlulukları yüklenerek, sorumlu insanla
rın duygusu içerisinde hareket ederek bu işi başara
cağımıza inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar kısmında» sunulacak tez

kereler var; Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunuyo
ruz efendim. 

4. — Başkanlık Divanının İçtüzüğün 131 nci mad
desinin tatbikatıyla ilgili 3.1.1980 tarihli 4 numaralı 
kararına dair Başkanlık Tezkeresi. (3/1800) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum. 
Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 3 Ocak 
1980 tarihli toplantısında alınan 4 Numaralı Karar 
ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

1. Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın 
Ziya Müezziınoğlu'nun 26.12.1979 tarihli «18 Kasım 
28 Kasım 1979 tarihleri arasında Kayseri'de cereyan 
eden ve katliama dönüşen olaylar hakkında alınan 
önlemler ile Vali Vekilinin tutumu konularında»; 

Samsun Üyesi Sayın Muharrem Bartın'ın 
27.12.1979 tarihli «19.12.1979 tarihinde Gümrük Te
kel Bakanlığı binasıyla personeline 50 - 60 kişilik 
bir grup tarafından yapılan baskın ve tecavüz olay
ları hakkında»; 

Hükümetin, İçtüzüğün 131 nsi maddesi gereğin
ce açıklama yapmasına dair vermiş oldukları öner
geler incelenmiş ve İçtüzüğün 131 nci maddesinin 
münhasıran başı - sonu belli bir olay hakkında bilgi 
istenmesi amacıyla kullanılamayacağına ve bu kara
rın bilgi olarak Genel Kurula arzına karar verilmiş
tir. 

Başkan Başkanvekili 
İhsan Sabri Çağlayangil Mehmet Ünaldı 

Başkanvekili Başkanvekili 
Cengizhan Yorulmaz Rahmi Erdem 

(Bulunmadı) 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Mehmet Bilgin Kemal Cantürk 
(Bulunmadı) 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Emanullah Çelebi Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi Divan Üyesi 
Mustafa Çelik Mehmet Erdem 
İdare Âmiri İdare Âmiri 
Mehmet Kılıç Hasan 11dan 

İdare Âmiri 
Suphi Gürsoytrak 
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BAŞKAN — Sayın üyeler. Yüce Genel Kurulun 
bilgilerine sunulur. 

5. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/1796) 

BAŞKAN — Efendim, bir başka tezkere var. 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26.12.1979 tarih ve 06.232.00673-02487 sa

yılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu Başkan

lık Divanı Üyeliğine aşağıda belirtilen sayın üyeler 
seçilmişlerdir. 

Bilgilerimizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Başkan 
M. Şükran Özkaya 

Başkan : Haldun Menteşeoğlu (Muğla) 
Sözcü : Erol Yavuz (Manisa) 
Kâtip : ıMünir Daldal (İzmir) 
BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su

nulmuştur. 
6. — Türkiye'deki ABD ve NATO'ya ait Üs ve 

tesislerin adedi ile yönetim şekline dair (10/91) ku
rulan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Tabii Üyesi Sayın Suphi Gürsoytrak'ın Türkiye'de
ki Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya ait Üs 
ve tesislerin adedi ile yönetim şekline dair kurulma
sını öngördüğü ve kurulması kabul edilen 13 kişilik 
Komisyona gruplar adaylarını bildirmişlerdir. 

Yalnız burada grup kuramayan sayın üyelerin 
bir aday bildirmeleri lâzımdır. Lütfen grup kurama
yan üyeler bir aday ismi versinler. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Sami Turan'ı 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, aday Sayın Sami Turan. 
Efendim, bu konudaki gruplardan gelen tezkere

leri bilgilerinize sunacağız. Bilahara iş'ari oyla seçi-
m:: geçeceğiz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü bi-

la tarih ve 06.221.00710/02540 sayılı yazıya : 
İlgide belirtilen yazınıza esas Araştırma Komis

yonuna Grubumuzdan aşağıda adları ve seçim böl
geleri yazılı Sayın Senatörler aday gösterilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

Cahit Dalokay 
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Yiğit Köker (Ankara) 
Orhan Çalış (Bolu) 
Erdoğan Adalı (İstanbul) 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
Oral Karaosmanoğlu (Manisa) 
Ragıp Üner (Nevşehir) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlü

ğü 17.12.1979 gün ve 06.221.00710/02540 sayılı yazı
ları : 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Gür-
soytrak'ın, Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri 
ve NATO'ya ait Üs ve tesislerin adedi ile yönetim 
şekline dair Senato Araştırması isteyen önergesini 
incelemek üzere kurulan 11 kişilik Araştırma Ko
misyonuna aşağıda adları yazılı sayın üyeler grubu-
rnuzca aday gösterilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
C. Senatosu CHP Grubu 

Başkanvekili 
Erdoğan Bakkalbaşı 

1. — Hikmet Savaş (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) 

2. — Mukbil Abay (C. Senatosu Konya Üyesi) 
3. — Selahattin Çolakoğlu (C. Senatosu Gazian

tep Üyesi) 
4. — Sadettin Demirayak (C. Senatosu Aydın 

Üyesi) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Suphi 

Gürsoytrak'm, Türkiyedeki Amerika Birleşik Devlet
leri ve NATO'ya ait Üs ve teslisler hakkında istemi 
Genel Kurulca kurulması kabul edilen Araştırma 
Komisyonuna, Grup Üyemiz Sayın Suphi Karaman 
seçilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını müsaadelerinizle rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Milli Birlik Grubu 
Başkan Yardımcısı 

Tabi Üye 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Bir diğer tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19.12.1979 gün ve 06.221.00710.02540 sayılı 

yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18.12.1979 

tarihli, ve 15 nci Birleşiminde kurulması kararlaştırı-
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lan, Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri ve 
NATO'ya ait Üs ve tesislerin adedi ile yönetim şek
line dair Senato Araştırması Komisyonuna Grubu
muz Üyesi Sayın Hilmi Fırat aday gösterilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyad Baykara 

BAŞKAN — Sayın üyeler, grupların tezkerele
riyle grupların adayları bilgilerinize sunuldu. Grup 
kuramayan üyelere isabet eden bir üyelik için Sayın 
Sami Turan aday gösterildi. Başka aday var mı efen
dim?... Yok. Olmadığına göre, biraz evvel gruplarca 
isimleri okunan üyeleri ve Sayın Sami Turan'ı tekrar 
bilgilerinize sunarak işari oyla onaylarınızı rica ede
ceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Suphi 
Gürsoytraik'ın, Türkiye'deki Amerika Birleşik Devlet

leri ve NATO'ya ait üs ve tesislerin adediyle yönetim 
şekline dair kurulması kararlaştırılan 13 kişilik ko
misyona: 

Adalet Partisi Grubundan; Sayın Yiğit Köker, Sa
yın Orhan Çalış, Sayın. Erdoğan Adalı, Sayın İbra
him Kirazoğlu, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın 
Ragıp Üner. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan; Sayın Hik
met Savaş, Sayın Mükbil Abay, Sayın Selâhattin Ço-
lakoğlu, Sayın Sadettin Demirayak: 

Milli Birlik Grubundan; Sayın Suphi Karaman. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubundan, Sayın Hil

mi Fırat. 

Grup kuramayan üyelere isabet eden bir kontenjan 
için Sayın Sami Turan. 

Aday gösterilmişlerdir. Hepsini birden oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Komisyona üye seçimi tamamlanmıştır. 

VI. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Sorular» 
kısmına geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. Görüşülmesi ertelenmiş

tir. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 

Alacakaptan'm, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlık
lı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan?... Yoklar... 
Sayın Bakan?... Yoklar. Görüşülmesi ertelenmiştir. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Toker?... Buradalar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yoklar. Görüşülmesi er

telenmiştir. 
4 — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Ka-

ramullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından, İTT'nin 

(Uluslararası Telefon ve Telgraf Şirketi) başta Türki
ye olmak üzere, son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki 
kişi ve kurumlara rüşvet vermek suretiyle ticari ola
naklar sağladığı gerekçesiyle mahkemeye verildiği hak
kında basınımızda çıkan habere dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/101) 

BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlü?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLÜ (Bursa) — Sa
yın Başkan, bu konuda bir temennimi belirtmeme ola
nak verir misiniz?... 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLÜ (Bursa) — Bu
radan mı arz edeyim, yoksa kürsüden mi arz ede
yim?... 

BAŞKAN — Efendim, bulunduğunuz yerden, bu
yurun. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLÜ (Bursa) — Sa 
yın Başkan, bu işlerin ne kadar ciddiyetten uzak ele 
alındığını görüyoruz. Şöyle ki, burada genel anlam
da bir denetleme yapacağız, 1978 yılının 11 nci ayın
da bu sözlü soruyu vermişim, bizim dönemimiz de 
dahil, bugün de dahil hiç kimse cevap vermiyor. Biz, 
vatandaşlara karşı müşkül durumda kalıyoruz. Ondan 
sonra da «Parlamento niçin çalışmıyor, niçin çalıştı-
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rılmıyor?» diye içimiz ıstırap doluyor. İstirham ede
rim, Başkanlık Divanının hassasiyetini biliyorum; fa
kat bu kaygımı, bu ıstıraibımı dile getirmek için bu
raya gelip ve bir politik endişeye de kapılmadan lâ
yık olan, gereken cevabı vermeyen makamı ve ma
kam sahiplerini huzurunuzda ve kamu önünde kını
yorum, teessüf ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Karamullaoğlu; 
Bundan evvelki Başkanlık sıramda da sizlere bu 

konudaki hassasiyetimizi arz etmiştim. Konuşmanızı, 
bir daha uyarı için vesile addedeceğiz, Divan olarak 
tekrar gerekli girişimleri yapacağız. 

Teşekkür ederim efendim. 
5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30 . 1 . 1979) 

BAŞKAN — Sayın Daldal?... Yoklar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. Görüşülmesi ertelen

miştir. 

/ . — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 
702'ye 3 ncü ek (1) 

BAŞKAN —• Komisyon Başkanı Sayın İrmak?... 
Buradalar. 

Sayın üyeler; 
Malumlarınız olduğu üzere Hükümet adına, Araş

tırma Komisyonu kurulmasına dair önerge ve rapor-

(1) 702'ye 2 nci ek ve 702'ye 3 ncü ek S, Sayılı 
basmayazılar tutanağın sonunu eklidir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin t Türk basının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Yoklar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Tercüman Gaze
tesinin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasında 
yayımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişleri bakan
lıklarından sözlü sorusu. (6/113) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yoklar... 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yoklar. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldızın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?... Yoklar. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?... Yok

lar. 

| ların görüşülmesinde temsilci olmasa bile görüşmeler 
yapılıyor. 

Bu konuda rapor, daha evvel, 15 nci Birleşimde 
! okunmuştu. Rapor üzerinde görüşme açıyorum efen-
I dim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI SADİ 
i IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz istiyorum 
j Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

I ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI SADİ 
IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, aziz arkadaşlar; 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler kıs

mına, araştırma önergelerinin görüşülmesine geçiyo
ruz. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araş-
tır,nası isteyen önergesi. (10/66) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku-
r.'lan şirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

BAŞKAN — Sayın Öner?... Yoklar. Bu Araştır
ma önergeleri Sayın Öner bulunamadığı için görüşüle 
meyecektir; görüşülmesi ertelenmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bugün görüşeceğimiz raporun hazırlanışının epey
ce uzun bir geçmişi vardır. Kıymetli arkadaşımız 
Tunçkanat, bu mevzua özel bir itina ile eğilmiş ve im
kân haddinde bütün ilgili belgeleri birer birer göz
den geçirerek bir rapor müsveddesi hazırlamıştır. Bu 
rapor, bizden evvelki dönemde bu konuda kurulmuş 
olan Araştırma Komisyonunda ele alınmış; fakat 
intaç edilememiş, yeni döneme kalmış. Yeni dönemin 
ilk aylarında benim de dahil olduğum, yeni bir Komisyon 
kurulmuştur ve bu Komisyona arkadaşlarım beni Baş
kan olarak seçtiler 

Oldukça muğlak, üzerinden çok zaman geçmiş bir 
hadise karşısında da kaldığımız intibaını aldıktan 
sorna, Sayın Tunçkanat'ın dikkatli çalışması, bir ne
ticeye varmamızı önemli şekilde kolaylaştırmıştır. 
Kendilerine, bu itinalı çalışmalarından ötürü teşekkür 
etmek istiyorum. 

Hadise, Karadeniz bakırlarının rantabl şekilde iş
letilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ile yapıl
mış olan bir Anlaşmanın safhaları, bunda Devletimi
zin takip ettiği usuller ve bu usullerin ne derece mil
li mevzuatımıza ve milli çıkarlara uygun olduğu nok
taları üzerinde biz de Komisyon olarak dikkatli bir 
çalışma yaptık. Bunun neticesinde takdim edilmiş olan 
rapor ortaya çıktı. 

Arkadaşımızın mevzubahis araştırmada tespit et
tiği başlıca itiraz konuları şöyle toplanabiliyor. 

Evvela, o günkü şartlara göre arkadaşımız faiz had
dini yüksek bulmaktadır. Sonra, giriştiğimiz bazı taah
hütleri milli çıkarlarımıza aykırı bulmaktadır. Mesela 
kamulaştırmayı men eden hükümler ve mubayaaların 
krediyi veren Amerika Devleti tarafından behemehal 
yapılması; yani bir nevi tekel konması; ayrıca bura
da çalışacak personel üzerinde de kayıtlar bulunması 
gibi hususlara taalluk ediyor. 

Bu meseleye en başta bütün bu hukuki noktalar
dan da evvel, acaba beytül-male bir tecavüz var mı 
noktasından (Alışkanlığım o olduğu için) baktım, öy
le bir şey biz göremedik ve esasen Sayın Tunçkanat 
da maddi birtakım çıkarlar bulunduğuna dair ra
porunda ve bize verdiği şifahi izahatında bir şeye te
mas etmiyor. O, içtenlikle başlıcalarını hülâsa ettiğim, 
belki kendisinin de burada daha etraflıca anlata
cağı noktalarda duruyor. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi benim için burada önemli olan nokta şu: 

Bu gibi yapılmış olan transaksiyonlardan acaba bu 
hadise bugün fiilen sona ermiş, bu kredi tahakkuk 
etmiş ve bu inşaat muayyen bir sahaya gelmiş oldu

ğu için, bunları artık yeniden tekrar başlatmak veya 
iptal etmek gibi bir imkânın karşısında değiliz. Böy
le olunca bu derin araştırmalardan hiç olmassa şu 
faydayı çıkarmayı Komisyon olarak biz önplanda tut
tuk. O fayda da şu: Bundan böyle alınacak borçlar 
üzerinde hükümetlerin ve Devlet olarak bütün Devlet 
organlarımızın ve Meclisin hassasiyeti daha fazla ol
malıdır. 

Şimdi, şüphe yok ki, bu demek değildir ki, Dev
let kredi kapılarını, dışarıdan gelmesi melhuz olan 
kredi kapılarını kapasın. Bu mümkün değildir. Dış 
kredilerin yardımı olmaksızın gerçek manada kalkı-
nabilmiş bir devlet de pek ortada görülmüyor. Onun 
için evvel ve âhir kredilere ihtiyacımız var, teknolo
jiye de ihtiyacımız var; ama elbette bu ihtiyacımızı 
karşılarken, milli menfaatleri imkânların verdiği en 
son hadde kadar da takip etmek gibi bedihi olan bir 
görevimiz vardır. 

Borç alan daima bir yükün altındadır. Borcun 
şartları o gün içinde bulunulan durumun bir ayna
sıdır. Elbette ideal olan, Devletimizin böyle şeylere 
hiç muhtaç olmaması, yabancıların bizden istediği 
şartların kabulüne bizi zorlayacak bir durumun mev
cut olmaması rolündedir. Nitekim, bir büyük şairi
miz; «Olma kimsenin lütfuna talip, bedeli cevheri 
hürriyettir.» demiştir. Aslolan memleketi bu nevi şart
ları olan bir krediye muhtaç duruma düşürmemek
tedir. Bu bir, 

İkincisi, alınan kredileri de yerinde, zamanında ~ ve 
ilmin icap ettiği şekillerde kullanmaktır. Bu ikinci 
nokta bilhassa son derece önemlidir sanıyorum. Bir 
defa bu alınan paranın faizi büyük müdür, küçük mü
dür; arz etiğim gibi o günkü şartlara bağlı bir nok
tadadır. Nitekim, zamanla mali durumumuz bugün 
maalesef anlaşmaların yapıldığı durumdan da geriye 
gitiği için bugün daha ağır şartlı birtakım anlaşma
lar, daha yüksek faizli anlaşmalar yapmak durumun
da kalıyoruz ve korkarım ki, kendi iç ekonomik ve 
sosyal bünyemizi tam bir sağlığa kavuşturmazsak; 
bize verilecek yardımlar, krediler gittikçe daha ağır 
şartlara bağlı olacaktır. O halde aslolan bu ihtiyacı 
ortadan kaldırmaktır. 

Zaman bakımından da şikâyete, sızlanmaya haklı 
olduğumuz taraflar vardır, zamanında bitirilmemiş
tir. Beni burada çok düşündüren ve ıstırap veren bir 
derdimi söylemek istiyorum. 

Arkadaşlar; yıllardan beri hükümetlerde istikrarı 
kuramadık, müstakar bir hükümet kuramadık. Belki 
bu demokrasimizin, seçim sistemimizin bir neticesi. 
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Hükümetler istikrarlı olmayınca ve kendilerini parti 
hükümeti olarak kabul eden hükümetler devrinde de 
stabl olarak kalması gereken bir sağlam bürokrasi ci
hazım da kuramadığımızı acı ile söylemek isterim. 

Hele son yıllarda moda olan şekilde yılların yetiş
tirdiği bürokratları harman savurma âdeti ve bu 
adamların yerlerinin doldurulması arkadaşlar son de
rece güçtür; yüksek, mesul mevkideki bir bürokratın 
yetişmesi son derece güçtür, kabiliyetler ister ve ge
niş tecrübeler ister. Şimdi, bu tecrübelere varmadan 
bu adamları işinden atarsak, değiştirir başka işlere 
götürürsek, Devletimizin ekmek, su gibi muhtaç ol
duğu bir hakiki kültürlü, seviyeli bürokrasi kadrosu
nu kuramayacağımızdan korkuyorum. Bu bakımdan, 
geçmişten daha geriye gittiğimizi de acı ile hatırlı
yorum. 

Bizim gençliğimizde, hükümete ilk girdiğimiz yıl
lardaki bürokrasi cihazını bugün hasretle aramakta
yız; ama onlar büyük fırsatlarla karşılaşmışlar, tec
rübelerini, bilgilerini artırmak imkânını bulmuşlar, 
aynı yerlerde yıllarca mesuliyet taşımak suretiyle bir 
nevi otodidakt haline gelmişlerdi ve Devlet bu adam
ların yüzü suyu hürmetine çok şeyler kazanmıştır. 

Şimdi bu konuda da bir taraftan hükümetler çok 
sık değişiyor, bir taraftan bürokrasi cihazı duruma 
hâkim olamadan değişme durumunda veya en azın
dan değişme tehdidi altında. Bu şartlar altında haki
katen kredi, ben şeye pek iştirak edemiyorum, o gün
kü şartlarda, o günkü imkânlarımız içerisinde bize 
verilen faiz haddinin çok aşırı olduğuna ve diğer 
şartların da çok fazla aşırı olduğuna iştirak edemiyo
rum. Çünkü, zamanla gördük ki. Devletin iktisadi 
bünyesi zaafa uğradıkça ve biz muhtaç oldukça bize 
gelecek yardımlar gittikçe daha ağır şartları beraber 
getirecektir ve getirmektedir maalesef ve korku için
deyim ki, ihtiyaç kendi kaynaklarımızdan sağlanma
dığı ölçüde ve yeniden bu şartlar daha da ağırlaşma
sın; fakat asıl büyük fedakârlıkla alınan, elbette na
muslu bir Devlet olarak mutlaka ödemek kasdıyla 
alman bu paraların mahalline masruf olabilmesi için 
evvela bu ilmin emrettiği, teknolojinin emrettiği bir 
inşaat faaliyetine geçmek ve işlerimizi zamanında bi
tirmek. 

Arkadaşlar, 
Son yıllarda acı ile görüyoruz, hiçbir işimiz zama

nında görülmüyor. Bunun da sebebi bütçeler (Büyük 
ölçüde) ve teknik kadromuzun eksikliği. Sene başın
da hükümetler bütçe getiriyor ve bu bütçeye bakıyo
ruz memnun oluyoruz; yarısı hatta bazen yandan 

fazlası yatırıma deniyor, fakat görüyoruz ki, yatırım 
için şu fabrikaya, şu sulamaya 100 milyon ayırmak 
icap ederken, bütçe zaruretleriyle ancak 50 milyonu 
verebilmişiz. Bir taraftan bu kısıntı, bir taraftan pa
ranın tabii olarak devalüasyonu, gittikçe değer kay
betmesi, inşaat sürelerini çok uzatmakta, her geçen, 
ilave edilen sene de maliyeti artırmakta, memleketin 
ihtiyaçlarını daha artırmaktadır ve yeni krediler almak 
durumuna, çıkmazına bizi götürmektedir. 

Onun için bu araştırmalara ben memnuniyetle ka
tıldım, bazı şeyler öğrendim ve asıl bizim söylemek 
istediğimiz şey burada; çünkü bir suiistimal iddiası 
yok ve öyle bir iddiaya ait herhangi bir vesika da 
mevcut değil. Mesele her zaman tartışılması müm
kün olan şartlar bizim milli menfaatlerimize ne de
rece uygundur meselesidir. O günün şartları içerisin
de bu para temin edilmiş, anlaşılan başka türlü bir 
membadan da daha iyi şartlarla bize bir şey arz eden 
de bulunmadığı için bu şartlarla alınmış. Belki ben 
de hükümette olsam, ben de alırdım bunu; ama belki 
şunu yayardım; mahalline sarf edilecektir. 

Az borç almamışız arkadaşlar, şu son 20 - 30 se
ne zarfında az borç almamışız. Maalesef asıl milli 
derdimiz, mahalline sarf edemiyoruz, randımanını 
alamıyoruz. Halbuki, borç para kendi paramızdan 
çok daha fazla itina ister, özen ister, her santimini 
ibretle üzerinde durarak hassasiyetle kullanmamız la
zım gelir. Onun için raporumuz bir maddi menfaat, çı
kar temini gibi bir suiistimal dosyası mahiyetinde de
ğil; fakat birçok kusurlarımızın teşhir edildiği bir 
tablo olarak ve bundan böyle gelecek, çünkü bu mua
mele bitmiş, para da sarf edilmiş, alınmış bir eser de 
ortaya konmuş. Şimdi, bütün mesele bunları olmamış 
şekline getirmek bugün maddeten mümkün olmadı
ğına göre, alınacak tek şey, aman bundan sonraki bu 
nevi borçlanmalarda bir yerine beş defa gözümüzü 
açmak, dikkat etmek ve harman savuran bir millet 
değil; fakat aldığı borcu, aldığı dakikadan itibaren 
namuskârane ödemeye kararlı bir tutumu dünyaya 
göstermeliyiz. Ancak o zaman aradığımız kredileri 
ve aradığımız şartlarla belki bulabiliriz. Halbuki, arz 
ettiğimiz istikrarsız hükümetler, (Burada bir suiistimal 
bahis mevzuu değil) istikrarsız bürokrasi, istikrarsız 
teknik unsurların meydana getirdiği gecikmeler ve 
onun bize doğurduğu zararlar bahis mevzuudur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Irmak. 
Sayın Tunçkanat, buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın Tunçkanat, zatıâliniz Komisyon üyesisiniz 

değil ini?... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Önerge 

sahibiyim efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibisiniz, peki efendim bu

yurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; 

Tanrıya şükürler olsun ki, 10 yılı aşkın bir süre 
evvel vermiş olduğum bir Araştırma önergesinin, bir 
yılı geçen bir süre içerisinde tamamlanmış olmasına 
rağmen, uzun bir süre o zamanki Komisyon Başka
nı maalesef raporu yazamamış, ordan sonra komis
yonlar tevali etmiş ve nihayet Sayın Sadi lrmak'm 
Başkanlığındaki bir Komisyon bu raporu yazabilmek 
imkânına sahip olmuş, o günden bu güne de devamlı 
surette bunun konuşulması için fırsat bekliyorduk. 10 
yılı doldurdurk, 11 nci yıla basmış olduk. Allah da
ha da geç bir şey yapabilirdi; ama oldu, çok teşekkür 
ediyorum. 

Şimdi, efendim kısacası... 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — İyi ki Tabii Se

natörsünüz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Evet, 
doğru. 

Kısacası, bir özet yapmama müsaade ederseniz, 
Amerika Birleşik Devletlerinden 30,5 milyon dolarlık 
bir kredi alınmış. Daha evvel. yapılan araştırmalara 
göre, bu projenin 650 milyon Türk lirasına tamamlan
ması, yani 20 milyon dolarlık bir kredi ile sağlanma
sı mümkünken, bu 1963'ten bu yana sürmüş gelmiş 
ve maalesef 30,5 milyon dolarlık bir kredi alınmış ve 
bu kredinin de 12 milyon doları sadece müşavir ve 
mühendislik firmasına ödenmiş, yani o da öyle. 

Amerika'dan malzeme satın alınım > Türkiye'ye 
para falan girmemiş, sadece malzeme satın almmış. 
Sayın Demire! zamanında 1963 yılında başlayan bu 
durumla bu tesislerin, bu kuruluşun temeli 1967 yı
lında atılmış; fakat anlaşmanın çok bağlayıcı hükümle
ri var, bunlar yerine getirilemediği için de, bu te
sisler 1969 yılına kadar bu temel öyle temel olarak 
kalmış orada. Sonra başlamışlar inşaya, «1971'de bi
tireceğiz» denilmiş ve nihayet 1972'de bitirdik de
mişler; fakat 1972'den bugüne 40 800 ton blister ba
kır üretebilecek olan bu tesisler maalesef aradan bu 
kadar yıl geçmesine rağmen henüz daha 11 500 ve
yahut da 12 500 tonluk bir kapasitenin üstüne çıka
mamışlardır. 

Yıllık Türk Hükümetinin zararı 50 milyon dolar
dır arkadaşlar bu işten. Şimdi, rapor çok uzun bir ra
pordur, ekleri ile beraber gerçekten yüklüdür; fakat 
ben size kısaca, özet olarak bu raporda belirttiğimiz 
hususların neler olduğunu arz etmek istiyorum. 

Araştırma önergemde, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri arasında im
zalanan 31 Mayıs 1968 tarihli 30,5 milyon dolarlık 
kredi anlaşması ve 23 Ağustos 1968 tarihli 277-H-076 
sayılı Karadeniz Bakır İşletmeleri Anlaşmasının ek - 1 
numaralı tadilat anlaşmalarının ulusal çıkarlarımızla 
bağdaşamadığı, Anayasa ve mevcut yasalarımıza ay
kırı olduğu, içişlerimize müdahaleler getirdiği, hü
kümranlık haklarımızı kısıtladığı ve Hazineyi zara
ra soktuğunu ileri "sürmüş ve Cumhuriyet Senatosu
nun 18 Şubat 1969 günü yapmış olduğu Oturumda, 
bu anlaşmaların madde ve fıkralarından aldığım ör
neklerle iddialarımı bu kürsüden birer birer açıkla
mıştım. 

Benim bu konuşmamı, Cumhuriyet Senatosunun 
25 Kasım 1969 tarihli Oturumunda hükümet adı
na cevaplandıran o zamanki Devlet Bakanı Sayın 
Refet Sezgin, tüm iddiaları reddederek, konuşma
larını şöyle bitirmişlerdi: «Bu önergeyi kabul ediniz 
ki, gerçekten Türkiye'nin milli menfaatleri korunmuş 
mudur, korunmamış mıdır, Türkiye'nin bağımsızlı
ğına aykırı bir işlem yapılmış mıdır, yapılmamış mı
dır, bu ithamlar ne dereceye kadar varittir veya değil
dir bu mesele ortaya çıksın.» 

Garip bir tesadüf eseri, Sayın Refet Sezgin de Se
nato Üyesi olarak aramızda bulunmaktadır; fakat 
bundan evvel giderken bana, «Bir sağlık. nedeniyle 
İstanbul'a gitmek zorundayım. Bunun acaba daha son
ra görüşülmesi mümkün müdür? Ben de söz almak 
istiyorum.» dediler. Ben bu hususun ancak Başkan ta
rafından dikkate alınabileceğini söyledim; fakat bu
gün kendileri tahmin ediyorum İstanbul'da olacaklar
dır sağlık nedeniyle. Burada, bugünkü Oturumda bu
lunmamasını üzüntüyle karşılıyorum. Çünkü onun ve
receği cevaplarda hakikaten konumuzu daha ilginç 
duruma getirecektir. 

Bu kısa açıklamadan sonra, Araştırma Komis
yonu raporuna değinerek konuşmamı sürdürmek isti
yorum. 

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri kredilerin
den yararlanmak suretiyle kurulmak istenen tesisler 
için yapılmış olan kredi anlaşmalarında bağlayıcı, 

j yasalarımızla çelişen ve ulusal çıkarlarımızla bağdaş-
| mayan hükümlerin bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Amerikan Yardım Kurulunun (AID), yani Ame
rikan kredisinden yararlanmak üzere seçmiş olduğu 
kârlı projelere şöyle bir metot uyguladığı görülmek-
tedir3 

AID desteklemek istediği projeleri kendi seçmekte, 
ilgili daire veya Türk Hükümetine bu projenin dış fi
nansmanının AID tarafından sağlanacağı bildirilmek
tedir. Bu amaçla, projenin dış finansmanı için ge
rekli kredinin Amerikan Hükümetince verilmesini ko
laylaştırmak gerekçesiyle projenin fizibilite etütlerinin 
yabancı bir firmaya yaptırılması istenmektedir. 

Fizibilite etüdü için gerekli paranın da AID fo
nundan ödeneceği bildirilerek, bunun ön şartına gö
re, AID'nin tavsiye edeceği Amerikan firmaları ara
sından yine AID'nin tasvip edeceği bir firmaya veril
mesiyle sonuçlanmaktadır. AID, Amerikan firmasına 
özel bir görev daha vermektedir. Bu görev, projeye 
Amerikan firmalarının ortak olmalarını sağlamaktır. 
Pazarlık sürdükçe etüt süresi de uzamakta, özel göre
vini yerine getiremeyen Amerikan firmasının da ge
rektiğinde bu projede olduğu gibi, mukaveleleri fes
hedilerek etüt için başka bir firma seçilmesi AID ta
rafından istenmekte ve böylece uzun bir zaman kay
bedilmektedir. Eğer bu ortaklık teklifi başarıya ulaşa
maz ise, ondan sonraki safha şöyle gelişmektedir: 

«AID ilgilileri Amerikan dış yardım politikası ve 
kanunların ancak böyle bir projenin dış finansma
nının özel teşebbüs hissesi hâkim bir şirket kuruldu
ğu takdirde kredi verilebileceği gerekçesiyle % 49'u 
devlete ve % 51'i özel özel teşebbüse ait bir şirket 
kurulması üzerinde ısrar edilmektedir. 

Bu durumda da bir hayli zaman kaybedilmekte, 
diğer taraftan AID yine Türk makamlarının bilgisi dı
şında fizibilite etütlerini hazırlayan firmaya görevler 
vererek, fizibilete etütlerinin bitirilme süresini gecik
tirmektedir.» deniliyor. 

Gerçekten, Karadeniz Bakır Projesi diye adlandı
rılan bu proje çalışmalarının Mart 1963 tarihinde baş
lamış olduğunu AID Başkanına yazılan rapora eklen
miş 1 nurnaralı belgeden öğreniyoruz. VVashington'daki 
Türk Temsilciliği tarafından Etibank Genel Müdür
lüğüne yazılan 3 Ekim 1963 tarihli yazıda, (Bunların 
hepsi belge olarak raporun inceleme kısmında eklen
miştir.) Karadeniz Bakır Projesi Etütleri için 75 000 
dolar verileceği, ancak Etibank'ın teklif isteme form
larının, AID şartlarına göre değiştirilmesi istenmek
tedir, (Belge 2) 

Etibank buna uyarak AID'nin önerdiği firmalar 
arasında ihale açmış ve ihaleyi Swindell Dressler fir

ması kazanmıştır. Etibank, Washington Temsilciliği
mize gönderdiği 3.9.1964 tarihli yazılarının üçüncü 
paragrafında, (Belge 3) «Mevsimin geçmek üzere ol
duğu nazarı itibara alınarak firmanın Ankara Mü-
mesilliğiyle şu karara varmış ve bu karar Swindell 
Dressler Firması tarafından da kabul edildiği öğre
nilmiştir.» Karar şudur: «AID bu işi geciktirdiğine 
ve mevsim de geçmek üzere olduğuna göre firma işe 
başlayacak, AID'den nihai karar çıktıktan sonra pa
raları ödenecektir. AID bu yardımdan vazgeçtiği 
takdirde, bu masrafların Maliye Bakanlığı tarafın
dan ödeneceğine dair, Maliye Bakanlığından bir temi
nat alınacaktır.» 

Bundan kısa bir süre sonra, AID'nin Ankara Büro
sundan Etibank'a gönderilen 12 Eylül 1964 tarihli 
bir yazıda (Belge 4) «Etibank ile Swindell Dressler 
Firması arasında varılan bir anlaşmanın mevcut şart
lar altında finanse edilemeyeceği^.» herhangi bir ne
den gösterilmeksizin bildiriliyor, 

Bu arada anlaşmazlığın nedenini çözmek ipin Eti
bank bir haylıi gayrdt sarf ediyor, bu kârlı projenin 
geciken her gün için 100 00,0 dolar kaybediMğinin 
idraki içinde çırpınıyor ve yazışmalar sürüyor. (5, 6, 
7, 8 ve 9 numaralı belgeler) 

Maliye Bakanlığı 75 000 dolarlık proje finans
man karşılığını taahhüt edince, 20 Ekim 1964 tarihli 
bir yazı file (Belge 10) «Amerikan Yardım Kurulu 
Başkanı, bakır projesinin finanse edilemeyeceğini...» 
bir kez daha Etibank'a bildiriyor. Bundan kısa bir 
süre sonra, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür
lüğü ve M'illetlerarası İşbirliği Teşkilatı, Etibank Ge
nel Müdürlüğüne 17 Kasım 1964 tarihli yazıları iile. 
(Belge 11) «Serhesit kaynaklardan tahsis edilmiş olan 
75 000 doların bu defa Waishington Büyükelçiliği 
MTİİ Müşavirleri Heyeti Başkanlığından alınan 
24 . 10 . 1964 tarihli tel'de, «Bankanıza bakır izabe
si fizibilite etütleri içlin tahsis edilen 75 000ı doların 
AID'den tahsisinin mümkün olduğu, serbest kaynak
lardan verilen bahis konusu 75 000 dolarlık permi
nin iptali istenmektedir. 75 000 dolarlık bir permi 
alınmışsa, bunun iptaliyle bu hususta AID ile aranız
daki anlaşmazlık dzale edil'inceye kadar bir muamele 
yapılmaması rica olunur.» 

Bu belgeler, Karadeniz Bakırları ile ilgilÜ AID'nin 
oynadığı oyunların birinci perdeslinü aralamaktadır. 
Gerçekte Etibank ile AID arasırida bir anlaşmazlık 
yoktur. Etibank, AID'nin öne sürmüş olduğu bütün 
şartları yerine getirerek, ihaleyi yine AID'n'ln tavsıiye 
ettiği firmalardan en iyi teklifi yapana vermiştir. 
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Bunun için gerekli olan 75 000 Dolar finansmanı bir 
yıl geçmesllne rağmen, AID vermemiştir. Bunun ne
denini Btlifaank bilmemektedir. AID Ankara Temsil
ciliğinin Etüfaanka yazmış olduğu 23 Kasım 1964 ta
rihli, (Belge 12) yazılarıyla oyunun iTklinci perdesi ara
lanıyor. Bu yazılarında AID, «Svvindell Dressler 
Firmaisı ile Etifaank arasında yapılmış olan mukave
lenin AID fonundan desteklenmesine karar verildiği, 
American Metals Climax Corporaltlion firması ile 
başlayan müzakerelerin devam eötiği halberine çok 
memnun olduklarını, American Metals Climax ve 
diğer benzerleriyle ortaklık tesisine yani başka bir 
debimle Amerikan özel teşebbüs ortaklarına kaynak 
ve tecrübelerinin Türkiye'nin geliştirilmesi yardım
larına katılmasının Etibank'ın bu en önemli maden
ler problemini çözmede izleyeceği politikada önem
le gözönünde bulundurulması gerekli bir husus ol
duğuna işaret etonek isteriz»' deniliyor. 

Ortaklık görüşmelerinin başlaması •üzerine, AID 
75 0QQ dolar fizibilite etüdü gideriri AID fonundan 
Swindell Dressler Firmasına şimdiye kadar vermeyi 
reddelMği faalde, 'bu kez bunun kabul edilebileceğini 
bildiriyor. 

Amerikan Firmasının ortaklık teklifi de çok il
ginç. O sıralarda Btifaank Genel Müdürü olan Tah
sin Yalabık, konu ile ilgili olarak Komisyonda yap
tığı açıklamada, «Gayet iyi hatırlıyorum, 3 milyon 
125 bin dolara biraz önce arz ettiğim mekanizma 
dahilinde Etibank'ın bütün Karadeniz teslislerini içi
ne alan bir teklif, böyle bir ortaklık kurulursa, 37,5 
milyon dolar dış kredi getirecekler. Biz bunu da sor
duk. Bu kredi Etibank'ın ulaşabileceği kredi mli, yok
sa siz Güney Afrika'da kazanmış olduğunuz paralar
dan bir kısmını mı buraya getireceksiniz?.. 12,5 mil
yon dolar sermaye (Etibank'ın ki, bu sermaye (içeri-
s5nde 3 milyon 125 bin dolar olacak) 37,5 milyon do
larlık krediyle; yani 50 milyon dolarlık bir yatırımla 
bunlar Karadeniz Bakırlarını faaliyete geçirmeyi dü
şünüyorlar, şu programla : 

Üç yıl etüt yapacaklar, dört yıl teslisleri kurma 
faaliyeti olacak, dört yıl da kazançların tamamı kredi 
ödemeye tairMs edilecek, eğer bu kredi madenin işle
tilmesi devresüne kârlı olmama yüzünden ödenemez-
se, Maliye Bakanlığı bu fonun ödenmesini garanti 
edecek. 

Ben bunu AID'ye gayet mulhik sebeplerle reddet
tik diyebileceğimiz ümidiyle gittiim ve anlaltıtım. «Siz 
kâra bakmayın» dediler. 12 nci yılın sonunda Eti
bank'ın hissesine düşen kâr 625 bin dolardı. O ta

rihlerde yalnız Küre'nlin yıllık kârı 10 milyon liray
dı. Murgul'un kârı, bunun kat kat üzerindeydi. Bu 
hava içerisinde bizim yegâne dayanağımız yerli kay-
malkllıaan talhriik etmek oldu. Planlama nıezdkude uzun 
çalışmalarımızla en difaayelt onları ikna ettik.» 

Etiibank ortaklığı kabul etmeyince, Svvliındell Dreıss-
İer Firmasıyla Etibank'ın yapmış olduğu mukavele 
gideririni AID fonlundan finıanıse edilemeyeceği ve 
ibaşlka bir firma ile yemi Ibir mukavele yapılması iste
miyor. Konuyu, Genel Müdür TaJhsiin Yalabık'ın Ko
misyondaki 'açıklanmaları 'aydınlığa kavuşturmaktadır. 
Taihsin Yalabık: 

•«Swindell Dressler Firması bu etüt (ihalesini ka
zanmış, etült (içlim kendinin alınacağı tahmin edilirken, 
(Bu firma efail değildir,) diyor AID idaresi. Btibanlk 
diyor ki; siz bize beş firma adı verdiniz, bunlardan 
biri kazandı. îşlfce mukayesesi. Şimdi, diyorsunuz ki, 
bu firma 'ehil değil. Anıkara'daki AID bu direktifi 
Wasihliıng!tonidan aldık, onllair bunu istemiyor. Peki 
o faalde biz© öyle bir evrak verin, o zaman biz (ihale
mizi İkindi gelene yapalım.» 

iMüzakereler uzun boylu devam eifetlL Sonunda 
ikindi olan Parsons Jurden Firmasıyla etüt mukavelesi 
yapıldı < 

Kredilerin verilmıesii üzerine, ben fek müzakere es
nasında dedim ki; «iBıu krediyi 18 aydır muhtelif ve
silelerle geciMnmıîş bulunuyorsunuz. Bu vesilelerden 
biri, daima ıflBu kredinin verilebilmesi içim Amerikan 
mevzuatınla göre) diyorlar, evvela başka kaynıafclıar-
dan kredi aradınız 'da bulamadınız mı?.. Ortaklık tek
lif edenlerle olan müzakerelerinizde olumlu neticele
rle varamadınız mı? Gibi sorulanla karşılaşıyoruz». 
Yanll, eltiüt kredöninı veriillmemıesinin sebeplerinden 
biri de, firmalarla onların anlaşamamaları faktörü gi
riyor araya. Çünkü, evvela firmayı tasvip edip de, 
sonra beğenmemeleri, o firmalarla kendilerinin de bazı 
'görüşmeleri var ki, sonradan bu firmaları istemiyoT-
illar. Nitdkim, firmaların bu yönde bize şikâyetleri ol
muştum 

IBk yapılabilirlik 'etüdünün 18 ay gecliktirilmesinliın 
TüiıMye'ye kaybettirdiği 40 - 50 milyon doların, Ame
rikan balkır itdkellerinlin kâr hanesine geçmiş olduğunu 
unutmamak gerekir. 

Komlisyon raporlarında verilmıesi önıgö'rü'len kre
dinin özel şartlarından biri de, Amerika'dan mal ve 
faizmelt satın akıableceğii olduğundan, projeyi yapiâ  
oak firmanın da AID'nıiın tavsiye edeceği firmalar ana
sından, yine AID'nlin onayı lile bir Amerikan firması 
'olmasıyla sonuçlanmalktadır. Gerçekte, Türk Hükü-
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metinlin finma seçme felaiklkı fitilim yö&tuir. Böyıle biir 
tesisin JaıruiLrna ısüresi 36 ayıdır. 1963 yılı başında AID 
lie bu konuda bakayan müzakerelerde, «AID'nin ger
çek niyetleri anlaşıldıktan sonra, azar azar kendi kay-
maJklarıımızdan destdklenimiş olsaydı bu tesisin en geç 
1967 y;îı sonumda veya 1968 yılı başında işleimeye 
geçmaesli mümkündü. Bu açık gerçeğe ve bu yolda alın
mış Hükümet •kararının plana girmesine rağmen son
radan hangi sebepten olduğu bilinmeyen yeni bir ka
rarla AID kredisine dönülmüş olması, gecikme nede-
niiyle idıe tesisin maliyetini arttırmıştır. Halbuki, çok 
ağır şartlarla alınmış olan 30,5 mil İyon. doladık kredi, 
tesisin sağlayacağı bir yıllık dövizden daha azdır. Böy
le bur prejo için her yıl 7 - 8 milyon doları kendi kay
naklarımızdan ayırmayan bir hükümet politikasın.» tas
vip etmek mümkün değildir» deniliyor gerçekte. Bunu 
plandan okuyorum. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
27.9.1965 tarihli Btftbank'a yazdığı yazıda: (Belge 
'15) 

(«Yurdumuzda çok eski yıllardan heri bakır ma
denli üretilmekte ve bakır ihracı yapılmaktadır. 

Türk teknik bilgi ve tecrübesinden yararlanılarak 
tüm 'bakır madenlerimizin en iyi şekilde değerlsndi-
ıriilmıesi anlayışıyla bugünkü hakir üretimimizin süratle 
artırılması mümkün ve gereklidir. 

İBakır ürett;m:m'iziin artırılması konusunda yatırım
larla yabancılar da, özellikle AID İlgilenmr'ş, ancak 
bu konuda uzun yapılabilirlik etütleri isteyeceklerini 
ifade etmişlerdi.. 

Oysa 'bugünkü d anımda bakır konusundaki ya
tırımların önlemli özelliği, hiç vakit kaybetmeden en. 
kısa sürede yapılması olmaktır. 

IBu özelliğin getirdiği görüşle yatırımlarım yerli 
olarak yapılması yoluna gidilmesi bir hükümet politi
kası olarak tespit edilmiş ve ithalatı zorunlu olacak 
rnaikina ve teşhizatın Etibank'ça derhal hazırlanacak 
listeleri yle •öncelikle AID'ye müracaat edl'mesıi uygun 
görülmüştür.» 

'Bu liste hazırlanarak AID'ye gidilmiş de, AID' 
den alınan olumsuz cevap üzerine aynı yazıda: 

«Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan mak'ne 
ve teçhizat listelerinin fazla gecikmeden AID'cs fi
nanse >edilmesi talebimiz AID yetkilileriyle tsşkiiâtırn'Z 
arasında daha sonra yapılan müzakerelerde tekrar e'e 
alınmış ve kabul edilmeyeceği hildirllmi'ştir. Bu du
rumda bakır konusundaki yatırımların hiç vakit kay
betmeden en kısa sürede yapılması, özelliği gözönün-
de bulundurularak gerekli döviz ihtiyacın in Türkiye 
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Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklarından karşı
lanmasını uygun olacağı görüşüne varılmaktadır. Esa
sında bir milli bakır politikasının uygulanabilmesin-
da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kay-
maMarnnın öncelikle bu amaçla kullanılabileceği Hü
kümetçe kabul edilmiş bulunmaktadır.» 

Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere 1963'îe başla
yan, bakırlarımızın değerlendirilmesi çalışmalarının 
Amjerlikajn kaynaklarından finanse edilmesi çabaları 
2,5 yıl geçmesine rağmen olumlu bir sonuca bağlana-
madığı görülünce ulusal bir bak:r politikası izîenme-
sinlin zorunlu olduğu karan Planlama ve Etibank Ge
nel Müdürlüğünde gelişmi'ş ve Hükümetçe de beniım-
sönerek Merkiez Bankası •dö/v.izleriylis finanse edilmesi 
kararına varılmıştır. Aynı göriüşler, Devlet Planlama 
Müsteşarlığının 3Q . 11 . 1965 tarihli (Belge 16) yazı
larında da tekrarîanrna'fcîadır. 

ıBu yazıda; Ergani, Murgul, Espiye, Küre bakır 
madenlerinden yılda 6Q bin ton bakır üretilebileceği 
ve bunun yılda 50 bin tonunun dışa satılmasıyla 50 
milyon dolarlık gelir sağlayacağı belirtilerek yine 
AID'nJln bu konuda 15 milyon dolarlık bir kredi 
ayırmış olduğundan söz edilerek; «Bu noktada der
hal bu kredinin nasıl verileceği, uzun yapılabilirlik 
çalışmaları gerekip gerekjmeyeceği sorulmuştu. AID' 
nin yapılabilirlik çalışmaları is'teyeceği ve bu takdirde 
en iyimser tahminle teslislerin 3 yıl sonra işlemeye alı
nabileceği öğrenilince; bakırın piyasa durumu kar
şısında artık bir ekonomik yapılabilirlik çalışması 
yapmaya lüzum olmadığı, 20 milyon dolarlık bir ya
tırımla yılda en az 20 milyon dolar kazanılabileceği 
ve işin beklemeye imkânı olmadığı izah edilmiştir. 
Yatırımların gerektirdiği makime ve teçhizat listeleri 
İçin program kredisi temini yoluna gidilmesi bu şekil
de kredi temininin mümkün olmaması halinde Mer
kez Bankası rezervlerinin bu işe tahsis edilmesi konusu 
zamanında Sayın Başbakana arz edilmiş ve bu anla
yış içinde hareket edilmesinin bir hükümet politikası 
olarak benimsenmesi görüşüne varılmıştır.» O zaman
lar tabii hatırlayacaksınız. Başbakan Sayın Süleyman 
Demirei'di deniüiyor. 

ıDikkat edilince sıkıntının kaynağının AID'nin ba
kır konusunu kendi kontrolunda tutarak, istediği b.i-
çimdie yönlendirmek istemesi karşısında, ulusal bir 
bakır politikası benimsenerek en doğru bir yola gi
dilmiş olduğu halde, baskılar altında bu politikanın 
değiştirilmesi için Etibank, Devlet Planlama, Maliye 
yina AID tarafından zorlanmaktadır. Bunu doğrulayan 

\ belgeler Rapora eklenmiştir. Sonunda Raporda da 
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belirtildiği glibi, Hükümet bu ulusal politikasını bir 
kenara iterek yine AID kredisine dönmüş ve 'böylece 
her geciken yıl üçin 40 - 50 milyon dolar Hazinemiz 
zarara uğram ıştır. 

Komisyon Raporunda; «Tüm proje birbirinden 
ayrı ünitelerden meydanla gelmiştir. Örneğin; Murgul -
Hopa, boru hattı, Hopa - Samsun deniz nakliyatı, 
Samsun'da (izab'e fırınları ve asit sülfürit tesisleri, -ma
den bö'lgeısiind's kamyon, ekskavatör gibi araçlar ve 
mühendîsilik hizmetleri gibi. Eğer bunlar bölünerek, 
ayrı ülkelerden retkabet şartları içinde satın alma 
Smikânlan araştırılara!k kredi sağlanmasına gidilmiş 
olsiaydı (beliren Ikanaat odur ki, teslisin tüm maliyeti, 
malzeme ve teçhizatta c/c 20 ila 50 ve mühendislik hiz
metlerinde isle % 50 oranında bir ucuzluk sağlanacak 
ve tesisin rantabiiitesinıi müspet yönde etkileyecekti. 
Kredi Anlaşmasının ön şartlarından olan malzeme, 
teçhizat ve miilhendlJslik hizmetlerinin Amerika'dan sa
tın alınması zorunluğu projeye pahalılık getirmiş ve 
•teslisim raritaibiliteSin'i ters yönde etkilemiştir. 

Bu şartın 'kabul edilmesi ve başka kredi kaynak-
Harınım araştırılmamış olması, dış finansmanı 18-29 
milyon doları iaş'mayacalk bu tesisin, 30,5 'Milyon do
larlık 'bir kredi içlin uzun yıllar geciktirilmesline ve 
tüm maliyetin de 650 milyon liradan başlayarak 1,7 
milyar liraya kadar yülkselmıesine neden olmuştur» 
denilmektedir Raporda. 

Kasım 1974 tarihli Karadenliz Bakır İşletmeleri 
Anonim 'Sirkeli Mali Raporunda ('Belge A) «Gerçek -
leşen yatırım maliyeti 1 724 0|0|Q 050 lira olarak gö's-
teriıllmliştir». Fizibilite raporuma göre ise maliyet, 
9Q9 OOjO 081 lira olarak hesaplanmıştı. Aynı Raporda, 
müşavir Akıma giderlerinin 177 milyon, olduğu göste
rilmiştir 'ki, bu da 14,28'lik dolar 'kuru üzerinden 12 
milyon 300 bin dolar eder ki, verilen kredinin 1/3'in-
dlen fazlasının hiizmet satın alınması nedeni ile Mc. 
Kee Firmasına ödendiğini göstermektedir. 

'Raporda, yatırımın Maliyet artışında, yatırım dev-
resümde şirkette. çalışan ya'bancı müşavir ve firmalar 
için ödenen 50 milyon Türk liralık Gelir ve Kurum
lar Vergisinin de Ikatkısı olduğu yazılıdır. Yasalarını :-
rcııza göre Türkiye'de hizmet gören firmaların Gelir 
ve Kurumlar Vergiiıllerinli ödemeleri zorunlu olduğu 
halde, Anılaşmada Ibu konudaki ödemıenin de Türk 
şirketince ödenmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Komisyon 'Raporunda «iBu şirketin kuruluşu ve 
sermaye teşkili de pek karışık bir durum arz etmek
tedir. Kredinlin verilmesinin ön şartlarındian bıiri olan 
bu Anonim Şirketin kurulması da ortak bulmak için 

I 'bir yıldan fazla bir zaman (kaybına sebep olmuştur.» 
I deni'1'mldfctedir. 
! «Vakıflar Bankası dia özel teşebbüs sayılaealk 
j olursa, îş Bankasına faizsiz verilen 10 milyon lira ile 
| Hükümetin katkısı Etihank ile - birlikte 228 milyon 

50 bin liradır. Buna karşılık özel teşebbüsün gerçek 
I katlkısı 217 ımilyon 95Q bin liradır. Şirik'et Esas Mu-
ı kavelesinıe göre Şirketin Yönettim Kurulunda Mülkü-
; metıi dört üye ile Btiibanik, özel (teşebbüsü ise altı 

üye temsil etmektedir». Taibii bu Anlaşmanın şartı. 
«Kredinin faiz hadleri de iddia edildiği gibi düşük 

I değildir. 18 milyon dolara satın alınialbilieaek mal ve 
hizmetler içlin 30,5 milyon dolar 'ödenince, aradaki fark 
peşin ödenmiş bir faiz ve sonradan ödenecek faiz-

j lerin farkları da alınınca faiz oranı 30 yıllık dev
rede % 8,9'u ıbulur. Bu sadece (alınan kredinlin 

I Devlete olan maliyet'idür. Devlet krediyi şirkete 
% 7,2 faizle vereceğinden, şirket 15 yıl sonunda faiz 
ve antpara taksitleri olarak 53 miyon di-
lar ödeyecektir. Eğer mal ve hizmet normal piyasa 
şartlarıyla sağlanıalbilsıeydli, bu defa şirket 15 yılda 

j takriben 34 milyon dolar ödeyecekti. Anlaşmada ımıal-
ive hizmetlerin Amerika'dan alınmıası şartının, kabulü, 
ş'irlketin 19 miyon dolar daha fazla ödemesiyle so-

I nuçIanmaktadiT» deniliyor, ki imtün bunlar biziiim 
iddialarımızı doğrulamaktadır. 

Raporda, «Dış krediler özel ikarafcterdeki teşeb
büslere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığıyla 
yapılmaktadır. Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim 

[ Şirketi 277 - 076 numaralı 9.9.1968 AID kredisinin 
şif kete devir anlaşması ise, bunlardan hiç birine uy
mamakta; fakat sadece kredi anlaşmasının bir ön şartı-
n.ün. gereği olduğu için kanuna ve usule aykırı ola
rak kredi özel teşöbbüs e devredilmiştir.» dehilmek-

! tedir. 

Gerçekten bu kredinin özel teşebbüse devri ön 
I şartının da anlaşmaya konulmuş olması yasalara ay-

ıkırıdır. Kredi anlaşması Maliye (Bakanlığı Hazinle 
; Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği 

Teşkilâtı Genel Sekreteri tarafından imzalanmıştır. 
iBu sekreterliğin görevleri 1173 sayılı Milletlerarası 
Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Ka-

\ iniununıum 4 ncü maddesinde beMilMişti. Bu kuruluş 
I kamu borçlanmalarına müncer olan anılaşmalardan 

sağlaman kredileri özel teşebbüse devretme yetki's'ine 
sahip değildiir. 

Yine Kredi Anlaşmasının krediyle sadece Ame
rika Birleşik Devletlerinden mal ve hizm'et satın ahn-

] ması şartı Türk Parası Kıymetinli Koruma haıkkm-
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daki 17 sayılı Kanana ek 6/2231 sayılı Kararın 1 nci 
maddöslînikii 2 nci îblöllümüınlün (b) bendime de aykı-
odm Bu kararda, «Teklif edilen, kredinin, mpayyien 
ibir mal mubayaasına tahsisi veya muayyen hir mıem-
Müette Ikulamflması igiibi ihağlayıçı kayıltları ihtiva 
etmemesi şarttır. Bu genel şartları açılkça ihtiva, ka
bul ve taahhüt etmeyen teklifler inceleme konusu 
yapılamaz;.» denilmektedir k'i, buna rağmen bu da 
anlaşmaya 'bir örn şart olaraik girmiştir. 

Raporda; «ilki üıllke arasında. yapılmış olan bu 
lanlaşmanılni hukukiliği ve 'bağlayıcı vecibeleri. inlkâr 
tedilemıez. Ancak, 'mukaveleler, muıklavele serbestlisine 
rağmen kanunlara, geleneklere, örf (ve adetlere, ah
laka aykırı olamazlar. Kanunlarımıza aykırılığı bir
çok madde ve Ibö'lümileri'ndıe açıkça görülen bu an
laşmada karşı görüşü siavıınanlara hak vermeye im-
(kân yoktur. 

IBlir anonimi şirketin hisse senaüeriniiın piyasada 
satılaJbilmjöSıi Türtk Ticaret Kanununa göre serbest
tir; falkat 'bu anlaşmayla 'şirketin hisse senetlerinin 
Türk Hükümetlinle satılması ve teirninat olarak veril-
ımesıi dahi yasaiklanımışıtır.» deniliyor. 

Şu 'belge bu ön şartın kredinin işlemesinden ön
ce nasıl 'yerime getirildiğimi açıfcça gösteriyor. 

27.8.1968 tarihli ('Belge 74) «Karadeniz Bakır İş
letmeleri Anonim Şirketi tarafından ortağı olan, milli 
ıbankalara «çok aceile» kaydıyla gönderilen yazıda; 
«AID kredilisinin temin 'edilmesinin ön şartlarından 
'biri olaraik Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şir-
Ikdbinıin ortağı olan bankaların her birinin aşağıdaki • 
hususları ihtiva eden birer yazılı 'beyanı AID Teşkilâ
tına vermeleri icap etajektedir. 

a) Bankaların Karadeniz Balkır İşileıömielerine ait 
hisse senetlerini Hükümetçe kendilerine sermaye işti
raki için ikraz edilen yatırım fonları karşılığ<nda Hü
kümete teminat olarak veremeyeceğiz. 

b) Bankaların Karadeniz Bakır İşletmelerindeki 
iştiraklerinin kendi fonları ile Hükümce bu banka
lara sermaye iştiraki için sağlanacak fonlardan karşı
lanacak kısımlarının ne olduğu, ayrıca Hükümetçe 
sağlanacak fomların ikraz şartlarının: ne olduğu; 

OeneMi beyanların AID'ye ulaştırılma'k üzere şir-
iketüımize gönderilmesini rica ederiz.» 

İBu da gösteriyor ki, anlaşmada 'belirtilen ön sant
iar yerine getirilmedikçe kredi işlerliık kazanamamıştır. 

Bizim, bu anlaşmanın bazı maddelerinin Anaya
samıza aykırı olduğu iddialarımızı Komisyon raporun
da şu cümlelerle teyit etmektedir : 

«Anlaşmanın 4 ncü maddesinde, kredi tamamen 
ödeninceye kadar Hükümet, Şirketin kuruluş statü

sünü muhafaza edecek ve Türk Ticaret Kanunuyla 
ilgili diğer kanunlar mucibince bir anonim şirket ola
rak çalışma ve idares'ini değiştirecek herhangi bir ta
kibata geçmeyecektir.» 

«Anayasamızın hükümetlere vermiş olduğu açık 
yetkiye rağmen, bu şirket 40 yıl devletl'eşjtirilemeye-
cektir. Ta ki, Amerika'ya dış finansman için borçlan
mış olduğumuz para ödenmiş olsun. Bu parayı de
faten ödeyecek güçte olsaydık, zaten böyle ağır şartlı 
bir anlaşmayı imzalamaya ihtiyaç kalmazdı. Bu mad
de de irademiz dışında konulmuş, Anayasamızın 39 
ncu maddesine aykırı ve onun vermiş olduğu yetkiyi 
önleyici niteliktedir» dehildikiten sonra, devamla; 

«Komisyon müzakereleri ve geçmiş tecrübelerin 
de ışığı altında iptal ve durdurma ile ilgili 300 ncü 
maddede fesih yetkisinin tek yönlü ve sınır konulma-. 
dan • yalnız AID'ye tanınmış olmasının doğuracağı 
sakıncalar arasında en önemlisinin mali ve ekonomik 
baskı olarak kullanılması suretiyle Türkiye'nin çıkar
larıyla bağdaşmayan siyasi ve ekonomik tacizlerin ve
rilmesine zorlanabilmesi için, kapıların açık bırakıl
mış olmasıdır Bu anlaşmadan çok önce Amerika Bir
leşik Devyl erleriyle yapılmış olan bütün anlaşmaların 
uygulanmasında Türk Hükümetli tarafından yapılacak 
herhangi bir kusur, direnme veya AID'nîn arzusu 
dışında yapılacak her hareket karşısında, bu anlaşma 
ile verilmiş olan kredinin durdurulmasını, verilmiş 
olan kısmının iptalini ve Amerika'nın Türkiye'ye şim
diye kadar vermiş olduğu bütün kredilerin borç ve 
faizlerinin, kusur 60 gün içinde düzeltilmediği tak
dirde, 90 gün içerisinde ödenmesi zorunluluğunu do
ğuran çok kuvvetli bir baskı unsurunu da beraber ge
tirmiş olması nedeniyle çok sakıncalı gömülmüştür. 
Kendisinden önce yapılmış hiç bir anlaşmada böyle
sine ağır ve bağlayıcı bir hükme rastlanmamış oldu
ğunu da önemle belirtmek isteriz.»: 

Araştırma Komisyonu da anlaşmanın bağlayıcı ve 
baskıya açık hükümleri olduğunu saptamıştır. 

Yüksek Denetleme Kurulu da, Karadeniz Bakır 
İşletmeleri Anonim Şirketi ile Etibank arasında, 
28 . 8 . 1968 tarihinde akdedilmiş olan sözleşmenin 
bazı maddelerinde Etİlbank'ın menfaatlerine aykırı ve 
kısıtlayıcı hükümler görüldüğünden sözleşmenin bu 
gibi maddelerinin Etibank'ın menfaatleririi koruyacak 
şekilde yeniden düzenlemesini, raporunun 153 ve 156 
ncı sayfalarında dile getirmiştir. Et'ifoank, bu kusur
ları düzelteceğini bir yazı ile belirtmiş olm'asına rağ
men, sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılamamış
tır. Zaten, kredi anlaşmasının kendisi bu sözleşmede 
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herhangi bir •değişiklik teklifinin önce Amerikan Yar
dım Kurulu tarafından şayanı kabul olması şartına 
'bağlanmış olduğundan, AİD'riin onaylamadığı bir de
ğişiklik sözleşmede yer alamazdı. 

28 Ağustos tarihli sözleşme de Türk Ticaret Ka
nununa aykırıdır. Şöyle kli; 

Etibank, elindeki mevcut işletmeleri anlaşma gere
ğince borç olarak anonim şirkete devredecek, böyle 
bir durumda Türk Ticaret Kanunun 311 nci madde
sine uyulması zorunludur. Bu, ayni sermayenin heye
ti umumiyece yapılacak olan mukavelenin tasdik edil
mesi lâzım ve oraya gitmeden de umumi heyet kara
rını vermeden önce de idare heyetinin isteği ile mahke
mece tayin edilecek bir bilirkişi devralınacak aynala
rın değerini biçecek ve raporunu verecektir. İdare mec
lisindeki müzakere hakkında 295 nci madde uygula
nır. Burada yazılı nisaplara mutlaka uyulmak Zorun
ludur. Esas sermayenin en az yarısını temsil eden pay 
Sahipleri hazır bulunmadıkça müzakere yapılamaz. 
Karar mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir. Umumi 
heyetin ta'sld'ik kararından sonra idare meclisi muka
velenin aslını veya noterlikçe tasdikli bir suretini, bilir
kişi raporu ve diğer vesikalarla birlikte tescil edilme
sine müsaade edilmesi için ait olduğu mahkemeye tev
di eder. Mukavele tarihi, umumi heyetin tasdik ka
rarının tarihi, iktisap edilecek şey, bunun kimden 
iktisap olunacağı ve verilecek karşılığı ticaret siciline 
tescil ve ilân edilir. Yasa ve Ticaret Bakanlığından ge
len uzman, bunun böyle yapılmasıın zorunlu olduğu
nu bildirmişlerse de, Yasanın bu hükümlerine de uyul
madığı görülmüş ve Türk yargı organları da bir ke
nara itilerek, devir işlerinin Türk Ticaret Kanununun 
311 nci maddesi uyarınca yapılmamış olduğu anlaşıl
mıştır. Bu gerçek karşısında, kanunsuz ve bir muvazaa 
olarak yapılmış olan devir sözleşmesi ve dev'ir işlem
lerinin geçerli olması mümkün değildir. Bu devir söz
leşmesiyle de Etibank'ın, dolayısıyla Hazinenin zarara 
uğratılmış olduğu, Yüksek Denetleme Kurulu rapor-
larıyle 'de sabit olmuştur. 

Bu öyle bir anlaşmadır ki, Amerika Birleşik Dev
letleri, krediyi vermeden önce, yeni kurulacak şirket
tin kuruluş mukavelesini, organizasyon şemasını, şir
ket idare heyeti üyeleri ve ileri gelen idarecilerin isim
lerini ve bunların da Amerikan yardım kurulunca tat
minkâr olunması şartını koyuyor. Böyle bir Anlaşma
ya nasıl imza konuluyor, iç işlerimize açıkça ve say
gısızca bir müdahaleye nasıl karşı çıkılmıyor, bunu 
anlamak mümkün değildir. 

Yine bu anlaşmada, «Şirket sicil vesikasını, Or
taklık Anlaşmasının maddelerini, İkraz Anlaşmasının 
kısım 301 /E maddesine göre sağlanan mali planı ta
dil .'.etmeyecek veya işletmecinin mahiyetinde esaslı bir 
değişiklik yapmayacak.» deniliyor. 

Türk Ticaret Kanununa göre, bunların hepsi İda
re Meclisine veya Genel Kurula tanınmış haklar olup, 
bu Anlaşma ile konunun verdiği hak ve yetkiler Şir
ketin elinden alınmakta ve dolayısıyla Türk Ticaret 
Kanununda değişiklik yapılmaktadır. Bu nedenle, 
Anayasanın 65 nci ve 244 sayılı Kanunun gereği, (2 
nci ve 5 nci maddeleri) Anlaşmanın Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden geçmesi gerekirken, bu da yapıl
mamıştır. 

Anlaşmada, «Verilecek 30,5 milyon dolarlık kredi
nin, Türk Hükümeti tarafından kurulacak özel şirket 
hissesi galip bir anonim şirkete devredilecektir.» hük
müne gelince; zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı benim iddialarımı cevaplandırırken, «Bu şartı Hü
kümet olarak biz istedik. Amerikalıların bize bu ko
nuda bir zorlamaları olmadı.» demişlerdi. Araştırma 
Komisyonunda Hükümet adına konuşan yüksek de
receli memurlar, genel müdürler, müsteşarlar da aynı 
yolda beyanda bulundular; fakat okuduğumuz ve alt
larında kendilerinin, ya da AID yetkililerinin imzaları 
bulunan belgeler karşısında gerçeği kabul edip doğru
yu söyleyecekleri yerde, tevil yolun'a saptıklarını gös
teren cevaplarından örneklerden bazıları incelemeye 
konulmuştur. Merak edenler okuyarak, zırvanın tevil 
götürmediğini göreceklerdir. İncelemede bu konuyu 
aydınlatan tam 10 belge vardır; 

Bunlardan birincisi; (Belge 75)tir, «Karadeniz Ba
kır İşîeetmelerl AŞ'nin Kuruluşu Hakkında Not» 
başlığını taşıyor. Okuyorum: 

«Etibank'ın c/c 49 hisse ile katılmış olduğu Kara
deniz Bakır İşletmeleri AŞ'nin kuruluş çalışmalarının 
seyri belli'başlı merhaleleri itibariyle aşağıda gösteril
miştir. 

1, Etibank'ın AID yardımıyla yaptırdığı Karade
niz bakırları fizibilite etüdü Haziran 1966'da ikmal 
edilmiş, projenin Murgul ve Samsun kısmı için, 22,5 
milyon dolar dış finansmana ihtiyaç bulunduğu anla
şılmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması için AID ile yapı
lan temasta, özel sektörün de iştirak edeceği bir şirket 
kurulduğu takdirde gerekli dövizin temin edilebilece
ği ihsas edilmiştir. 

2. Projeyi tahakkuk ettirmek üzere bir şirket ku
rulacak olursa, bunun 440 sayılı Kanuna tabi olmama
sını teminen, Etibank hissesinin % 50'den aşağı olma-
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sı uygun mütalaa edilmiş, keyfiyet Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile de-tezekkür edilerek, Bakan
lığın şifahi mutabakatı alınmıştır. Özel sektör hüvi
yetinde bir şirket kurma imkânları üzerinde çalışma
lara Eylül 1966 yılında başlanmıştır. 

3. Konu Yönetim Kuruluna getirilmiş, şu şekil
de karar alınmıştır. (2 .. 12 . 1966)» 

İkinci belge; Etibank Genel Müdürlüğü tarafından 
1 1 . 4 . 1967 tarihinde AID'ye yazılmış. (Belge 53) 

«Sayın Baylar; 
Geçenlerde, Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yap

tığımız görüşmede, Bakanlık Yetkililerinin, Etibank' 
m Karadeniz Bakır İşletmeleri Projesini % 51'ini özel 
teşebbüsün iştirakine açacağı, yanılgısına vardıkları an
laşılmıştır.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Sayın Tunçkanat çok önemli konularda değerlen

dirmeler yapmaktadır. Müzakereleri, sayın üyelerin 
çoğunlukta olduğu gelecek birleşime tehir etmeniz 
mümkün değil midir?.. Kendileri gerçekten ilginç ko
nulara temas ediyorlar. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Gerçekten çok isabetli 
olur. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmacı, konuşmasını bi
tirsinler. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Çok az 
kaldı. 

ıBAŞKAN — Takdir kendilerinindir efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Efen
dim, çok az kaldı, müsaade ederseniz konuşmamı bi
tireyim. Çünkü, bu artık yıllarca uzamış bir mevzu. 
Zaten sonuna gelmek üzereyim. Müsaadenizi istirham 
ediyorum. Sabrınız için teşekkür ederim, zamanınızı 
suiistimal etmemeye çalışacağım. 

«Sizin de hatırlayacağınız gibi, 1966 başlarında 
yaptığımız bir toplantıda Sayın Wagner, Sayın Micou 
Sayın Thompson ve Sayın Yavaşça, bu konuyu ince
lemişlerdi. Bu toplantı sırasında özel sektörün, mülki
yetin çoğunu alması ön şart koşulmuştu. Neden ola-
ra'kda AID'nin aksi takdirde kredi vermeyeceği, zira 
Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun özel sektö
rün de bu kredilerden yararlanmasını arzu ettiği ifade 
edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun, 
projelerin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesini 
istediği bize açıklandı. Ayrıca, AID'nin de bu tür pro
jeler söz konusu olduğunda, özel sektöre yer verilme
sini istemesi, bizim bu gereği yerine getirmemiz için 
neden oldu.» 
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Diğer belgelerde de bu doğrultuda, AID'nin bas
kılarını doğruluyor ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı da kredinin ön şartı olan bu şirketin kurul
ması için 27 . 7 . 1967 tarih ve 6/8570 sayılı Karar
name ile bunu sağlamak zorunda kalıyor. Bunun anla
mı, «Biz istedik değil, biz bunu yapmak zorundaydık. 
Aksi halde kredi verilmeyecekti.» diyerek gerçeği ka
bul etmektir. Belgelerin ışığında inkâr mümkün de
ğil. Öyle olsa idi, bir iç sorun olan bu anonim şirket 
işinin bir ön şartı olarak anlaşmaya girmesi de söz 
konusu olamazdı. Çünkü, TürîdyeMe Etibank, Sümer-
bank gibi Devlet teşebbüslerinin, özel teşebbüs şir
ketleriyle kurdukları ortaklıklar vardır ve bunlar 
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre, hak, yükümlü
lük ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Bu 
tür anlaşmaların yas'aklarıyla elleri, kolları bağlanmış 
da değildir. Şirketine genel müdürü ve idarecilerinin 
de Amerikan Yardım Kuruluna beğendirilme ihtiya
cında da değillerdir. 

Bugün dahi tesislerin tam kapasiteyle çalışmaması
nın başlıca nedenlerinden biricinin, bakırın eritilmesin
de Flange smeiter gibi yeni ve Etibank için yabancı 
olan bir sistemin kullanılmasıdır. Bu konuda yapıla
bilirlik etüdü hazırlayan Parsons Jur'dan Firmasının, 
19 Ocak 1967 (Belge 39) ve 10 Şubat 1967 (Belge 46) 
tarihli yazılarındaki uyarmaları dikkate alınmadığı 
içindir ki, Hazine ve ulusal ekonomimiz ayrı bir za
rara maruz bırakılmıştır. 

39 ncu belgeyi okuyorum : 
«Etibank Genel Müdürlüğü 
Saym Suphi Yavaşça'nm dikkatine. 
Beyler; 
16 Ocak 1967 tarihinde bizim büromuza yaptığı

nız ziyaret sırasında da belirttiğimiz gibi, Murgul 
Gelişme Projesinin sermayesi 7 Aralık., tarihinde AİD' 
ye hitap eden mektubunuzda takdim edilmiştir. Son 
züyareetimiz sırasında bu mektupların kopyası.. «Hep
sini okumuyorum şuradan sonunu okuyayım.» Diğer 
söz konusu firmanın reverber ve flange, smelterlerinin 
aynı fiyata çıkabileceği bildirmesinin daha sonra yan
lış olduğu ortaya çıkmıştır. Konverter slagiz (Isıtıla
cak artıklar) tekrar yakılacağını düşünen bu tahmin
lerle ilgili görüşlerimiz ise, 13 Ocak 1967 tarihli mek
tubumuzda anlatılmıştı. Ayrı bir artık maddeleri de
ğerlendirecek fırın, flange smeltİng için gereklidir. Bu 
iki masraf toplanınca flange smeiter reverber smelter-
den daha pahalıya mal olmaktadır. 

Bu bahis etliğimiz bütün hususlar bu yazımızın 
anatemasmı desteklemektedir» şeklinde devam edi
yor. 
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Şimdi, «Karadeniz Bakır Tesisleri Mühendislik 
ve İnşaat Tatbikatı İşleri İhalesi Hakkında» bir ra
por hazırlanmıştır; belge 58. 

Raporun, kimin için hazırlandığı belli değil; fakat 
hazırlayanlar Firuzan Ardıç, Feithi Kömürcüoğlu ve 
Neş'et Akmand'or. Bir tesadüf eseri Neş'et Akntandor 
da burada bulunuyorlar. 

Bu raporun «Netice ve kanaat» bölümünde, «Yu
karıdaki izahatımız bize ihalenin Mc. Kee firmasına 
yapılmasının uygun olm'ayacağı ve yeniden yapılması
nın lüzumlu olduğu kanaatini vermiş bulunmakta
dır. Bunun sebepleri şöyle özetlenebilir: 

«1. Eübankın teklif isteme mektuplarına bir mu
kavele tasarısı eklenmesi ve mukayeseyi herhangi bir 
tereddüt ve ihtilâfa mahal bırakmadan yapma imkân
larını sağlayacak unsurları koymaması neticesi, son
radan Mc. Kee firması ile birlikte hazırlanan muka
vele tasarısında Etibank için ve işin selameti bakımın
dan gerekli şartların teminini imkânsız kılmıştır. 

2. Rakip firmaların işi daha ucuza yapabilecek
lerini izhar elmeleri ileride bazı nahoş haller yarata
bilecek bu ucuz fiyatın sağlanamadığı iddiası varit 
olabilecektir. 

3. Yapılacak mukavele, evvelce idare tarafından 
hazırlanmış eşit şartlarla rekabete arz edilmiş ve vaz 
geçilmez şartlan tespit edilmiş bir mukavele formu
na istinat etmediği cihetle kifayetli olamayacaktır.» 

ıBütün bu uyarmalara rağmen AİD'nin baskısı ga
lip gelmiş ve tesisler maalesef randıman garantisi ol
madığı için, yıllarca geciktÜrilmesi yanında, kurulduk
tan sonra da 40 000 ton blister bakır yerine, 10-15 bin 
ton arasında bir üretim yapabilmiş, asit tesisleri ise 
hemen hemen hiç çalıştırılamamıştır. 

Diğer taraftan, AİD'nin Mc. Kee firması ile anlaş
ma yapılması için bütün gücünü kullandığını ve hat
ta tehdit ettiğini AİD'nin, Etibank Genel Müdürlüğü
ne yazmış olduğu 17 Mart 1967 tarihli yazıda, (Bel
ge 51) açıkça görülmektedir. 

Bu tesisin kurulmasıyla ilgili görüşlerini eski Eti
bank Genel Müdürü Sayın Suphi Yavaşça Komisyon
da şöyle naklettiler. 

«Galiba 1967 senesinin Haziranının 13'ünde imza
landı. Üç sene sonra 1970'in Haziranında, yani iki ay 
sonra faaliyete geçmesi icap ederdi. Temelini 1967' 
nin Temmuzunda atmıştık ve ürrii't ediyorduk k'i, bu 
sene faaliyete geçer, senede 40 000 ton bakır istihsal 
etmek suretiyle bakır fiyatlarının iyi olduğu bir dev
rede memlekete 50-60 miîyon dolarlık munzam dö
viz temin eder. Fakat bugün dışarıdan bir müşahit 

olarak ve arkadaşlardan duyduğumuz kadarıyla işin 
daha iki sene bitmeyeceği ve ayrıca mühendislik fir
masıyla aradaki anlaşmazlıklar yüzünden, o zaman 6 
milyon dolar civarında olan mühendislik hizmetlerinin 
bugün 8,5 ilâ 10 milyon dolara doğru ilerlediği, ara
dan geçen zaman zarfında tabii, dünyanın her tara
fında malzeme fiyatlarında artışlar vukubuluyor. İki 
senelik bir gecikme makinelerde % 10-15 civarında 
bir pahalılık tevlit edebileceği gibi, içeride bunun iki 
misli bir pahalılık tevlit eder. O zaman 800 milyona 
çıkacağını düşündüğümüz tesisler bugün herhalde bu
nun 1,5 misline 1 milyar 200 milyon liraya, inşallah 
çıkarsa iyi olur.» 

Bir soru üzerine Sayın Yavaşça, «Bu iş üç sene
de tamamlansaydı, Etibank kendisi yapsaydı daha 
ucuz olurdu diye bir iddia, ben şahsen bir iddia ileri 
süremem. Aşağı-yukarı eşit olurdu; ama bugün iş o 
kadar sürüncemede kalmış ki, artık kim yaparsa yap
sın, neredeyse rantabilitesini kaybedecek duruma gel
miş maalesef.» 

Karadeniz Bakırları Anonim Şirketi Genel Mü
dürü Sayın Kemal Noyan Komisyonda şu açıklama
yı yaptılar. «Müşavir firmanın mukaveleleri Etibank 
tarafından 1967 senesinde yapılmış ve içinde üç sene 
tabiri var. Fakat, bu tabii kredinin işlemesiyle bağ
lantılıdır. İsterseniz başına bir maalesef koyayım; Mer
kez Bankasından bir döviz hesabı, sonradan mahsu
bu yapılmak üzere açılmış. Bazı işlerde buna müsaa
de ediyor, bazı işlerde müsaade etmiyor.» demiştir. 
Demiş k'i, kredi yürürse ben bu parayı geriye veri
rim. Ben işe başladığım zaman 29 . 9 . 1968 idi. Mu
kaveleden aşağı yukarı bir sene iki ay geçmişti ve kre
di daha yürümemişti. Ben bu taliki şartları vs. vs. sü
ratle bitirerek, 1968 sonunda tahmin ediyorum yahut 
1 3 . 1 . 1969, öyle hatırlıyorum, krediyi ikmal ettim 
ve o zamana kadar Etibank'ın ödediği paraları geri al
dık. 1967 yapıldığı zaman, demek ki, 1970 ortasında 
bitecek. Ama ben işe başladığım zaman tam bu sıra
larda demişlerdi ki, bu kredi yürümedi, biz bu işi yap
mıyoruz. Nitekim fazla bir eleman da ne gelmiş bu
raya, ne de projeye fazla yüklenmişler; yani firma 
yüklenmemiş; 1972'nin başında bu işin hakiki işle
meye başlayacağını kabul ettik.» 

Görülüyor ki, günde 100 000 ve yılda 40 - 50 mil
yon dolar gibi gelir getirecek bir yatırım sahipsiz kal
mış ve ihmalin sorumluluğunu da kimse üzerine atmı
yor. Maliyet geçen zaman içinde yükseliyor ve 800 
miîyon liraya tamamlanacak bir tesis 1 milyar 700 
milyona tamamlanabiliyor; fakat yılda 40 bin ton blis-
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ter balkır, asit üreteceği yerde, 10 bin ton bakır ve biiç I 
asitsülfürik üretemiyor ve asit de bacadan dışarıya 
atılarak tarım arazisini zehirliyor. Bu işi bu hale geti- I 
ren mühendislik firmasına da, 6 milyon yerine 12 mil
yon dolar ödeniyor. 50 milyon Türk Liralık gelir ve 
Kurumlar Vergisi borçlarını da Karadeniz Bakırları 
AŞ. ödeyerek, maliyete 50 milyon daha ekleniyor. I 

Karadeniz Bakırları İşletmeleri AŞ'riin son duru- I 
muna geçiyorum. 

»Sermayenin bugün % 90'ını Devletlin.. Son bir ka
rarla sermayesi 4 milyar liraya çıkarılmış. I 

1979'da yıllık üretim; blister bakır yılda 11 500 
ton, Asit 60 bin ton. Pirit konsantre 20 ila 30 bin ton. 

Halbuki projeye göre bunlar şöyle olacaktı: 40 800 I 
ton blister bakır, 305 bin ton pirit, 365 bin ton sülfü- I 
rikasut. Bunlar en geç, gene son yapılan projeye göre I 
1972'den itibaren, o zamanki Genel Müdürün İfadele- I 
rine göre olacaktı. Maalesef bugün de; son bunu ye
ni aldım, 1979'da'ki üretim bu civardadır. 

1970 fiyatlarıyla yapılan bir değerlendirmeye gö- ı 
re; bakır ve pirit cevherleriyle altın, gümüşün satımı I 
500 milyon Türk Lirasını bulacakltı. Bunun için de I 
yılda 223 m<ilyon 761 bin Türk Lirası direkt işletme 
masrafı yapılacağı hesaplanmıştı ve kurulan tesislerin I 
1972 yılı başında tam kapasite ile faaliyete geçmesi 
öngörülmüştü. O tarihJten bugüne kadar geçen 7 yıl- I 
da üretimin acıklı halini gözlerin'izin önüne sermiş bu- I 
lunuyorum. I 

Yine bir memarandumda, tesisin 1972 yılından iti- I 
baren kârlı duruma geçeceği, net kâr miktarının 1972' 
de 138 milyon, 1982'de de 166 milyon lira, sermaye I 
üzerinden sağlanan kârın da % 29,3'ten % 36,8'e 
yükseleceği hesaplanmıştı. I 

»Bugün ise bu şirketin durumu yürekler acısıdır. I 
Muhterem arkadaşlarım; I 
Aşağı yukarı konuşmamı bitirmiş bulunuyorum. I 
Bir de Maliye Bakanlığındaki Baş Hukuk Danış- I 

maninin raporuna değinmek istiyorum. I 
Bu Danışman oturduğu yerden, bu Anlaşmanın I 

Türk yasalarına, Anayasasına, örf ve âdetlerine ay- I 
kırı olmadığı hakkında bir rapor yazmıştır. Anlaşma- I 
da Amerika'lılar bunu talep etmişlerdir. Ben, bu zatın, I 
Türkiye'nin yüksek menfaatlerini hiç dikkate alma
dan bu raporu yazmış olduğunu belgelerle ispat et- I 
tim. I 

Birçok yasalara aykırılıklar var. Anayasamıza ay
kırılık var, Ticaret Yasamıza aykırılık var, mahkeme- I 
lere, Türk yargı organlarının işlevlerine müdahaleler 
var, İçişlerimize müdahaleler var. | 
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Bu, şimdiye kadar böyle olmuştur, bundan sonra 
da böyle olacaktır, demek içimden gelmiyor; ama bir 
ölçüde de böyle oluyor. Bu bakımdan ben bu raporun 
hazırlanmasında şöyle bir acayiplik de gördüm. Şu, 
son bir ek çıkmış bu Rapora. Bu Rapor yazıldı, be
nim de üyesi bulunduğum bu Komisyonda şu belge 
ortaya döküldü. Sonradan baktık, bir ek daıha çı
kıyor buna, Kom'isyon üyelerinden bazıları eksilmiş 
zaman içerisinde; ben de İdare Amiri seçildiğim için 
ayrıldım. Başkanı duruyor, sözcüsü duruyor, Rapor 
Genel Kuruldan geri de istenmemiş, bir ek rapor çı
kıyor buraya. Bu ek rapor tamamiyle başka, yani bu 
raporun tam tersi; ama aynı Başkanın imzasını taşı
yor. Bu tezatı da anlayamadım. Bunu da tabii Sayın 
Başkan herhalde açıklayacaklardır. 

ıBu nedenle, ben gerçekleri ortaya koymuş bulunu
yorum. İddialarımı, önergemde belirttiğim iddialarımı 
kanıtlamış bulunuyorum. Eğer arkadaşlardan merak 
eden varsa, hakikaten bazı yerlerde bu belgeleri oku
malarını tavsiye ederim. İçerisinde yüksek devlet me
murlarının kendi zırvalarını tevil etmek için nasıl uğ
raştıklarını bu belgelerde göreceklerdir. Bunlar yü
rekler acısıdır. Devletlin yüksek makamlarını işgal 
eden kimselerin, Amerika'nın çıkarlarını değil, Türki
ye'nin çıkarlarını koruması gerekirken, (Tutanaklar
dan almış, belge olarak buraya koymuşumdur; ra
porun içerisinde.) bunlar Amerika'nın çıkarlarını 
savunmuşlardır. Öyle saçma - sapan savunmalar yap
mışlardır ki, çocuklar bile güler. Güldürüye ihtiyacı 
olanların bu raporiarı okumalarını tavsiye ederim. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunçkanat. 
Efendim, Sayın Irmak, Sayın Komisyon Başkanı; 

Sayın Tunçkanat 2 nei raporla ilgili aydınlanmak iste
diler. Acaba bu konuda sizin lütfedeceğiniz bir bilgi 
var mı efendim? 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI SADİ 
IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Daha evvel 
yaptığım maruzatta sanıyorum bunun cevabı da var
dı) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bfendîm, Sayın Atalay söz istemişlerdi; fakat vaz

geçtiler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, vazgeç
memin sebebi, Genel Kurula 15 kişiyle devam etmesi 
nedeniyledir. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçesini açıkladılar. 
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ıSöz isteyen üye?.. Sayın Cantürk, buyurun efen
dim. 

'KEMAL CANTÜRıK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Sayın Tunçkanat'ın vermiş olduğu Araştırma Öner
gemi sonunda yapılan çalışmaları gösteren Raporu dik
katle inceledim ve varılan sonuçlarla ilgili olarak sa
dece anlaşma metnine taalluk eden hususlar üzerinde 
bazı mülahazalarımı arz eteneyi gerekli gördüm. 

Sözlerime başlamadan evvel, ifade edeyim k!i, Sa
yın Tunçkanat hakikaten çok büyük bir dikkatle ve 
büyük bir emek sarfederek denetim fonksiyonumuz 
içerisine giren bir konuyu ele almış ve şayanı takdir 
bir şekilde bir inceleme yaparak, Cidden övülünecek 
bir Rapor ortaya koymuştur. Övünülecek diyorum, 
içindeki fikirlere iştirak ettiğim için değil; fakat gerçe
ği arama çaibasırida gösterdiği titizlik, dikkat ve uzun 
Çalışma benim bu ifadeyi, bu Sözleri söylememi ge
rektirdi. 

Genellikle amacının şu olduğunu gayet iyi anlıyo
rum: Türkiye, belli şartlarda kredi almak durumun
da bulunduğuna göre, bu kredilerin daha dikkatli şe
kilde alınmasını sağlamaya yaridımcı olacak bir görüş 
içerisiride bulunmakta ve ne gilb'i aksaklıklar varsa, 
onların tekerrürüne mani olacak bir sonuca Varmak 
istemektedir. 

ıBu itibarla Raporu, bir taraftan çok derin bir tet
kik mahsulü olması dolayısıyla, bir taraftan da Türk 
ekonomisine yarar sağlama amacına dönük olması do
layısıyla (Tekrar ediyorum) büyük bir takdirle kar
şılıyorum ve ken'dİsine bura!da müsaa'deriizle bu hu
susu bildirmök işitiyorum, 

«Konuya baktığımız zaman iki önemli unsuru taşı-
maktaidır: 

'Birisi, kredinin maihİyeetÜ ve şartları, diğeri de uy
gulama. Berideniz bura'd'a uygulama üzeriride durma
yacağım; çünkü uygulama, işlerin yürüyüşüyle ala
kalıdır ve Türkiye'de yatırımların gecikmesirideki bel
li aksaklıkları ortaya koyması bakımından teyit edici 
görüşleri ifa'de etmekitedir. Hakikaten Türkiye'de ya
tırımlar belli şekillerde gecikmelerle tahakkuk etmek
te ve bunun ısonucurida hem maliyetler artmakta, hem 
de bunlar'dan beklen'ilen menifaat geç sağlandığı için 
ekonomü büyük bir kayba uğramaktadır. Bu itibarla 
uygulama üzerinde durmayacağım; fakat kredinin 
şartlan üzerinde duracağım. Kredinin şartları üzerin
de 'dururken amacım şudur; «Sayın Tunçkanat yan
lış söylüyor» demek istemiyorum, Sayın Tunçkanat 
ideali söylüyor; fakat bunları almanın güçlüğünü ben 

ifalde etmeye çalışacağım. Daha doğrusu, ideal olan 
hükümleri elde ederek kredi anlaşması yapmanın 
müşkülatına burada işaret etmek isteyeceğim. Şüphe
siz gönül ister ki, bütün kredi anlaşmaları en uygun 
şartlarda alınmış olsun ve bundan dolayı da herhangi 
bir huzursuzluk konusu ortaya çıkmasın. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, ekonomik yönden 
biz kredi almaya mecburuz. Niçin?.. Çünkü kal
kınmaya mecbur bir ülkeyiz, kalkınmakta olan bir 
ülkeyiz. Kalkınmanın ilk şartı da tasarruftur. Tasar
ruf da, bilindiği üzere, iç tasarruftur; yani milli 
gelirimizden tüketmeyip tasarruf ettiğimiz paradan 
teşekkül eden kısımdır; ama bununla iktifa etmeye 
imkân yoktur. Çünkü, sırf bununla yapacağımız 
kalkınma bir yerde yatırımların az seviyede olması 
sonucunu doğurur. Bunu telafi etmek için dışarıdan 
tasarruflar getirmeye; yani kredi almaya mecburuz. 
Binaenaleyh, krediler bizim için yatırımların yapıl
masında kullanıldığı sürece (Ki, başka türlü de dü
şünmeye imkân yok) faydalıdır ve gereklidir. Bu 
gereği düşünerek kredi almak mecburiyetini mutlak 
surette varit görmemiz gerekmektedir. 

Diğer taraftan, bağımlılık - bağımsızlık meselesi 
tartışılırken, bağımsızlığın ilk şartı da ekonomikman 
kuvvetli olmak olduğuna göre, bizi kuvvetli olmaya 
götürecek bütün çabaları göstermemiz de lazımdır. 
Bu "iazimeden hareketle, dışarıdan kredi almamız 
mutlak surette şu andaki şartlarda gereklidir. İstedi
ğimiz gelir düzeyine varmamız ancak bu şekilde ka
bil olacaktır. 

Binaenaleyh, mademki kredi almaya mecburuz, 
o halde bu kredilerin şartları ne olmalıdır ki, bu 
mecburiyetin amacına bizi eriştirsin? Burada evvelâ 
vade önemlidir, faiz önemlidir, aynı zamanda hu
kuki tarafı önemlidir. 

«Hukuki tarafı önemlidir» derken, bundan mak
sadım, Türk kanunlarına uygunluğu, kendi bağımsız
lığımıza ters düşmeyen hükümlerle dolu olması ge
reğiyle alakalıdır ilk sölyemek istediğim husus. 

Binaenaleyh, anlaşmalar öyle olmalıdır ki, kendi 
kanunlarımız açısından onlara tam uygunluk arz et
melidir, böylece Devletin hükümranlık haklarına ay
kırı bir durum olmamalıdır. Sayın Tunçkanat bu 
konuda çok hassas bir şekilde durmuştur. Tekrar bu 
hassasiyetinden dolayı kendisini tebrik ederim. Fakat 
belli durumlarda bu hassasiyetin yarattığı aşırı çe
kimser hareket, bizi belli kredilerden mahrum edebi
lir, etmemesi için de elimizden gelen gayretin göste
rilmesi lâzımdır; yani bir denge kurup hükümranlık 
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haklarımıza ters düşmeyecek nispette bazı zorlama
larda bulunmamız ve bunları kabul etmek zaruretim 
kabul etmemiz gerekir. Aksi takdirde, krediyi al
mamak suretiyle belli bir yatırımdan mahrum kal
mak, Türkiye'nin zararına olmaktadır. 

Binaenaleyh, kredi şartları derken, evvela bu hu
kuki tarafının bu şekilde hassasiyet konusu olmasına 
değinmiş oluyorum. «Bu hassasiyette hatalı hareket
ler olabilir» i de kabul ediyorum; ama krediyi alıp 
belli yatırım düzeyine varmamız amaç olduğuna gö
re, bir müsamaha alanının kabul edilmesinin gereğine 
şahsen inanıyorum. 

Kredi şartları bakımından faiz ve vade önemlidir. 
Burada faiz, 10 sene müddetle % * v e S e r i kalan 
30 sene Cf 2,5'tir; ilk 10 sene anapara ödenmeyecek
tir. Şartlar bu iken, «Böyle bir kredi, alınması 
mümkün olan en iyi kredidir.» diye ifade edebilirim. 
Nitekim, daha evvelki çalışmalarımızda, vade ve faiz 
yönünden en iyi şartlı kredilerin bu tip krediler ol
duğu ortaya çıkmıştır. 

Bunu somut bir misalle belirtmek istersem şunu 
söyleyebilirim. Bu kredi 30,5 milyon dolarlık bir 
kredidir. Bununla yapılacak yatırıra, eğer peşin pa
rayla yapılsa idi, bugünkü değerlere irca metoduyla 
hesap yaptığımızda, bu 30,5 milyon, 14 milyon 590 
bin dolara tekabül etmektedir. Yani, 30,5 milyon do
lara yaptığımız bu yatırım, fiilen Türk ekonomisine 
bu tür hesaplama prosedürü içerisinde, 14 milyon 
850 bin dolara tekabül etmektedir. Binaenaleyh, bu
nu pahalıdır diye vasıflandırmak, benim arz ettiğim 
bu anlayış zaviyesinden doğrudur denilemez. 

Bu hesabın esprisi de şudur: 10 milyonunuz var, 
bu 10 milyon ile bir tesis mi yapmanız iyi; yoksa bu 
10 milyonu 5 - 6 tesise peşinat olarak ödeyip, geri
sini kredi almak suretiyle 10 tesis yapmanız mı iyi?.. 
İşin mantığı bu olunca, şüphesiz 10 tesisi yaptırıp 
onun üretiminden istifade etmek daha avantajlıdır 
memleket ekonomisi yönünden. < 

Bu itibarla, bu hesap anlayışı içerisinde, kredinin 
bu şekildeki hesaplanışı ve değerlendirilmesi, kredi
nin kötülüğünü değil, bilakis iyiliğini ifade etmekte- ! 

i 
dir. Bunu belirtmekte yarar görmekteyim. Başka bir i 
ifade ile, hukuki yönü hakkında söylediklerini tar- ! 
tışmıyorum; bu bir görüş meselesidir. Demin arz et- i 
tiğim bir alan içerisinde kendimizde bazı sınırlama- j 
lan yaptığımızı kabul edebilirim; ama vadesi ve fa-
iz miktarı itibariyle kredi, kesinlikle kötü bir kredi S 

i 
değildir, alabildiğimiz kredilerin en iyisidir. Ereğli j 
Demir - Çelikte aynı şekilde, aynı şartlarda alınmış- j 
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tır. Yine Keban'da aynı şartlarla alınmıştır; tabii 
Keban'ın bir kısmı için. Daha sayabileceğim yığınla 
kredi vardır ki, bu şartlarda alınmıştır; fakat maa
lesef bu kredilerin nesli tükendi altı seneden beri. 
Hani, keşke olsa da, bu kredileri alsak, bu gecikme
lerden aldığımız dersleri değerlendirerek işin sürati
ni de sağlasak çok daha iyi olur diye düşünmekte
yim. 

Bu arada, müsaadenizle, hukuki tarafı üzerinde 
haklı olarak çok durdular, bendeniz o kısmı geçtim; 
ama konuya şu manada tekrar avdet ediyorum: «Ba
zı hükümler Anayasaya aykırıdır» buyurdular. Fil
hakika, Anayasanın 39 ncu maddesinde, «Kamu hiz
meti niteliğindeki ekonomik işletmeler devletleştiri-
lir» deniliyor. 

Şimdi bu, kamu hizmeti niteliğinde değildir. Me
sela, eski devri düşünelim, diyelim ki, Şirket-i Hay-
riyye Fransız şirketi idi, gördüğü hizmet amme hiz
meti idi. Onu kamulaştırmak mümkündü ve öyle de 
yapıldı. Ben, «Şirket-i Hayriyye'yi kamulaştıramam» 
deseydim Anayasaya aykırı olurdu; ama bir görüşe 
göre bakır üretimi kamu hizmeti değildir, belli bir 
ticari işletmedir. Bu itibarla, kamu hizmeti niteliğin
de görmek bana göre doğru olmaz; ama Sayın Tunç-
kanat'a göre öyledir, ona da hürmet ederim. Fakat 
genel kanaat odur ki, bu doğrudan doğruya kamu 
hizmeti ile alakalı değildir, binaenaleyh Anayasaya 
aykırı değildir. 

Bu arada çok özel bir parantez açayım, o da şu; 
bu anlaşmalar yapılırken, (Çünkü bendeniz 8 - 9 se
ne bundan evvel uğraştım.) karşılıklı konuşmalarda 
daima karşı tarafın tefsirlerle; onların kesin kaidele
rinin bizde tersi anlatılır. Onların ifadeleri şu olur; 
«Bunları anlıyoruz, ama bizim kanunlarımız böyle.» 
Bizim kanunlarımız böyle derken, onların kanunu 
kanun da, bizimki kanun değildir, manasına söyle
miyorum, fakat «gerektiğinde biz gereken suhuleti 
gösteririz.» derlerdi. Nitekim, bu konu çok tartışma
lı geçmişti, «Özel sektöre illa verelim.» dediler, biz 
«Kamu hâkim olsun» dedik. «Özel sektöre verelim» 
in gerekçesi olarak, «Özel sektör daha iyi çalışıyor, 
çünkü orada ücretler daha yüksek oluyor, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinden şikâyetleriniz belli. Bu şikâ
yetleri nazarı itibare alırsak özel şirket kurulması da
ha iyi olur; nitekim Ereğli Demir Çelik bir özel şir
ket olarak kurulmuştur, yani kanunen özel şirket 
ismiyle kurulmuştur, para Devletindir de, o hüküm
lere tabidir. Binaenaleyh «bu daha iyi olur.» dendi. 
«Gerektiğinde siz sıkışık duruma gelirseniz, biz bu-
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nu hallederiz.» dediler. Nitekim, öyle oldu. Şu anda 
tamamen bütün hissesi aşağı yukarı Devlete geçti. 
En son aldığım bilgiye göre, Hazinenin hissesi % 69,5, 
Etibankın hissesi \c/c 29,5, Vakıflar Bankası (Bir ma
nada resmi sayılır) % 03, bir de halen takriben 15 
milyonluk şahısların elinde var hisseler. Onların da 
geri alınması için (Aslı yüz milyondur) gerekli ilan
lar yapıldı, fakat 15 milyonluk kısmı henüz Devlet 
tarafından satın alınamadı. 

Bununla ifade etmek istediğim şey şu: Sayın 
Tunçkanat'ın, anlaşma metnine göre «Anayasaya ay
kırıdır,» dediğini biran için kabul etsek bile, devlet-
leştirdik. Binaenaleyh, demin benim arz ettiğim gibi 
gentleman agreement olarak vardığımız mutabakat 
tahakkuk etti, devletleştirilen ve tamamen İktisadi 
Devlet Teşekkülü mahiyetini alan bir teşekkül haline 
geldi. 

Bunlarla ifade etmek istediğim; aslında bizim 
süratle bir ekonomik bağımsızlığımıza da kavuşabil
memiz için, kredi alımında sık eleyip, sık dokursak 
ve bürokraside böyle bir korku hasıl olursa; kredi 
alımlarında gecikmeler olabilir, sıkıntılar olabilir, dü
ğümlenmeler olabilir. Bunlar da hakikaten işleri 
amacımızın dışında bir gecikmeye sevk eder. Bu nok
tayı belirtmek için bunun üzerinde durmuş oluyo
rum 

Diğer taraftan, Sayın Tunçkanat çok haklı olarak, 
diğer hukuki meseleler üzerinde de durmuşlardı; 
«Hisse senetlerinin alım satımında bir yerde Türk 
kanunlarının cari olmayacağı bilhassa kabul edilmiş 
bir durumda böyle bir hüküm nasıl konur?» diye bir 
ifadede bulundular. Bu bir tefsir meselesi ve demin 
söylediğim gibi, gentleman agrement meselesidir. 
Orada söylendi; «Biz bunlarla alakadar olmayaca
ğız» hususu idi ve nitekim öyle oldu. 

Şimdi her hangi bir amaçla söylemiyorum, alı
nan birtakım kredilerde çok daha ağır hükümler 
oluyor; yani burada belli bir polemik yaratır diye 
okumuyorum, ama merak eden sayın üyeler; mese
la 26 Nisan 1978 tarihli Resmi Gazeteyi alsınlar, 
orada bir anlaşma imzalanmış, ben de olsam o an
laşmayı imzalardım. Bakanın yetkisi de olsa, «Verin 
de ben imzalayayım.» x derdim, ama öyle hükümler 
var ki, Sayın Tunçkanat'ın ifade buyurduğu mah
zurları aynen ihtiva etmektedir; ama biran evvel kal
kınma çabasında olan bir ülke olarak belli sıkıntıları 
göğüslememiz ve belli mahzurları ortadan kaldır
maya çalışarak da süratle kalkınma gayreti içerisine 
girip, belli düzeye varmamız çok yerinde olur. 

Sonuç olarak şunu arz edeyim; ortada vahim bir 
durum yoktur. Anlaşma genellikle Amerika'nın di
ğer ülkelere de tatbik ettiği kredi anlaşmalarındaki 
esasları ihtiva etmektedir ve burada «Kendi kamu
oylarını, kendi Meclislerinin isteklerine onlar riayet 
etmek için bunu yaptılar.» dersem, «Onları düşünü
yoruz da bizim kamuoyumuzu, kendi Meclisimizi 
niye düşünmüyoruz?» ithamları kendiliğinden ortaya 
çıkar. Ben, kesinlikle bunu söylemek istemiyorum. 
Benim burada ifade etmek istediğim şey; kredi al
mak mecburiyetinde olan kişilerin belli ölçüde ken
disinde sınırlı hareket sahası bulduğunu ifade etmek 
istiyorum. Burada kendimizi belli gayretler içerisin
de yapabileceğimiz fedakârlık sınırına kadar götür
memiz gereğini ifade ediyorum. Böyle yapmayıp da, 
bu şekilde bu anlaşmayı imzalasaydık ne olurdu?» 
ya sonuç olarak varmak istiyorum. 

Gecikme oldu, her şey oldu, kabul; fakat ne oldu 
sonuçta? 1972'den beri üretim var. Kapasite tuttu-
rulamadı. 12 bin 500 ton civarında blister bakır el
de ediliyor. Bu 12 bin 500 ton blister bakır vasati 
fiyatla l 500 dolar olsa, takriben Türkiye'ye yedi se
nede 130 - 150 milyon dolarlık bir imkân çıkartmış 
olur. Bunun manası, bunlar olmasaydı ithal edecek
tir ya da ithal etmeseydik o ithal etmemenin yarata
cağı ekonomik zorluklarla karşılaşacaktık. Binaena
leyh, bize ithal imkânı sağlamak suretiyle 150 mil
yon dolarlık kazanç sağlanmıştır. 

Şunu iddia etmiyorum; bu aslında 150 milyon 
değil, Sayın Tunçkanat'ın dediği, uygulama hataları 
olmasaydı 300 belki 400 milyonluk kazanç olacak
tı; ama «30 milyonluk kredi alındı, durum vahim
dir.» demek yanlış bir görüş olur. Bir kazanç; fakat 
nakıs bir kazançtır. Ama her halükârda 30 milyonun 
ÇOK üstünde bir kazanç sağlamış durumdayız. 

Ayrıca vaktinizi almak istemiyorum; fakat söyle
yeceğim husus şu; en son olarak : 

Bu anlaşmalar yapılırken çekilen ıstırabı çekmek 
başka, o ıstırabın sonunda ortaya çıkan metni haklı 
tenkitler içerisinde tenkit konusu yapmak başka. 
Arasında hakikaten büyük farklar vardır. Tenkit ko
lay, yapmak hakikaten zordur. Böyle bir anlayış içe
risinde konuya bakılırsa bu anlaşmadan dolayı, hani 
bir şekilde Türk ekonomisine zarar verildi; anlaşma
dan da uygulamayı kastetmiyorum. Uygulama kötü 
olabilir, proje yanlış olabilir, onun üzerinde hiç dur
muyorum; ama bizatihi anlaşma çok iyi niyetlerle 
yapılmıştır ve bunu imzaladığım zaman, (Bendeniz 
imzaladım. İmzaladığım için de burada izahat ver-
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miş değilim; yani bir müdafaa meselesi değil, Yüce 
Heyeti tenvir konusudur.) çok sevinmiştim. Sevin
cimin nedeni şu; hesaplar tutsaydı aşağı yukarı 40 
milyon dolar kadar döviz gelirimiz olacaktı, artı, o 
sırada petrol kuyularımızda bir ümit belirmişti, iki, 
üç milyon ton fazla petrol de istihsal edilseydi, Türk 
ekonomisi o dönemde belli şekilde düzelmeye 'gidi
yordu. İşte bizi o sırada sevindiren ve heyecanlan
dıran o oldu; ama ne yazık ki, bakır uygulamada 
hakikaten tam başarılı olamadı. Başarılı demeyeyim 
de, ortanın altında bir not aldı. Çeşitli nedenler var, 
burada girmeyeyim, içinde başka nedenler var, yeri 
olmadığı için şimdi bunları arz etmeyeceğim; ama 
Yüksek Heyeti temin ederim ki, anlaşma o anda ya
pılabilecek ve başka da paramız olmadığı için, kre
di almak mecburiyetinde kaldığımız bir kredi anlaş
masıdır. O dönemde paramız vardı, verseydik, yap
tırsaydık kesinlikle mümkün değildi. 

Hemen Yüce Heyete yine bir hatıra kabilinden 
şunu arz edeyim : 

Kendi kaynaklarımızla yapabilmeyi başardığımız 
bir magnezit tuğla fabrikası Konya'da, 1965'te zorla 
bir para. bulmuştuk, onu yaptık. Pipe - Line yaptık 
Batman'da, onu da Fransız kredisinden idare ederek 
yaptık; yani kendi imkânımız diye ifade edebiliyo
rum ve yine kendi imkânımızı kullanmak suretiyle 
Petro - Kimya'yı başlattık ve başarılı olduk, sonra
dan kredilerden tabii onu tamamladık. 

Binaenaleyh, kendimizi zorlaya zorlaya kredi al
madan yapabildiğimiz bunlardı. Diyeceksiniz ki, 
Frrnsız kredisi değil miydi? O rutin hale gelmiş ba
yağı kendi paramız gibi bir kredi mahiyetindeydi, o 
bakımdan bir problem yoktu, kendi paramız sayıla
bilirdi. 

Binaenaleyh, «Paramız olsaydı bunu daha ucuza 
yaptırırdık, daha iyisini yaptırırdık, hele ucuza yap
tırıp bir çok yerlerde yaptırdıklarımızı monte edip 
bir tesis kurardık...» çok mantıklı geliyor; fakat tat
bikatta o kadar sakıncalar yaratmıştır ki, burada mi
sallerini tadat etsem hayretler içerisinde kalırsınız. 
Aslında en iyisi anahtar teslimidir. Parça, parça bir 
Alman malı, Macar malı, Çekoslavak malı bir ara
ya geliyor birbirini tutmuyor. Keban'da çektiğimiz 
siKintıların bir nedeni olur. Parça parça yaptırıldı, 
mecburen yaptırıldı, onlara hiç itirazım yok. Yani 
belh güzel fikirler uygulamaya geldiği zaman ters 
sonuçlar verebiliyor. Bunu Yüce Senatonun sayın 
üyelerinin bilmesinde fayda olur diye arz ettim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cantürk. 
Efendim rapor üzerinde görüşmek isteyen başka 

sayın üye? 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Böyle ehemmiyetli bir konuyu yine bir 15 - 20 
arkadaşımızla müzakere etmemiz cidden talihsizlik. 
Bunu her çıkışta söylüyoruz. Geçen gün traktör mev
zuunda böyle oldu; 1 0 - 1 5 kişi ile müzakere ettik, 
tehir ettik, sonra da arkadaşlar dinlemeyip, yokla
mayı müteakip yine dağıldılar. Gönül istiyor ki, 
memleketin böyle hayati meselelerinde bütün arka
daşlarımız sonuna kadar beklesinler ve bu müzakere
de kendi kıymetli fikirlerini de ortaya koysunlar; 
ama olmuyor. Nasıl olacak, nasıl temin edilecek bu
nu da bilmem. Bunun mutlaka Senato Başkanlığımız 
veya arkadaşlarımız bir çaresini bulup, arkadaşları 
burada müzakereleri sonuna kadar takip etmeye da
vet edecek, hatta bir noktada mecbur edecek bir ça
reyi, bir çıkar yolu bulmak mecburiyetimiz var. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Karadeniz bakırları ile ilgili kredi temini ve fab

rikanın kuruluşu ile alakalı olarak arkadaşımız Tunç-
kanat'ın bu mevzudaki getirdiği Araştırma Önerge
sinin Komisyondan da geçerek nihayet tamamlandı
ğı ve huzurlarınıza geldiği vakıası karşısındayız. 

Gerek arkadaşımız, gerekse bu mevzuda mesuli
yet yüklenmiş arkadaşımızın verdiği izahatla bura
da tenevvür ettik. Yalnız mesele şu : 

Gerek kredinin temininde, gerekse fabrikanın in
şasında birçok yolsuzluklar olduğu ortaya konuldu. 
Anayasa maddeleri, Türk Ceza Kanununun ve Şir
ketler Hukukunun ve Ticaret Hukukunun ilgili hü
kümlerinin ihlal edildiği meselesi ortaya getirildi. 
Bunun mercileri var. Ya ilgili kovuşturma yapacak 
mercilerin dikkati çekilecek yahut da Meclis bir so
ruşturma mevzuu yapacak, ondan sonra da ilgililer 
hakkında lazım gelen takibat yapılacak. Böyle olma
sı lazım. Çünkü, bir çok suiistimaller üzerinde ısrar
la duruldu ve memlekete zarar verildiği, hatta bir 
çok belgelerin, mektupların suiistimaller noktasına 
geleceği derecesinde ithamlar oldu. Memleketin za
rarına mucip olduğu ve suiistimaller yapıldığı mucip 
oldu veya vazifenin ihmal edildiği; ihmal de olsa, 
tedbirsizlik de olsa teseyyüp de olsa, dikkatsizlik de 
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olsa, mesleğinde ve vazifesindeki acemiliği de olsa I 
o nihayet bir cezai takibi gerektiren hususlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ancak şunu ifade etmek isterim ki, kredi almada 

ve memleketimizde yabancının sermayesi ile hizmet 
görmede tabiiki zorluklarımız var. Hiç bir yabancı 
memleket, ben kredi ve para imkânlarımı Türkiye' 
nin emrine vereyim de Türkiye bunu güzelce kullan
sın, kendisine mali ve maddi imkânlar temin etsin, 
bununla gelişsin, sanayisini kursun yahut da büyük 
ve gelirli bir fabrikaya kavuşsun istemez. Evvelemir
de düşündüğü kendi memleketlerinin ali menfaati
dir. Kredi veriyorsa karşılığını alacaktır. 

Kaldı ki, bazı müstahzar kredilerin şartları da 
kendi içindedir. Bu şartlarla ya alırsınız ya almazsı
nız noktasında olduğu da ifade edildi. Ancak, şunu 
ifade etmek istiyorum ki, eğer memleketimizin dışa
rıdan temin edilecek kredilerle kurulacak fabrikalara 
ve bu krediye şiddetle ihtiyacımız varsa, bunu belli 
kaynaklardan, sadece Amerika'dan değil Japonya' 
dan, Almanya'dan ve diğer ülkelerden temin edeceği
miz kredileri ve imkânları mukayese edip, ondan 
sonra bir karara varmak lazım. 

Eğer sadece, Amerikalı kazansın şeklinde bu kre
diler alınıyorsa, bu bir suiistimaldir. Çünkü, bu bazı 
fabrikaların kuruluşundaki fiyat farkları bir zaman
lar çok söylendi ve kulaklarımız bunlarla doldu. Ke
mal Beyin izahatı olmasaydı, Haydar Beyin vermiş 
olduğu izahat bizi epeyce düşündürmüştü. 

Kaldı ki, Akdeniz Gübrede de aynı dedikodular 
oldu; Amerikalılar 175 milyon teklif etmişler, Ja
ponlar 75 milyon dolar teklif etmişler, nihayet Azot 
Sanayii kendi imkânlarıyla 16 milyon dolara yap
mış, filan şeklindeki sözler o günlerde de kulağımı
za gelmişti. Bunlar ne dereceye kadar gerçektir? Ef
kârı umumiye ve Meclislerimiz bunları bilmek ister. 
Şu araştırmalarla da bunlar bir parça gün yüzüne 
çıkıyor; ama mutlak olan bir cihet var ki, bu haki
kati değiştirmek mümkün değil. Yabancıya muhtaç 
olduğumuz müddetçe bizim sırtımızdan kazancını 
devam ettirecektir. Bundan kaçınmamız mümkün de
ğil. Eğer Amerika'ya muhtaç isek, Avrupa'ya muh
taç isek, dış krediye muhtaç isek bunlar bizim sırtı
mızdan bunu temin edecekler. Nasıl temin edecek
ler? En yüksek kazanç imkânlarıyla en yüksek faiz 
hadleriyle, en gelirli bir şekilde o kuruluşlara ortak 
olmanın çaresini bularak bizim memleketimizden ve 
sırtımızdan kazanç temin edecekler. Bundan kurtu
luşun imkânı yok; ama bunu asgari hadde nasıl indi
rebiliriz? Ben şöyle derim : 
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Giden Hükümetin veya ondan önceki giden hükü
metlerin başlattığı hayırlı hizmetleri gelenler devam 
ettirirlerse, ona kendi imkânlarıyla memleketin im
kânlarıyla bir şeyler katmaya çalışırlarsa, gidenlerin 
koyduğu taşın üzerine birkaç taş da onlar koyarlar
sa işte memleket belki bununla bazı imkânlara kavu
şur; ama «Giden kötü yapmıştır, biz daha iyi yapa
cağız» mülahazalarıyla bu işler geciktirilirse, memle
ketin âli imkânları ve menfaatleri göz önüne alın
maz da politik maksatlar göz önüne alınır, bunlar 
geciktirilirse, bunlardan da hayır doğmaz. 

Gidenleri hayırla yadetmek vazifemizdir. Giden
ler şu noktaya kadar iyi işler yaptılar, hayırlı işler 
yaptılar, biz de onların bu yaptıklarını tamamlayaca
ğız, daha hayırlı (işleri getireceğiz noktasında olma
mız lazım. Olmadığımız takdirde, memleket çok şey 
kaybeder. Bugün içinde bulunduğumuz bütün güçlük 
bence budur. 

Memleketimizin 5 milyon işsiz evladı var diyo
ruz. Peki hangi imkânlarla bu işsiz yavrularımıza, 
memleket evladına iş bulmaya çalışacağız? Adam öy
le çaresiz ki, evine bir kilo ekmek parasını götüreme-
menin, çocuğunun ilacını alamamanın ıstırabı içinde
dir. Bu 5 milyon vatan evladına iş bulacaksınız. Çün
kü, kıştır ısınacak, yavrusuna bir çorba parası götü
recek. Bunu bulamadığımız zaman mutlaka memle
kette büyük ıstıraplar var demektir. Bu ıstırapları 
gidermenin çaresi, mümkün olduğu kadar çok yatı
rım yapmak mecburiyetimiz var. Zirai imkânlarla bu 
olur mu? Bilmem; çok güç. Mutlaka sanayi kurmak 
zarureti var. Çünkü köyde adam çiftini bozuyor; 
çünkü yetişmiyor, kazancı kendisini beslemiyor. 5 ta
ne evladı var ikisi yapıyor, üçü boşta, şehre iniyor. 
Bunun için sanayi kurmak zarureti var. 740 milyar
lık bütçenin büyük bir kısmını memleket evladına iş 
ve ekmek temin edecek sahalara yatırmadığımız müd
detçe dertlerimiz bitmeyecektir. Tabii ki, manevi 
dertlerimiz var; ama onun yanında en büyük dert de 
ekonomik sıkıntılar. Bu ekonomik sıkıntıları gider
menin tek çaresi, dışarıya avuç açmak değil. Kapı 
kapı kredi için dolaşmak bir şey temin etmiyor. Gi
den Hükümeti de aynı derecede tenki< ettik, bu Hü
kümet de aynı hatayı yaptığı takdirde burada çıkıp 
bunları söyleyeceğiz, vazifemizdir. Dışarıya avuç aç
makla kredi temin etmekle sırtımızdaki kamburun 
üzerine bir kambur daha getirmiş oluyorsunuz. Çün
kü, krediyi çoğaltmakla belki memleket imkânlarda 
kazanıyor; ama bir gün gelip bunu ödeyeceksiniz 
çaresiz... Onun için mümkün olduğu kadar memleke-
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tin kendi yağı ile kavrulmak imkânı var mı, yok mu; 
hangi dereceye kadar, hangi noktaya kadar var? 
Yoksa, açıkça memleket evladının, memleket efkârı 
umumiyesinin bunu bilmesi lazım. Kendi yağımızla 
kavrulamayacağız, mutlaka bu sene şu kadar da 
borçlanmak zaruretindeyiz demek lazım. Yoksa, eğer 
borçlanmak zaruretinde isek bunun şartlarının şu 
veya bu şekilde olması, faiz nispetinin değişik olma
sı veya alman şartlardaki gecikmeleri bir kusur ola
rak buraya getirmek bilmiyorum bir fayda temin 
eder mi? Bütün mesele, benim kanaatime göre, ne 
yapıp yapıp memleketimizin kendi imkânlarıyla ge
çinmesinin ve kalkınmasının çaresini aramak; müm
kün olduğu kadar mevcut, altından kalkılamayacağı 
söylenen borçların üzerine de yeni borçlar ilave et
memek lazım. 

Sözlerimi toparlıyorum: Mutlaka bu araştırma
dan bir netice çıkmalı. Arkadaşımız, «Suçlar işlen
miştir, hatalar yapılmıştır, mesleki vazifeler yahut da 
vazifeler suiistimal edilmiştir» dediğine göre, ilgililer 
bunun hakkında takibata geçmeli, ilgili savcılıkların 
dkkati çekilmeli, bu araştırma bir soruşturmaya in
kılap edip alakalılar cezasını bulmalı, görmeli. Ceza 
görmediği müddetçe (Çünkü, eğer suç varsa cezası 
da vardır) sadece buradan söylenmiş olur, bu da bir 
fantazi olur, başka bir şey olmaz. Raporu rafa kal
dırırsınız, bu kadar emek de heba olmuş olur. Başka 
türlü imkânı yok. Mutlaka suçlu cezasını görmeli. 

İkincisi; eğer bunlar aklımızı başımıza getirecek
se bir noktada ittifak etmek mecburiyetimiz vardır. 
İktidarıyla, muhalefetiyle memleketimizin içinde 
bulunduğu imkânlar bu kredileri şu şartlarla alma
yı, bu borçlanmaların şu şartlarla olması lazım gelir 

noktasında anlaşmak mecburiyetindeyiz. Yoksa biri
mizin yaptığını diğerimiz tenkit edersek bundan ha
yır gelmez. Kanaatim odur ki, bunlar bir fayda te
min etmeli. O fayda da, ufkumuz açılmalı ve mem
leketin bugün için borçlanması mecburiyeti vardır, 
bunun da şu şartlarla olması gerekir gibi prensip ka
rarlarına varmak mecburiyetindeyiz. 

Önümüze bütçe geliyor. Gene burada yığın yığın, 
saatlerce konuşacağız. Krediler meselesini konuşaca
ğız, memleketin maliyesini, sanayisini, tarımını, hep
sini konuşacağız. Bunlar da yazılacak, raflara kona
cak. Bence bunların bir fayda temin edeceğine inan
mıyorum. İktidarıyla muhalefetiyle belli prensip me
selelerde memleket menfaatları noktasında ittifak et
menin zaruretine inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Efendim, rapor üzerinde başka söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Hükümet temsilcisi yok. 
Sayın Başkan, sizin ilave edeceğiniz bir konu? 

ARAŞTİRMA KOMİSYONU BAŞKANI SADİ 
IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır efen
dim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yok. 
Rapor üzerindeki görüşmeler, dolayısıyla rapor 

üzerinde yapılacak olan işlemler bitmiştir. 
Sayın üyeler; 
Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma

dığından, 10 Ocak 1980 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 17.47 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORUL/4R VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça
lış'in, 1979 yılında Bolu İlinde elektrik verilmesi pla
na bağlanan köylere dair soru önergesi ve Enerji ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kırat!ıoğ!u' 
nun yazılı cevabı. (7/1150)-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 
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1979 yılında Bolu İlinde elektrik veril'masi plana 
bağlanan köylerden yılı içinde elektrik verilenler ve 
geçmiş seneler programlarımdan 1979 yılında elektrik 
verilen köyler hangileridir? 

Sayı 

TC 
Enerji ve Tabii 

Kaymaklar Bakanlığı 
: 112/053.2-30/4939-2031'7 

8 . 1 . 1980 

Konu : Sayın Or
han Çalış'ın yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19.10.1979 gün ve 06.212.00563-02245/212-

7/1150 sayılı yazıları. 
Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış'ın, Bolu İlinde "1979 

yılında elektriklendir Men köylere Miskin yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte 'sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kırathoğlu 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan Ça
lış'ın, Bolu İlinde 1979 yılında elektriklendirilen köy

lere ilişkin yazılı soru önergesii cevabıdır. 
Soru : 
1979 yılında Bolu İlinde elekltrik verilmesi plana 

bağlanan köylerden, yılı içinde elektrik verilenler ve 
geçmiş seneler programlarından 1979 yılında elektrik 
verilen köyler hangileridir? 

Cevap : 
Bolu İlinde; 
a)' 1979 yılı yatırım programında yer alan ve 

yılı içinde elektriklendiirilen köyler : 

Köyün adı Bucağı İlçesi 

Köyün adı Bucağı İlçesi 

Küplüce 
Aybaşı 
Erdemlü 
Akçaşefıir 
Çağış 
Demirci Sopran 
Kayı Sopran 
Örencıik 
Yumrutaş 
H'immetoğlu 
Kayabaşı 
Kayalıdere 
Kuyupınar 

Merkez Merkez 
Konuralp Düzce 

» » 
Merkez Gerede 

Yenliçağa » 
Merkez Göynük 

Susuz 
Tepebaşı 
Umurlar 
Alanblmm etler 
Bden 
Çökeler 
Dokumacılar 
Karaköy 
Kılkara 
Sarıkaya 
Taşlık 
Çukurca 
Köprübaşı 
Çorak Kadirler 
Çorak M ıtırlar 
Güney Gökçesu 

Kadılar 
Karakaya 
Gelinözü 
Kaçık 
Karapınar Kavağı 
Karata.ş 

Kavallar 
Kuzören 
Ordular 
Uğurlualan 
Değirmenkaya 
Ekiciler 
Karaağaç 
Tazılar 
Yuva 
Hacılar 

» 
» 
» 
» 
»' 
»! 

I » ' 

»( 

»' 
>̂  
»' 
» 
»t 

Gökçesu 
Gökçesu 

» 

» 
» 

Merkez; 
»! 
» 
* 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Kıbrısçık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mengen 
» 
» 

Mengen 
» Elektrik

lendirildi 
'»' 
»' 

Mudurnu 
» 
» 
» Elektrik

lendirildi 
» 
» 
» 
» 

Seben 
» 
» 
» 
» 

Yığılca 

b) 1979 yılından önce yatırım programlarına 
alınıp 1979 yılı içinde elektriklendirilen köyler : 

Köyün adı Bucağı İlçesi 

Aydınlık Merkez Merkez 
Bağışlar » » 
Çobankaya » » 
Değirmenibeii » » 
Gölcük » » 
Kızılağıl » » 
Mesçiçele » » 
Saççılar » » 
Sebenardı » » 
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Köyün adı 

Semerciler 
Taşçılar 
Tetemeçele 
Samandere 
Saçmalıpınar 
Pazarcık 
Çamoluk 
Tavak 
Dikmen 
Havullü 
Karapazar 
Sipahiler 
Soğukoluk 
Ömerpaşalar 
Gökçesaray 
Hacımahmut 
Hisarözü 
Kaşıkşeyhleri 
Kılavuzlar 
Kumcuk 
Alemdar 
Deveci 
Kökez 
Nadas 
Ağacalar 
Ak ören 
Bölükören 
Afşar 
Hayranlar 
Arak 
İl yaslar 
Karacalar 
Sarıkadılar 
Beyderesi 
Cuma 
Çevreli 
Ekinören 
Elmacık dere 
Fındıcak 
Gökören 
Gölcük 
İğneciler 
Kovucak 
Munduşlar 
Oritaköy 

Yeğenderesi 
Dibektaş 
Geriş 
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Bucağı İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 

Gölkaya 
Gümüş ov a 
Kaynaşlı 
Kaynaşlı 
Merkez 

>> 
» 
» 
» 

Dörtdivan 
Merkez 

» 
» 
» 
» 

»' 
:»' 
»' 
»» 
»' 

Gökçesu 
» 

Pazarköy 

» 
» 

Merkez 
»' 
»( 

*l 
»ı 
»I 
>9 

»' 
fci 

»i 

»i 

Merkez 
» 
» 

Merkez 
» 
» 

Düzce 
»' 
» 
» 

Düzce 
Gerede 

» 
» 
» 
» 
» 

Göynük 

» 
» 
» 
» 

Kıbrısçık 
» 
» 
» 

Mengen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mudurnu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mudurnu 
Yığılca 

8 . 1 . 1980 

Köyün adı 

O : 1 

Bucağı İlçesi 

Kırık » 
Sarıkaya » 
Tıraşlar » 
Yeni yer » 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Esat Kıratlıoğlu 
Ener|i ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça
lış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde elektrik verilmesi plana 
bağlanan köylere 'dair soru önergesi ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakam Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1159) 

Cumhuriyett Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Enerji ve Talbii Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

1978 yılında Bolu İlinde elektrik verilmesi plana 
bağlanan köyler ile bunlardan yılı içinde elektrik ve
rilenler ve geçmiş seneler programlarından 1978 yı
lında elektrik verilen köyler hangileridir? 

TC 
8.1.1980 Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı: 112/053.2-29-4941,20312 

Konu: Sn. Orhan Çalış'ın ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 19 . 10 . 1979 gün ve 06.212.00573-02235/212-

7/1159 sayılı yazılan. 
Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış'ın, Bolu İlinde 1978 

yılında elektriklendirilen köylere ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Köyün 

Karapazar 
Külef 
Macarlar 
Sarıoğlu 
Sipahiler 
Soğukoluk 

adı Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi 

Gerede 
» 
» 
» 
» 
» 
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Köyün adı 

Ulaşlar 
Yukarı Öfenbaşı 
Ömerpaşalar 
Gökçesaray 
Hacımahmuit 
Kaşıkçı şeyhler 
Köybaşı 

Kumcuk. 
Alemdar 
Deveci 
Kökez 
Köseler 

Nadas 
Yazıca 

Ağacalar 
Akören 
Başyelliice 
Bölükören 
Yellice Demirciler 
Elemen 
Hayranlar 
Kayabaşı 

Şahbazlar 
Tumaköy 
Akyokuş Kavağı 
Cuma 
Çağşak: 

Çavuşdere 

Dereköy 

Bolu Üyesi Sayın Orhan 
yılında elektriklendirilen 

önergesin 
Soru : 

Bucağı 

Merkez 
» 

İlçesi 

Gerede 
» 

Dörtdivan »! 

Merkez 
» 
» 
»I 

» 
Merkez 

» 
» 
»! 

» 
»ı 

Merkez 
» 
» 
»' 
>̂  

Gökçesu 
» 
>j 

» 
» 

Merkez 
»' 
>;* 

»i 

»i 

Calış'ın, 

Göynük 
» 

• » 
» Elektrik

lendirildi 
» 

Kıbrısçık 
»' 
»' 
» Elektrik

lendirildi 
• » ' 

» Elektrik
lendirildi 

Mengen 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» Elektrik

lendirildi 
» 
»' 

Mudurnu 

» Elektrik
lendirildi 

» Elektrik
lendirildi 

» Elektrik
lendirildi 

Bolu İlinde 1978 
köylere ilişkin yazılı soru 

.n cevabıdır 

1978 yılında Bolu İlinde elektrik verilmesi plana 
bağlanan köyler ve 
rilenler ve geçmiş 
lında elektrik veri 

Cevap : 
Bolu İlinde; 

bunlardan yılı içinde elektrik ve-
seneler programlarından 1978 yı-

len köyler hangileridir? 

a) 1978 yılı programında yer 
elektriklendirilen k öyler : 

alan ve yıl içinde 

Köyün adı 

Aydıncık 
Bozarmut 
Işıklar 
Sebenardı 
Semerciler 
Tekkedere 
Ulumescit 
Yeöipelitçik 
Samandere 
Dededüzü 
Pazarcık 
Çam oluk 
Sazköy 
Tav ak 
Çamlısu 
Akbaş 
Akçabey 
Aktaş 
Aktaşkurtlar 
Asmaca 
Aşağı Öreribaşı 
Davutbeyli 
Elören . 
Enseliler 
İmamlar 
Menduşlar 
Dedeler 
Korucuk 
Solaklar 
Aksaklar 
Gökçeağaç 
Redifler 
Yağcılar 

b) 1978 yılından 
nıp 1978 yılı içlinde 

Köyün a!dı 

Aşağı Çamlı 
Baltalı 
Bünüş 
Çay Gökpınar 
Ericek 
Kandamış 
Karamanlar 
Kındıra 
Muratlar 
Oğulduruk 

Bucağı 

Merkez 
>> 
i»' 

:»' 
»< 
;»' 
»' 
!»' 

Merkez 
Gümüşova 

» 
Kaynaşlı 

»' 
»' 

Konuralp 
Merkez 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 

» 

» 
» 
» 

İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Düzce 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 

Gerede 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mudurnu 
Seben 

» 
» 

Yığılca 
» 
» 
» 

önce yatırım programlarına alı-
elektriklendirilen 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

köyler : 

İlçesi 

Merkez 

»' 
I»1 

:»' 
s»' 
»' 
:»( 

»' 
»! 

»' 
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Köyün adı 

Saraycık 
Susuzkınık 
Tarakçı 
Yayladınlar 
Yenicepınar 
Yeni Geçitveren 
Yukarı Çamlı 

Kurugöl 
Kurukavak 
Küpler 
S ariyayla 
Çınartiüzü 
Ardıçdi'bi 
Dereköy 
Harmankaya 
Ordul'lu Karadere 
Üvezbeli 
Yıldıztepe 
Yongalık 
Kurtsuyu 
Nasırlı 
Yayla 
Bünüş 
Dağkara 
Kapaklı 
Karacadağ 
Karacadağ Demirci 
Mirce Kiraz 
Muratfakılar 
Tatlar 
Yakaiboy 
Yunuslar 

Seyitaliler 
Kındı ra 
Arızlar 
Boyacılar 
Gerlişler 
Mal lar 
Kileiler 
Narzanlar 
Bölücekkaya 
Karacaören 
Kızılcaören 
Hacıahmeitler 
Akçakoca 
Banaz 
Çayköy 

C. Senatosu 

Bucağı 

B : 20 

İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Merkez 
Gümüşova 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Konuralp 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Döritdivan 
Yeniçağa 
Merkez 

»' 
»' 
»' 
»' 
»' 
» 
» 
» 

Pazafköy 
» 
» 

Merkez 

Akçakoca 
»' 
»' 
»' 

Düzce 
» 
» 
»' 
»' 
»' 
» 
» 

» 
» 
» 

Gerede 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Göynük 
» 
» 
» 
» 
» 

Kıbrısçık 
» 
» 

Mengen 
» 

» 
» 

8 . 1 . 1980 

Köyün adı 

O : 1 

Bucağı ilçesi 

Pazarköz Mengen 

» 
» 

Merkez 
»' 
»' 
»' 
» 
»' 
»' 

« 
» 
» 
» 

Düzköy 
Gözecik 
Karaşeyhler 

Akyokuş 
Bekdemiirler 
Çamyurdu 

İlıca 
Karaçomak 
Kara;murait 
Sırçalı 
Yayla'beli 

Alpagut 
Bakirli 
Bozyer 
Gerenözü 
Gökhaliller 
Haccağız 
Kesenözü 

Kozyaka 
Musasofular 
Nimetli 
Susuz 
Tepegöz 
Yağma 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Esat Kıratlı oğlu 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

S. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça
lış'm, 1977 yılı sonuna kadar Bolu ilinde yapımı ta
mamlanan ve elektrik verilen köylere dair soru öner
gesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Esat Kı-
ratlıoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1160) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini arz ederim. 

Bolu Senatörü 

Orhan Çalış 

1977 yılı sonuna kadar Bolu ilinde yapımı tamam
lanan ve elektrik verilen köylerin isimleri ve program 
itibariyle 1977 yılı sonuna kadar eîdktrik verilmesi 
planlanan köylerin isim'leri? 

Mudurnu 

» 
» 
» 
» 
» 

Seben 
» 
» 
7/ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Senatosu B : 20 8 . 1 . 198» O : 1 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053. 2-34-4940 

20313 

8 ; 1 . 1980 

Konu : Sayın Orhan Çalış'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 10 . 1979 gün ve 

212-7/1160 sayılı yazıları. 
06.212.00574-02234-

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan 
Çalış'ın, Bolu ilinde 1977 yılı sonuna kadar yapımı 
tamamlanan ve elektrik verilen köylere ilişkin yazılı 
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. 

Enerji 
Esat Kıratlıoğlu 

ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış'ın, 'Bolu İlinde 1977 
Yılı Sonuna Kadar Tamamlanan ve Elektrik Verilen 

Köylere İlişkin Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Soru : 
1977 yılı sonuna kadar Bolu ilinde yapımı tamam

lanan ve elektrik verilen köylerin isimleri ve program 
itibariyle 1977 yılı sonuna kadar elektrik verilmesi 
planlanan köylerin isimleri : 

Cevap : 
Bolu İlinde 1977 yılı sonuna kadar elektriklendi

rilen köylerin adları aşağıda gösterilmiştir. 

Köyün adı Bucağı İlçesi 

Merkez Merkez 
Afşar » 
Ağaççılar » 
Akçaalan » 
Alıçören » 
Aşağı Kuzuören » 
Avdan » 
Bahçeköy » 
Bakirli » 
Belkaraağaç » 
Berkköy » 
Bürnü'k » 
Çakmaklar » 
Çampmar » 
Çam yayla » 
Çanakçılar » 
Çatalören » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 

Köyün adı 

Çayırköy 
Çepni 
Çivril 
Çömlekçiler 
Demiroiler 
Dodurga 
Doğancı 
Elmalık 
Fasıl 
Gölköy 
Güvem 
Hamzaköy 
Hıdırşeyhler 
Ilıcak inik 
Karaağaç 
Karaköy 
Kasaplar 
Ketenler 
Kılıçarslan 
Kozlu 
Kırha 
Köprücüler 

Kuzfındık 
Kuzören Dağlı 
Kuzören Emirler 
Küçük berk 
Kürkçüler 
Merkeşler 
Mesçiler 
Musluklar 
Nühlar 
Okçular 
Ovadüzü 
Ömerler 
Örencik 
Pelitçik 
Pirahmetler 
Piroğlu 
Rüzgârlar 
Sarıbeyler 
Sarıcalar 
Sazakkınık 
Sazakşeybier 
Seyitköy 
Sultanbey 
Sultaaköy 
Taş oluk 

Tatlar 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
/"i» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
N> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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C. Senatosu B : 20 8 . 1 . 1980 O : 1 

Köyün adı 

Vakıf Geçitveren 
Yakabayat 
Yakuplar 
Yazıören 
Yeni Akçakavak 
Yenicefelekettin 
Yenigürey 
Yeniköy 
Yolçatı 
Yük ar ıs oku 
Yumrükkaya 
Akkays 
Ak taş 
Altınçay 
Arabacı 
Armutlu 
Balath 
Bayhanlı 
Beyören 
Çayağzı 
Çiçekpınar 
D ad alı 
Davutağa 
Deredibi 
Dilâver 
Doğancılar 
Döngeli 
Edilli 
Esmahanım 
Fakılh 
Göktepe 
Hasançavuş 
Kalkın 
Kepenç 
Kınık 
Kirazlı 
Koçar 
Koçullu 
Melenağzı 
Nazımbey 
Ortanca 
Paşalar 
Subaşı 
Tahirli 
Tepeköy 
Uğurlu 
Yenice 
Yeşilköy 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Akçakoca 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyün adı 
i 

Ağaköy 
Akpmar 
Bahçeköy 
Ballıca 
Batakhçiftlik 
Beyciler 
Beyköy 
Bostanyeri 
Büyük Açma 
Çakır Hacıibrahim 
Çakırlar 
Çamköy 
Çınarlı 
Çiftlikköy 
Dağdibi 
D eğirmen başı 
Develi 
Doğanlı 
Dolay 
Duraklar 
Esençam 
Eski Mengencik 
Fevzi ye 
Gökçe 
Gölormanı 
Gümüşpınar 
Günbaşı 
Gündolaması 
G üven 
Hacıahmetler 
Hacıaliler 
Hasanlar 
Hocaoğlu 
İnsaniye 
İslahiye 
İstilli 
Karaçalı 
Karadere 
Kavakbıçkı 
Kazıkoğlu 
Kaledibi 
Kızılcık 
Kirazlı 
Konaklı 
Köprübaşı 
Körpeçler 
Kuşaçması 
Kutlu 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
İ> 

İlçesi 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
>̂ 

VS 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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C. Senatosu B : 20 8 . 1 . 1980 O : 1 

Köyün adı 

Kuyumcu Hacıali 
Küçük Ahmet 
Küçük Mehmet 

Muncurlu 
Muradiye Mengencik 
M us ababa 
Nalbantoğlu 
Otluoğlu 
Ovapınar 

Ozanlar 
Paşakonağı 
Paşaormanı 
Pınarlar 
Sallar 
Sancaklar 
Sarayyeri 
Sinirli 
Soğukpınar 

Şaziyeköy 
Sıralık 
Taşköprü 
Türaplar 
Uğurköy 
Üçyol 
Yahyalar 
Yayakbaşı 
Yenikaraköy 
Yeni Taşköprü 
Yukarı Yahyalar 

Alamescit 
Arabacı 
Bıçkıbaşı 
Çalılık 
Dilemeli 
Döngelli 
Esenli 
Hızardere 
İshaklar 
Karaçörtlen 
Kırkharman 
Kuşoğiu 
Mısırlık 
Pırpır 
Sanmeşe 
Söğütlü 
Tepeköy 
Topçular 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
~» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çilimli 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyün adı 

Yeniköy 
Yukarı Karaköy 
Açma 
Aksu 
Bakacak 
Çayköy 
Güneyköy 
Hacı Süleyman Bey 
Hacıyakup 
Hamamüstü 
İçmeler 
Keçiağılı 
Kemeryanı 
Kurak 
Kuyudüzü 
Sarıdere 
Yazıpınar 
Yunusefendi 
Zekeriyaköy 
Adaköy 
Avluyan 
Cumayeri 
Çaybükü 
Dökuzdeğirmen 
Elmacık 
Hacıkadirler 
Halilbey 
Hamascık 
İğdır 
Kahveleryanı 

Kıyıköy 
Ören 
Selamlar 
Sırtpınar 
Soğuksu 
Sultaniye 
Taşlık 
Yakabaşı 
Yenitepe 
Yeşilyayla 
Yukarıavlıyan 

Bıçkıyanı 
Çakırsayvan 
Çatalcam 
Dariyeri ıBakacak 
Dariyeri Hasanbey 
Dariyeri Mengencik 

Bucağı 

Çilimli 
» 

Gölkaya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gölkaya 
Gümüş'ova 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaynaşlı 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi 

Düzce 
» 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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C. Senatosu B : 20 8 . 1 . 1980 O : 1 

Köyün adı Bucağı İlçesi I Köyün adı Bucağı İlçesi 

Darıyeri Yürükler 
Dipsizgöl 
Muratbey 
Sarıçökek 
Sığırlık 
Üçköpra 

Akyazı 
Aynalı 
Ballar 
Düzköy 
Düverdüzü 
Hatipliketencdler 
Kabalak 
Kadıoğlu 
Kaymakçı 
Kemerkasım 
Osmanca 
Sancakköy 
Şekerpınar 
Yakaköy 
Yazlık 
Yeniayanlı 
Yeni Vakıf 
Yeşilköy 
Yürükler 
Afşar Tarakçı 
Ağız Örengüney 
Ahmetler 
Balcılar 

Birinci Afşar 
Çayören 
Çayörenler 
Çoğullu 
Danişmentler 
Dursunfakı 
Eymir 
Geçitler 
Göynükören 
Güney Demirciler 
Hacılar 
Halaçlar 
İbneak 
İkinci Afşar 
înköy 
Kayıkiraz 
Kazanlar 
Koçumlar 

Kaynaşlı 
» 
» 
» 
» 
» 

Konuralp 
» 
» 
» 
» 

Konuralp 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gerede 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
\s 

» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» i 
» i 
» ] 

» j 
» 
» i 

Kürkçüler 
Mürdükler 
Nuhören 
Salur 
Sam at 

Sofular 
Sungurlar 

1 Süllertoklar 
Ümit 
Yağdaş 

| Yakakaya 
Yazıkara 

! Yazıköy 
Yelkenler 
Yenecik 
Yeniyapar 

Adakınık 
Adaköy 
Aşağı Düğer 
Aşağı Sayık 
Bayramlar 
Bünüş 

Cemaller 
Çalköy 
Çardak 
Çetikören 
Çitler 
Deveciler 
Doğancılar 
Dülger 
Göbüler 
Gücükler 
Hacetler 
Kargı Bayramlar 
Kılıçlar 
Kuruca 
Ortaköy 
Sorkun 
Şuleler 
Yağbaşlar 
Yalacık 
Yayalar 
Yukarı Düğer 
Yukarı Sayık 
Adaköy 
Aşağıkuldan 
Çamlık 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dört divan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yeniçağa 
» 
» 

Gerede 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Köyün adı 

Deliler 
Dereköy 
Doğancı 
Eskiçağa, 
Hamzabey 
Kaltakçı 
Kemaller 
Ören 
Sarayköy 
Salmalar 
Yamanlar 
Yukarı Kuldan 

Bulanık 
Değirmenözü 
Ekinciler 
İbrahimözü 
Karacalar 
Memeceler 
Deveören 

Ağalar 
Babahızır 
Çubukköy 
Demirciler 

Dereköy 
Kadısusuz 

Kavacık 
Kıyaslar 
Konakköy 
Kuzgöl 
Sazlar 
Teberikler 

Gökçesu 
Aktepe 
Alibeyler 
Bürnük 
Çırdak 
Düzağaç 
Karaishak 
Nazırlar 
Pazarköy 
Rüknettinköy 

Alpagut 
Bulanık 
Çepni 
Dedeler 
Dere Çetinören 
Dodurga 

C. Senatosu 

Bucağı 

Yeniçağa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 

Merkez 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gökçesu 
Pazarköy = 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 

B : 20 

İlçesi | 

Gerede 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Göynük 
» 
» 
» 
» 
» 

Kıbrısçık 

Mengen 
» 
» 
» 

» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mengen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mudurnu 
» 
» 
» 
» 
» 

8 . 1 . 1980 O : 1 

Köyün adı 

Esenkaya 
Feruz 
Göllüören 
Göncek 
Gürçam 
Hacıhalimler 
Keçikıran 
Kilözü 
Mangırlar 
Örencik 
Pelit özü 
Samat 
Sanyar 
Sürmeli 
Topallar 
Topardıç 
Yenice Şeyhler 
Karca 
Kızık 
Kuzgölcük 
Akçaören 
Asar 
Çamlı 
Hebeler 
Hoşafoğlu 
İğneler 
Kocaoğlu 
Naşlar 
Yılgı 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
X 

» 
Merkez 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İlçesi 

Mudurnu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Seben 
» 
» 

Yığılca 
» 
» 
» 
» -
» 
» 
» 
» 

Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarca 
işletmeye açılan köylerin 
tür : 

Köyün adı 

Alpagut 
Alpagutbey 
Çukurören 
Karacasu 
Paşaköy 
Sandallar 
Yuva 
Aydınpınar 

I Beslambey 
} Çavuşlar 
1 Darıcı 

Dedeler 
1 Dereli Tütüncük 

adları aşağıc 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 

:a gösterilmiş-

îlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Düzce 
» 
» 
» 
» 
» 
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Köyün adı 

Günlü 
Karaca Hacımusa 
Kiremitocağı 
Koçyazı 
Mamure 
Tokuşl ar 
Uzunmustafa 
Çil imi i 
Gölyaka 
Kışla 
Kaynaşlı 
Konuralp 
Çavuşlar 
Yeniçağa 
Arıkçayırı 
Dedeler 

Bilgilerinize arz 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çilimli 
Gölkaya 
Gümüşova 
Kaynaşlı 
Konuralp 
Dörtdivan 
Yeniçağa 
Merkez 
Merkez 

ederim. 

Enerji 

İlçesi 

Mudurnu 
;> 
» 
» 
» 
» 
» 

Düzce 
Düzce 
Düzce 
Düzce 
Düzce 
Gerede 
Gerede 
Göynük 
Göynük 

Dr. Esat Kırathoğlu 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça-
hş'ın, Bolu iline bağlı köylerin elektrik proje ve etüt
lerine dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Esat Kırathoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1162) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

1. Bolu ilinde TEK tarafından elektrik verilmek 
üzere projesi yapılan ve inşa programına henüz alın
mayan köyler hangileridir? 

2. Bolu ilinde elektrik projesi yapılmayan fakat 
etütü yapılan köyler hangileridir? 

3. Bolu ilinde elektrik proje ve etütleri yapılma
yan köyler hangileridir. Proje ve etütlerinin yapılma
yışlarının nedenleri? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 8 . 1 , 1980 
Sayı : 112/053. 2-33-4936 

20314 
Konu : Sayın Orhan Çalış'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 10 , 1979 gün ve 06.212.CO575/02233-

212-7,1162 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan 
Çalış'ın, Bolu ilinde elektrifikasyon yatırım program
larına alınmayan köylerin etüt ve proje durumlarına 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Esat Kırathoğlu 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı 

Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış'ın, Bolu ilinde elek
trifikasyon yatırım programlarına alınmayan köyle
rin etüt ve proje durumlarına ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabıdır^ 

Soru 1 : 
Bolu ilinde TEK tarafından elektrik verilmek üze

re projesi yapılan ve inşa programına alınmayan köy
ler hangileridir? 

Cevap 1 : 
Elektrik projeleri hazırlanmış olup henüz yatırım 

programlarında yer almayan köyler aşağıda gösteril
miştir : 

Köyün adı 

Aşağı Ovacık 
Çalışlar 
Çukur cu 
Demirler 
Ertuğrulköy 
Kalaç 
Kavacik 
Kösreli 
Mirce. Kiraz 
Hasanlar 
Mukamlar 
Ortaca 
Yukarı Ovacık 
Bostancılar 
Çamurluk 
Dağyolu 
Dolayüz 
Hüsamettindere 
Karşiköy 
Kurtlar 
Taşçılar 
Timar Aktaş 
Uzunçam 
Vakıf Aktaş 

Bucağı 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
>> 
» 

Merkez 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 

İlçesi 

Gerede 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Mudurnu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
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Soru 2 : 
Botu ilinde elektrik projesi yapılmayan fakat etü

dü yapılan köyler hangileridir? 
Cevap 2 : 
Elektrik projeleri tamamlanmamış, fakat etüdü 

yapılmış olan köyler aşağıda gösterilmiştir: 

Köyün adı Bucağı İlçesi 

Akçaalan 
Aksaklar 
Alariköy 
Bayındır 
Bekirfakılar 
Bozcaarmut 
Bolükceova 
Çamlıca 
Çayköy 
Çaylakköy 
Çubükköy 
Dağhacılar 
Dağşeyhleri 
Demirhanlar 
Hasanlar 
Karaardıç 
Kozcağız 
Örencik 
Sarıcalar 
Sünnet 
Tekirler 

Merkez 

» 

» 
» 
» 
>> 
>:> 
>> 
» 
» 
» 
>> 
>> 
» 
» 
>> 

» 
» 

Göynük 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyün adı Bucağı İlçesi 

Soru 3 :' 
Bolu ilinde elektrik proje ve etütleri yapılmayan 

köyler hangileridir? Proje ve etüdlerinin yapılamayış
larının nedenleri? 

Cevap 3 : 
Etüdü programlanan köylerin adları aşağıda gös

terilmiştir : 

Köyün adı Bucağı İlçesi 

Akbıyıklar 
Asar 
Fındıkhaksu 
Marikallar 
Ahmetbeyler 
Aşağı Kınık 
Ceylanlı 
Çapar 
Çatacik 
Gürpınar 
Karaaliler 

Merkez 
>v 
» 

Merkez 
Merkez 

» 
» 
» 
>> 
>> 
>> 

Düzce 
» 
» 

Gerede 
Göynük 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 

Gökçesu 
» 

Merkez 
Merkez 

» 
>> 

Merkez 
>> 
>> 

Göynük Kızılkuyu 
Kösüre 
Kürnüg 
Pelitçik 
Sarılar 
Soğukçam 
Yeşilyazı 
Yukarı Kınık 
Bah 
Borucük 
Geriş 
Kuzca 
Kayabükü 
KüçükkuZ 
öüveytepe 
Çeltikderesi 
Dereboyu 
Hoçaş 
Kaşbıyıklar 
Aydınyayla 
Bekirler 
Çiftlikköy 
Çükurören 
Hacıyeri 
Hocaköy 
Karakaş 
Mengen 
Yaylatepe 
Yoğunpelit 

Köylerin elektriklendirilmesi konusunda etüt ve 
projelerin yapımları bir sıra dahilinde sürdürülmekte
dir. Bolu'da elektriklendirme etüdü yapılmayan köy
lere ilişkin çalışmalar 1981 yılına kadar programa alı
nacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça-

lış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce programa alınan yatırımlara dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat 
Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1166) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Oı?han Çalış 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kıbrısçık 
» 
» 
» 

Mengen 
» 

Mudurnu 
Seben 

» 
» 
» 

Yığılca 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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1978 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce programa alınan yatırımlar ve bunların 
gerçekleşme durumları? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 8 . 1 . 1980 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2-37-4971 
(39-4973) 20315-20316 

Konu : Sayın Orhan Çalış'ın yazılı 
soru önergesi Hk, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 24. 10.1979 gün ve Öl .212.C2'264 - 016. 

212.010586 - 7/1166 sayılı, 
b) 24 . 10 . 1979 gün ve 01.212.02265-06.212. 

00585 - 7/1167 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış' 
in, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Bolu ilinde 
1978 ve 1979 yıllarında programa alınan yaltırımiara 
lişkin yazılı soru önergelerinin cevabı ekte sunulmuş
tur^ 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

8 . 1 . 1980 O : 1 

Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış'ın, DSİ Genel Mü
dürlüğünce 1978 ve 1979 Yıllarında Programa Alı

nan Yatırımlara İlişkin Yazılı Soru Önergesinin 
Cevabıdır. 

Soru 1 : 
1978 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünce programa alman yatırımlar ve bun
ların gerçekleşme durumları. 

Soru 2 : 
1979 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünce programa alınan yatırımlar ve bunla 
rın gerçekleşme durumları. 

Halen Bolu ilinde etüt ve projesi yapılmış ve ya
pılmakta olan işler ve bunların gerçekleşmesi husu
sundaki Bakanlık görüşleri. 

Cevap 1 - 2 : 
1978 ve 1979 yıUarında Bolu ilinde Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğünce programa alınan yatırım
larla bunların gerçekleşme durumlarını gösterir liste 
eklidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr.Esat Kıratlıoğlu 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı 



A) İnşaat Faaliyetleri 

'Projenin adı 
Proje 1977 sonu 
tutarı sarfı 

796 315 420, 316 1. Düzce - Efteni Projesi 
a) Düzce Ovası sulaması 
b) Düzce ovası taşkın koruma 

2. Bolu iBüyüksu 1 nci Merhale 
Pröjöst 71 963 66 963 
a) Bolu ovası sulaması 
b) Bolu ovası taşkın koruma 

3. Bolu IBüyüksu II nci Merhale 
Projesi 116 065 — 
a) Bolu ovası pompajla sulama 

4. Merkez Kuruçay Islahı 
Projesi 19 917 9 397 

5. Gerede - Yeniçağa Şantiye 
Sitesi Projesi 3 OC0 2 500 

6.. Gerede - Sofular Koruma 
Projesi 1 000 — 

7. Göynük - Çubuk - Hisarözü 
Projesi 2 800 800 

1978 1979 1980 ve 
sarfı programı sonrası 

(Bin TL.) 
Sağlayacağı 

fayda 

66 915 99 340 82 744 25 230 Ha. sulama 
8 100 Ha. taşkın k. 

308 Ha. kurutma 

— 1 500 3 500 7 730 Ha. sulama 
1 362 Ha. taşkın k. 

— 15 100 110 965 2 805 Ha. sulama 

3 250 4 000 3 270 Şehir koruma 

5C0 — — Tesis koruma 

— 500 500 75 Ha. arazi koruma 

7C0 1 300 Köy koruma 

B) Planlama - Proje Faaliyetleri : 
Projenin adı 

1. Göynük - Himmetoğlu Projesi 
a) Kayalboğazı Barajı 
b) H'immetoğlu ovası sulaması 

2. Gerede - Dörtdilvan Projesi 
a) Tekke Barajı 
'b) Dörtdivan ovası sulaması 

3. Düzce - Efteni Projesi 
a) Kasanlar Barajı ve HES. 

Planlaması 

1979 
1981 

1981 
1981 

Proj 

1982 -
1982 -

1982 - 1984 1985 -
1982 - 1984 1985 -

Projesi tamamlanmış olup, (bütçe im 
önümüzd'eki yıllarda icraat programın 
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6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalışın, 1979 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğünce programa alınan yatırımlara dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Esat Kıratlıoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1167) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini arz ederim. 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

1979 yılında Bolu 'ilinde Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce programa alınan yatırımlar ve bun
ların gerçekleşme durumları. 

Halen Bolu ilinde etüt ve projesi yapılmış ve ya
pılmakta olan işler ve bunların gerçekleşmesi husu
sundaki Bakanlık görüşleri. 

TC 
Enerji ve Tabii 8.1.1980 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2-37-4971 

(39-4973) 
20315 
20316 

Konu : Sn. Orhan Çalış'ın yazılı soru 
önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi a) 24.10,1979 gün ve 01.212.02264-06.212. 

00586-7/1166 sayılı, 

b) 24.10.1979 gün ve Cl .21102265-06.212.00585-
7/1167 sayılı yazdan. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan 
Çalış'ın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Bolu 
ilinde 1978 ve 1979 yıllarında programa alınan yatı
rımlara ilişkin yazılı soru önergelerinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Bolu Üyesi Sayın Orhan Çalış'ın, DSİ Genel Müdür
lüğünce 1978 ve 1979 Yıllarında Programa Alınan 
Yatırımlara İlişkin Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Soru 1 : 
1978 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünce programa alınan yatırımlar ve bunla
rın gerçekleşme durumları. 

Soru 2 : 
1979 yılında Bolu ilinde Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünce programa alınan yatırımlar ve bunla
rın gerçekleşme durumları, 

Halen Bolu ilinde etüt ve projesi yapılmış ve ya
pılmakta olan işler ve bunların gerçekleşmesi husu
sundaki Bakanlık görüşleri. 

Cevap 1 - .2 : 
1978 - 1979 yıllarında Bolu ilinde Devlet Su İş

leri Genel Müdürlüğünce programa alınan yatırım
larla bunların gerçekleşme durumlarını gösterir liste 
eklidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 



A) İnşaat Faaliyetleri : 

(Projenin adı 
Proje 1977 sona 
tutarı sarfı 

*< 796 315 420 316 

I 5 , 
OO 

I "' 
7, 

;Düzce - Efteni Projesi 
a) Düzce ovası sulaması 
b) Düzce ovası taşkın koruma 
iBolü iBüyüksu I nci Merhale 
Projesi 71 963 66 963 
a) Bolu ovası sulaması 
b) ıBolu ovası taşkın koruma 
[Bolu iBüyüksu II nci Merhale 
Projesi 116 065 — 
a) Bolu ovası pompajla sulama 
Merkez Kuruçay Islalhı 
Projesi 19 917 9 397 
Gerede - Yeniçağa Şantiye 
Sitesi Projesi ' 3 000 2 500 
Gerede Sofular Koruma 
Projesi 1 000 — 
Göynük - Çubuk - Hisarözü 
Projesi 2 800 800 

1978 1979 1980 ve 
sarfı programı s:onrası 

(Bin TL.) 
Sağlayacağı 

fayda 

66 915 99 340 82 744 25 230 Ha. sulama 
8 100 Ha. taşkın k. 

308 Ha. kurutma 

— 1 500 3 500 7 730 Ha. sulama 
1 362 Ha. taşkın k. 

— 15 100 110 965 2 805 Ha. sulama 

3 250 4 000 3 270 Şehir koruma 

500 — — Tesis koruma 

500 500 75 Ha. arazi koruma 

7C0 1 300 Köy koruma 

B) Planlama - Proje Faaliyetleri : 
Projenin adı 

1. Göynük - Himmetoğlu Projesi 
a) Kayaıboğazı Barajı 
!b) Himmetoğlu ovası - sulaması 

2. Gerede - Dörtdivan Projesi 
a) Tekke Barajı 
ib) Dörtdivan ovası sulaması 

3. Düzce - Efteni Projesi 
a) Hasanlar Barajı ve HBS. 

Planlaması 

1979 - 1981 
1981 - 1981 

Pro 

1982 
1982 

1982 - 1984 1985 
1982 - 1984 1985 

Projesi tamamlanmış olup, Ibütçe i 
önümüzdeki yıllarda icraat programı 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Amasya iline bağlı Doğantepe köyü civarın
da yapılması düşünülen sulama göle tine dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat 
Kıratlıoğiu'nun yazılı cevabı. (711173) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Ün er 

Soru : 
Amasya iline bağlı Doğantepe köyü civarında yapıl

ması düşünülen sulama göleti inşasına ne zaman baş
lanacaktır? 

TC 
Enerji ve Tabii 8 . 1 . 1980 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/052.2-15-5028 

20318 
Konu : Sn. Ragıp Üner'in yazılı so

ru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 26 . 10 . 1979 gün ve 01.212.02290-06.212. 
00601-7/1173 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra
gıp Üner'in, Amasya Doğantepe Barajının yapımına 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğiu 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Nevşehir Üyesi Sayın Ragıp Üner'in, Amasya Doğan
tepe Barajına İlişkin Yazılı Soru Önergesinin Ceva
bıdır. 

Soru : 
Amasya iline bağlı Doğantepe köyü civarında ya

pılması düşünülen sulama göleti inşasına ne zaman 
başlanacaktır? 

Cevap : 
Amasya Doğantepe Barajı ve sulamasının plan

lama çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. 
1980 yılında yapılması programlanan kesin proje 

çalışmalarının bitirilmesinden sonra söz konusu ba
raj ve sulama tesisleri, bütçe imkânları nispetinde ic
raat programlarına alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
' Dr. Esat Kıratlıoğiu 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

S. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mehmet 
Sönmezin, İmrahim Ural'm Kocaeli Valiliğinden 
alınma nedenlerine dair soru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Mustafa Gülcügil'in yazılı cevabı. (7/1183) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasını dilerim. 12 . 12 .1979 
Cumhuriyet Senatosu 

Hatay Üyesi 
Mehmet Sönmez 

Soru : 
1. İbrahim Ural'm Kocaeli Valiliğinden alınma 

nedenleri arasında, Türkiye'nin en büyük demir ka
çakçılığı olayına el koyarak yurda kaçak demir so
kan üç gemiyi yakalatıp, 12 kaçakçıyı adalete teslim 
etmesi var mıdır? 

2. Türkiye'ye gemilerle kaçak demir sokan Öni 
dor adlı İsviçre firmasının ortakları arasında Yahya 
Demirel'in Mıgırdıç Şellefyan'ın ve Atilla Özçelik'in 
bulunduğunu bildiren bir yazı, İsviçre'deki temsilcili
ğimizden Dışişieri Bakanlığımıza gelmiş midir? Gel
mişse, Kocaeli Valisinin değiştirilmesinde bunun et
kisi olmuş mudur? 

3. Demir ithalatı ile «iştigal eden-» lerden bir 
grubun, Kocaeli Valisi İbrahim Ural'a «yirmi mil
yon lira topladık ya bu parayı alıp istifa et, ya da 
seni değiştirmek için kullanacağız» yolunda haber 
saldıkları söylentisi doğru mudur? 

4. Bakan olduktan sonra demir ithalatı ile «iş
tigal eden» 1er adına bir heyeti kabul ettiniz mi, ya 
da görüşme yaptınız mı? 

5. Gebze ilçesinde üç fabrika tarafından denizin 
41 dönüm doldurulduğu ve burada inşa edilen iske
lelerde kaçakçılık yapıldığını biliyor musunuz? Koca
eli valisinin değiştirilmesinde, denizden kazanılan 
41 dönümlük arazinin hazineye mal edilerek devlete 
15 milyon lira kazandırılmasının ve inşa edilen iske
lelerde silah kaçakçılığı yapanların yakalanıp adalete 
verilmesinin etkisi olabilir mi? 

490 — 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 2 . 1 . 1980 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. M d. Değ. Atama : 731/54 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Sayın Meh
met Sönmez'in Bakanlığımıza yönelttiği Kocaeli Va

lisi İbrahim Ural'm bu il valiliğinden alınmasına dair 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Kocaeli Valisi İbrahim Ural'm bu il valiliğindeki 
genel icraatı iki Mülkiye Müfettişi tarafından ince
lenmiş, inceleme raporu ve yapılan değerlendirme 
sonucu kamu hizmetinin gerekleri dikkate alınarak 
adı geçenin Merkezde görevlendirilmesi uygun görül
müştür. 

Arz ederim. 
Dr. Mustafa Gülcügi i 

İçişleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 17 . 12 . 1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
06.212:00727-02613-7/1183 sayılı yazınız. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

20 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1980 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlık
lı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi: 8 . 11 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin 
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip Ka-
ramullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından, İTT'nin 
(Uluslararası Telefon ve Telgraf Şirketi) başta Tür
kiye olmak üzere, son beş yıl içinde bazı ülkelerdeki 
kişi ve kurumlara rüşvet vermek suretiyle ticari ola
naklar sağladığı gerekçesiyle mahkemeye verildiği 
hakkında basınımızda çıkan habere dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş tarihi : 
21 . 11 . 1978) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldan'm, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30 . 1 . 1979) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27 . 3 . 1979) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Tercüman Gaze

tesinin 12 Nisan 1979 gün ve 6180 sayılı nüshasında 
yayımlanan bir yazıya dair İçişleri ve Dışişleri bakan
lıklarından sözlü sorusu. (6/113) (Gündeme giriş ta
rihi : 25 . 12 . 1979) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Dr. Seçkiner Görgün'ün uyguladığı tedavi 
yöntemine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/114) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 12 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ 

KARARLAŞTIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 
702'ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

• • • < • • • • 



Toplantı Yılı : 18 S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek 

CUMHURİYET SENATOSU 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 
Akdolunan Kredi Andlaşması Konusunda Kurulan Cumhuriyet 

Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10 /23) 

Not : Raporda sözü edilen yabancı dildeki belgelerin Türkçe tercümeleri eklenmiş olup, yabancı dildeki bel
geler arşiv nüshalarına konulmuştur., 





DİZİ PUSULASI 

Sayfa 

1 Komisyon Başkanlığı sunuş tezkeresi. 

2:5 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akdolunan Kredi Anlaşması konu
sunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. 

6 Komisyon üyelerinden Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun ve 
Zonguldak Üyesi Sayın Ahmet Demir Yüce'nin muhalefet şerhi. 

7:68 Komisyon Üyesinden Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Haydar Tunçkanat'ın incelemesi. 

69:150 
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70 
71 
72 
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74 
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7 
8 
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12 
13,14 
14 a, 15 
16 
17 
18 a'nm çevirisi 
•18 b ve 18 c'nin çevirisi 
18 d'ndn çevirisi, 19 
20'nin çevirisi 
21 ve 22'nıin çevirişi 
23 
24,24'a 
25 ve 26'nın çevirisi 
27 
28 
28 a 
29'un çevirisi, 30 
31 
32 
33 
34,35 
36 
37,38 
39'un çevirisi 
40 
41 
41*in son sayfa çevirisi ve 

* 
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42'nin çevirisi 
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Sayfa 

1.19 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
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43'ün çeıvMsi 
44 
45 
46 ve 47'nin çevirisi 
48 
49, 50'nin çevirisi ve 51'in çevirisi 
52 
53 
54 
55,56 
57,58 
59'un çevirisi 
60,61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68, 69 
70've 71''in çevirisi 
72'nin çevirisi, 73 
74,75 
76 

Karadeniz Bakır İşletmesi mali raporu. 
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Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Anayasanın 88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 134 ncü maddeleri uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 31 Mayıs 1968 Tarihli Kredi Anlaşması hakkında 
kurulan Araştu-ma Komisyonumuz görevini süresi içinde bitirmiş ve İni IhusuStaki raporunu tanzim etmiş 
bulunmaktadır. 

Söz konusu raporu, Genel Kurula sunulmak üzere ilişikte takdim olunmuştur. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkam 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
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TC HÜKÜMETİ VE ABD HÜKÜMETLERİ ARASINDA İMZALANAN 31 MAYIS 1968 TARİHLİ 
30,5 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASIYLA İLGİLİ OLARAK KURULAN SENATO 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

ABD kredilerinden yararlanmak suretiyle kurulmak istenen projeler için yapılmış olan Kredi Anlaş
malarında, bağlayıcı, yasalarımızla çelişen ve ulusal çıkarlarımızla bağdaşmayan hükümlerin bulunduğu tes
pit edilmiştir. Raporun eki olan inceleme bölümünde bunlar, belgelere, uzman ve sorumluların Komisyonda 
yapmış olduğu açıklamalara dayanılarak ayrıntılarıyla ortaya konulmuştur. 

Kredi anlaşmaları yapılmadan önce, Türkiye'deki Amerikan Yardım Kurulunun (AID), Amerikan kredi
sinden yararlanmak üzere seçmiş olduğu kârlı projelere şöyle bir metot uyguladığı görülmektedir. 

AID (Amerikan Yardım Kurulu) - Desteklemek istediği projeleri kendisi seçmekte, ilgili daire veya Türk 
Hükümetine bu projenin dış finansmanının AID Fonundan sağlanacağı bildirilmektedir. Bu amaçla, projenin 
dış finansmanı için gerekli kredinin Amerikan Hükümetince verilebilmesini kolaylaştırmak gerekçesiyle proje
nin fizibilite etütlerinin yabancı bir firmaya yaptırılması istenmektedir. 

Fizibilite etüdü için gerekli paranın da AID Fonundan ödeneceği bildirilerek, bunun ön şartına göre; 
AID'nin tavsiye edeceği Amerikan firmaları arasından yine AID'nin tasvip edeceği bir firmaya verilmesiyle 
sonuçlanmaktadır. 

Yalnız bu Amerikan firmasına verilen fizibilite etüdü için firma seçme hazırlıkları ve etüt safhasında 
AID, Amerikan firmasına özel bir görev daha vermektedir. Bu görev projeye Amerikan firmalarının ortak 
olmalarını sağlamaktır. Pazarlık sürdükçe etüt süresi de uzamakta özel görevini yerine getiremeyen Ameri
kan firmasının da gerektiğinde, bu projede olduğu gibi yapılmış mukavelesi feshedilerek, etüt için başka bir 
firma seçilmesi AID tarafından istenmekte ve böylece uzun bir zaman kaybedilmektedir. Eğer, bu ortaklık 
teklifi başarıya ulaşmaz ise; ondan sonraki safha şöyle gelişmektedir; AID ilgilileri, Amerikan dış yardım 
politikası ve kanunlarının ancak böyle bir projenin dış finansmanının, özel teşebbüs hissesi hâkim bir şirket 
kurulduğu takdirde, kredi olarak verilebileceği gerekçesiyle, r/f 49'u devlete ve c/r 51'i özel teşebbüse ait bir 
şirket kurulması üzerinde ısrar etmektedir. 

Bu durumda da bir hayli zaman kaybedilmekte diğer taraftan AID yine Türk makamlarının bilgisi dışın
da fizibilite etütlerini hazırlayan firmaya yeni görevler vererek fizibilite etütlerinin bitirilme süresini geciktir
mektedir. 

Verilmesi öngörülen kredinin ön şartlarından biri de Amerika'dan mal ve hizmet satın alınabileceği oldu
ğundan projeyi yapacak firmanın da yeni AID'nin tavsiye edeceği firmalar arasından yine AID'nin onaylaya
cağı bir Amerikan firması olmasıyla sonuçlanmaktadır. Gerçekte Türk Hükümetinin firma seçme hakkı fiilen 
yoktur. Böyle bir tesisin kurulma süresi 36 aydır. 1963 yılı başında AID ile bu konuda başlayan müzakere
lerde AID'nin gerçek niyetleri anlaşıldıktan sonra, azar azar kendi kaynaklarımızdan desteklenmiş olsay
dı, bu tesisin en geç 1967 yılı sonunda veya 1968 yılı başında işletmeye geçmesi mümkündü. Bu açık ger
çeği ve bu yolda alınmış Hükümet kararının plana girmesine rağmen, sonradan hangi sebepten olduğu bilin
meyen yeni bir kararla tekrar AID kredisine dönülmüş olması gecikme nedeniyle de tesisin maliyetini de ar
tırmıştır. Halbuki, çok ağır şartlarla alınmış olan 30,5 milyon dolarlık kredi, tesisin sağlayacağı bir yıllık 
dövizden daha azdır. Böyle bir proje için her yıl 7 - 8 milyon doları kendi kaynaklarımızdan ayırmayan bir 
Hükümet politikasını tasvip etmek mümkün değildir. 

Tüm proje birbirinden ayrı ünitelerden meydana gelmiştir. Örneğin; Murgul - Hopa boru hattı, Ho
pa - Samsun arası deniz nakliyatı, Samsun'da izabe fırınları ve asit sülfürit tesisleri, Maden bölgesinde 
kamyon, ekskavatör ve mühendislik hizmetleri gibi. Eğer bunlar bölünerek ayrı ülkelerden rekabet şartlan 
içinde satın alınma imkânları araştırılarak, kredi sağlanmasına gidilmiş olsaydı, beliren kanaat odur ki; tesisin 
tüm maliyeti malzeme ve teçhizatta c/c 20 - 50 ve mühendislik hizmetlerinde ise c/c 50 oranında bir ucuzluk 
sağlanacak ve tesisin rantabilitesini müspet yönde etkileyecekti. Kredi anlaşmasının ön şartlarından olan 
malzeme, teçhizat ve mühendislik hizmetlerinin Amerika'dan satın alınması zorunluğu projeye pahalılık getir
miş ve tesisin rantabilitesini ters yönde etkilemiştir. 
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Bu şartın kabul edilmesi ve başka kredi kaynaklarının araştırılmamış olması, dış finansmanı 18-20 mil
yon doları aşmayacak bu tesissin 30,5 milyon dolarlık bir kredi için uzun yıllar geciktirilmesine ve tüm mali
yetinde 650 milyon liradan başlayarak 1.7 milyar liraya kadar yükselmesine sebep olmuştur 

Bu şirketin 'kuruluşu ve sermaye teşkili de pek karışık bir durum arz etmektedir. Kredinin verilmesinin ön 
şartlarından biri olan bu A. Şirketin kurulması da ortak bulmak için bir yıldan fazla bir zaman kaybına sebep 
olmuştur. 

Karadeniz Bakır işletmeleri A. Ş'nin son sermaye durumu ve ortakların katılma payları şöyledir. 
Toplam Hissesi TL. 

Eti bank 
T. İş Bankası 
T. Sınai Kalkınma Bankası A. Ş. 
T. Vakıflar Bankası T. A. O. 
Akbank A. Ş. 
Endüstri Holding 
Diğer ortaklar (5 660 kişi) 

218 050 000 
69 000 000 
31 000 000 
27 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
78 347 000 

445 000 000 

( + ) 10 milyon lirası bu şirkete katılmak şartıyla 6 Eylül 1968'de hükümetle banka arasında yapılan bir 
anlaşma ile faizsiz verilmiştir. 

Bu tablodan da anlaşılacağı gibi, Vakıflar Bankası da özel teşebbüs sayılacak olursa, İş Bankasına verilen 
10 milyon lira il hükümetin katkısı Etibankla birlikte 228 milyon 50 bin liradır. Buna karşılık özel teşebbü
sün gerçek 'katkısı 217 milyon 950 bin liradır. Şirket esas mukavelesine göre, Şirketin Yönetim Kurulunda 
Hükümeti 4 üye ile Etibank, özel teşebbüsü ise, 6 üye temsil etmektedir. 

Projenin tüm maliyeti ise haler. şöyle hesaplanmaktadır: 

Sermaye 
AID Kredisi 
Devlet Kredisi 
Ertelenen Gümrük Vergileri 
Ertelenen Kur Farkları 
Finansman açığı 

445 000 000 
445 000 000 
280 000 000 

65 000 000 
6 400 000 

150 000 000 

(1 dolar 15 TL. 30.5 milyon dolar) 
(Bütçeden verilecek) 

Toplam ( Jr) 1 401 400 000 projenin görünen mahiyeti. Halbuki, maliyetin bir mil-
lar lirayı aşmayacağı ısrarla söylenmişti. 

Görülüyor ki, 1.7 milyarı aşan proje maliyetine özel teşebbüsün gerçek katkısı 271 950 000 TL.'dir. Bu 
kadar büyük mali destek sağlamak zorunda kalan Devletin bu tesisleri özel teşebbüse devretmesini Hükümetin 
Devlet kesesinden özel teşebbüs kurma politikasının Hazine aleyhine işletilen güzel bir örnek olması bakımın
dan da İlginçtir. 

( + ) Son maliyet 1 724 000 000 TL.'dir. (Mali rapor Kasım 1974 Belge - A) 
Kredinin faiz hadleri de iddia edildiği gibi düşük değildir. 18 milyon dolara satın alınabilecek mal ve hiz

metler için 30.5 milyon dolar ödenince, aradaki fark peşin ödenmiş bir faiz ve sonradan ödenecek faizlerin 
farkı da alınınca, faiz oranı 30 yıllık devrede % 8.9'u bulur. Bu sadece alınan kredinin devlete olan maliyeti
dir. Devlet krediyi şirkete c/c 1.1 faizle vereceğinden, şirket 15 yıl sonunda faiz ve anapara taksitleri olarak 53 
milyon dolar ödeyecektir. Eğer ma) ve hizmet normal piyasa şartlarıyla sağla nabilsey di, bu defa şirket 15 yıl
da taikriben 34 milyon dolar ödeyecekti. Anlaşmada mal ve hizmetlerinin Amerika'dan alınması şartının kabulü, 
şirketin 19 milyon dolar daha fazla ödemesiyle sonuçlanmaktadır ki; bu hem faiz oranını yükseltmekte hem de 
projenin rantabilitesini alıp götürmektedir. 
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Dış krediler, öz;el karakterdeki teşebbüslere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. 
TC Hükümeti ile Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. arasında 277-076 No. lu 9 . 9 . 1968, AID kredisinin şir

kete devir anlaşması ise bunlardan hiç birine uymamakta, fakat, sadece kredi anlaşmasının bir ön şartının gereği 
olduğu için, kanuna ve usule aykırı olarak kredi özel ',e>ebbüse devredilmiştir. 

Yine Anlaşma şartlarına göre, Etibankin maden sahaları ve elindeki tesisler yeni şirkete devredilecektir. Se
nato Araştırması önergesinden sonradır ki, Murgul'da kârlı olarak çalışan izabe tesislerinin şirket hurda fi
yatına devri ve üretimine son verilmesinin büyük bir hata ve milli ekonomi için büyük bir kayıp olduğu ka
bul edilerek, devir işi durdurulmuşsa da, tesisin dayandığı maden cevher sahası şirkete devredilmiş olduğun
dan kârlı çalışan Murgul ve Küre tesisleri rezervi bulunmayan birer tesis durumuna düşürülmüş olmaktadır. 
Bu suretle şirket kazansın diye Etibank büyük zararlara uğratılmıştır. (Bu iki tesisin sağladığı yıllık kâr 85 mil
yon lira civarındadır.) 

Yeni kurulacak tesislerle bu kân dahi sağlamak mümkün olmayacağı gibi, kârın ortaklar arasında paylaştırıl
ması nedeniyle Etibank'ın kârı daha da azalacaktır. 

İki ülke arasında yapılmış olan bu anlaşmanın hukukiliği ve bağlayıcı vecibeleri inkâr edilemez. Ancak, mu
kaveleler mukavele serbestisine rağmen kanunlara, geleneklere, örf ve âdetlere, ahlâka aykırı olamazlar. Kanun
larımıza aykırılığı bir çok madde ve bölümlerinde açık görülen bu anlaşmada karşı görüşü savunanlara hak ver
meye imkân yoktur. 

Bir anonim şirketin hisse senetlerinin piyasada satılabilmesi T. Ticaret Kanununa göre serbesttir. Fakat, bu 
anlaşma ile Şirketin hisse senetlerinin Türk Hükümetine satılması ve hatta teminat olarak verilmesi dahi ya
saklanmıştır. Bunun elbette belli bir nedeni vardır. Hissedar bankalardan bu konuyu teminat altına alan mek
tuplar alınıp AID'ye teslim edilmeden kredinin işletilmemiş olduğu belgelerle sabittir. Sorumlular bu kanun
daki sorularımızı açıkça cevaplandırmaktan kaçınarak, anlaşmaların böyle bağımlı oluşunu Amerika adına sa
vunmuş ve onları haklı göstermeye çalışmışlardır. Tutanaklar bunların örnekleriyle doludur. 

Aynı anlaşmanın «IV ncü maddesinde, kredi tamamen ödeninceye Hükümet, Şinketin Kuruluş Statüsünü 
muhafa edecek ve T. Ticaret Kanunu ile ilgili diğer kanunlar mucibince bir anonim şirket olarak çalışma ve 
idaresini değiştirecek herhangi bir takibata geçmeyecektir. «Anayasamızın hükümetlere vermiş olduğu açık yet
kiye rağmen bu şirket 40 yıl devletleştirilemeyecektir. Ta ki, Amerika'ya dış finansman için borçlanmış oldu
ğumuz para ödenmiş olsun. Bu parayı defaten ödeyecek güçte olsaydık zaten böyle ağır şartlı bir anlaşmayı 
imzalamaya ihtiyaç kalmazdı. Bu madde de irademiz dışında konulmuş. Anayasamızın 39 ncu maddesine ay
kırı ve onun vermiş olduğu yetkiyi önleyici niteliktedir. 

Komisyon müzakereleri ve geçmiş tecrübelerin de ışığı altında iptal ve durdurma ile ilgili 300 ncü maddede 
fesih yetkisinin tek yönlü ve sınır konulmadan yalnız AID'ye tanınmış olmasının doğuracağı sakıncalar ara
sında, en önemlisinin mali ve ekonomik baskı olarak kullanılması suretiyle, Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaş
mayan siyasi ve ekonomik tavizlerin verilmesine zorlanabilmesi için kapıların açık bırakılmış olmasıdır. Bu 
anlaşmadan çok önce, ABD'leriyle yapılmış olan bütün anlaşmaların uygulanmasında Türk Hükümeti tarafın
dan yapılacak herhangi bir kusur, direnme veya AID'nin arzusu dışında yapılacak her hareket karşısında bu 
anlaşma ile verilmiş olan kredinin durdurulmasını, verilmiş olan kısmının iptalini ve Amerika'nın Türkiye'ye 
şimdiye kadar vermiş olduğu bütün kredilerin, borç ve faizlerinin kusur 60 gün içinde düzeltilmediği takdirde 
90 gün içerisinde ödenmesi zorunluğunu doğuran çok kuvvetli bir baskı unsurunu da beraber getirmiş olması 
nedeniyle çok sakıncalı görülmüştür. Kendisinden önce yapılmış hiçbir anlaşmada böylesine ağır ve bağlayıcı 
bir hükme rastlanmamış olduğunu da önemle belirtmek isteriz. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri gibi planlı kalkınmamızın en önemli dayanakları olan bu kuruluşların ve önem
li Devlet dairelerinin başına getirilecek kimselerin, Devletin gücüne, iktisadi Devlet kuruluşlarının yaratıcılı
ğına inanmış kimselerden seçilmiş olmasının gerekliliğini önemle belirtmek isteriz. Bu her zaman böyle olma
maktadır. Bazı müdürler, başında bulundukları İktisadi Devlet Teşebbüsünün yıllardan beri yürümekte olduk
ları işletme ve tesislerin özel teşebbüs eliyle daha iyi yürütüleceği tezini açıkça savunmuşlardır. 

Tesisin rantabilitesi bakımından kurulacak en uygun yer seçimi için bir etüt yapılmamış olduğu görülmüştür. 
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Samsun'un adı ortaya atıldığı için, Samsun civarında bir yer aranmış olduğu anlaşılmıştır. Maden cevhe
rinin taşınmasının ağırhk merkezini teşkil eden Murğul-Çakmakkaya mevkii dikkate alınmayarak Samsun'a zorla 
rakip bir mevki aranmış ve yeri belli olmayan geniş bir Marmara Havzasıyla mukayese edilmiştir. 

Tesisin rantabilitesi yapılırken yalnız yeni tesisin getireceği kâr Etibank tarafından bu tesis dolayısıyla terk 
edilecek olan tesislerin kârlarının bundan düşülmesi ve terk edilmesi, anlaşmalara bağlanan değer tenezzülünün 
de dıikkate alınması gerekirdi, Şimdiki haliyle yapılmış olan rantabil itelerde görünen kârların tamamen kâğıt 
üzerinde kalacağı anlaşılmaktadır. 

Özet olarak; Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. ile ilgili 30.5 dolarlık anlaşmanın; çok pahalıya mal ol
duğu, ulusal çıkarlarımızı gereği gibi sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca İktisadi Devlet Teşekküllerinin yük
lendikleri riziko ölçüsünde hak ve gelir ekle edemediği ortaya çıkmaktadır. 

Bu gibi anlaşmalar, ecnebi çıkarlarına içişlerimize karışma olanağı da yaratmaktadır. 
Bu araştırmanın ışığında her nevi dış krediler için dikkat edilmesini gerekli gördüğümüz hususları şöyle 

sıralıyoruz. 
1. Fizibilite raporlarının kredi alınacak memlekette yapılması mecburiyetine karşı çok ihtiyatlı olmak la

zımdır. Şayet bu mecburiyetten kurtulmak imkânı bulunmaz ve kredi almak da zorunlu olursa fizibilite rapo
runun uzamasına ve bu rapora, dolaylı yoldan yeni yükümlülükler mesele mal ve hizmetin behemehal kre
diyi veren memleketten alınması mecburiyeti konmamasına dikkat etmek gerekir. 

2. Dış krediler daima çok pahalıya mal olduklarından hiç olmazsa kısmen kendi imkânlarımız kullan
maya gayret edilmelidir. 

3. Özel teşebbüsün makul kâr marjryla çalışmasının teşviki gerekirse de dış kredi şartlarında her defasın
da özel teşebbüsün önplanda olması şartı milli çıkarımıza aykırı diyebiliriz. Hele, rizikoları Devlet sektö
rüne ve kân özel teşebbüse götürecek bir tutum tasvip edilemez. 

Her iki sektöre eşit koşullar uygulanmalıdır. 
4. Nihayet kredi mekanizmasının behemahal süratli işletilmesi, sürüncemede bırakılmaması lâzımdır. 

Aksi takdirde maliyet bu kredide olduğu gibi, artacaktır. 
5. Anlaşmada müşavir firmanın vergi ödemeyeceği de kabul edilmiş olduğundan, kanunlarımıza göre, 

firmanın ödemekle yükümlü olduğu 50 milyon TL. vergi Karadeniz Bakırları A Ş tarafından ödenmiştir. 
Bu da proje maliyetinin artmasında başka bir etken olmuştur. 

6. Fizibilite raporunda, 1971 yılında işletmeye geçeceği bildirilen tesislerin ilk yıl r/( İS ve onu izleyen 
yıl ise tam kapasite ile çalışacağı bildirilmiş iken fiili durumda, 1973 yılında 10 006 ton blister bakır üretil
miş (% 25 kapasite) 1974-1975 yıllarında ise 12 500 ton {c/c 30 kapasite) ye yükselebilmiştir. Bu da gös
teriyor ki, yılda 40 800 ton blister bakır 365 000 ton sülfirik asit, 230 000 ton pirit konsantresi, 75 000 ton 
bakirli pirit üretmesi öngörülen bu tesislerin hangi tarihte belirtilen bu kapasiteye ulaşacağı belli değildir. 
Sülfirik asit fabrikası ise son günlere kadar çalıştırılamamış ve atmosfere sürekli olarak kükürt dioksit atı
larak çevre kirlenmesi çok yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Diğer taraftan her yıl 40 000 ton blister bakır ye
rine 100 000 ton satıştan doğan döviz kaydı da dikkate alınırsa, ulusal çıkarlarımızın ne ölçüde zarara uğra
dığı açıkça görülmektedir. Genel Kurula saygıyla arz edilir. 

BaŞkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Sözcü 
Zonguldak 

Muhalefet şerhim eklidir. 
A. Demir Yüce 

Kâtip 
Niğde 

A. Emre İleri 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhaddin Babüroğlu 

Afyonkarahlisar 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Kâzım Karaağaçlıoğhı 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 

İstanbul 
Besim Üstüne! 

Tabii Üye 
Haydar Tunçkanat 

Kayseri 
Sami Turan 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Rapor da kredi anlaşmasının genel bir değerlendirmesi yapılarak bunun memleket yasalarına ve yarar
larına aykırı olduğu belirtilmiş ve uygulamada da hatah noktaların mevcudiyetine işaret edilmiştir. 

Aşağıdaki nedenlerle bu görüşlere katılamıyoruz. 
A) Anlaşma kanunlara aykırı değildir. 
Nitekim Anayasamızın 39 ncu maddesine atfen istinat edilen kanuna aykırılık söz konusu olamaz. 
Zira mezkûr madde kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel teşebbüslerle ilgilidir. 
Bakır tesislerinde ise kamu hizmeti niteliği yoktur. 
B) Anlaşma memleket yararlarına aykırı değildir. 

Burada memleket yararı mefhumu üzerinde durmamız gerekir. 
Yarar ve zarar bunu doğuran clayın faydası ve mazarratı arasındaki farkla ölçülür. 
Hadisemizde; kredinin kullanılmasının faydası mı çdk zararı mı çok diye düşündüğümüzde faydanın 40 

bin ton kapasiteli bir tesisin kurulması zararının ise söz konusu olmadığını görürüz. Zira faiz ödemesini zarar 
diye kabullenmek mümkün değildir 

Ayrıca o sırada adı geçen tesis için bulunabilen bu 'kredi olmasa idi bu tesis kurulamayacaktı. 

O halde (kurulan bu tesisle parasızlıktan kurulamayan bir tesisin mukayesesi ne kadar doğru değilse bu 
anlaşmada kabullendiğimiz şartlan daha iyi şartlı kredi bulamadığımız için, zararlı olarak vasıflandırmamız 
aynı derecede yanlıştır. 

Kaldıiki fizibilite etütlerinin ABD firmalarına yaptırılması ithal edilecek makinelerin ABD'den ithal edil
mesi gibi şartlar bağlı kredi niteliğinde olan bütün ABD proje kredilerinde mevcuttur. 

Birçok tesisler mesela Ereğli Demir - Çelik tesisleri gibi tesisler de hep bu tür kredilerle ve benzer şart
lar dahilinde kurulmuşlardır. 

BaŞka bir yedimle bu tür krediler alınmasaydı ve yerlerine kaim olacak diğer krediler de mevcut olma
dığından memleketimiz birçok yararlı tesislerden mahrum kalacaktı. 

C) Uygulamadaki hatalara gelince: 
Bunları da hata diye telakki etmemekteyiz. 
Mesela özel sektör karakterinde müessese kurulması, yer seçimi gibi hususlar birer politika ve etüt 

konularıdır. Binaenaleyh, tek taraflı olarak belli bir görüşe dayanmak suretiyle bunları hata diye tanımla-
malk doğru değildir. 

Verginin yabancı firma yerine Karadeniz Bakır AŞ'ce ödenmesi bir maliyet artışı sebebi değildir. 

Zira firma ihale bedelini vergisini Türk tarafının ödemesine göre teklif etmiştir. 
Firmanın bu teklifi kabul edilmese bu defa ihale bedeli bu verginin tekabül ettiği miktar kadar olacak

tır. 

Afyonkarahisar Zonguldak 
Kâzım Karaağaçhoğlu Ahmet Demir Yüce 
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TABİİ ÜYE HAYDAR TUNÇKANATTN 
İNCELEMESİ 

Giriş 

Tabii Senatör Haydar Tunçkanat'ın Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında yapılan 31 Mayıs 1968 tarihli 30,5 milyon dolarlık Kredi Anlaşması hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesinde; adı geçen Kredi Anlaşmasının; ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı, Anayasa ve mevcut 
kanunlarımıza aykırı olduğu, içişlerimize müdahaleler getirdiği, Hükümranlık haklarımızı kısıtladığı ve Ha
zineyi zarara soktuğu iddia ediliyordu. 

H. Tunçkanat, C. Senatosunun 18 Şubat 1969 günü yaptığı oturumunda, önergesiyle ilgili açıklamasın
da 31 Mayıs 1968 tarihli Kredi Anlaşması ve 23 Ağustos 1968 tarihli 277-H-076 sayılı Karadeniz Bakır İş
letmeleri Anlaşmasının Ek l No. lu Tadilat Anlaşmala ını eleştirerek iddialarının dayanaklarını göstermişti. 

Cumhuriyet Senatosunun 25 Kasım 1969 günü yapılan oturumunda Hükümet adına cevap veren Devlet 
Bakanı Refet Sezgin tüm iddiaları reddederek, 

«Bu önergeyi kabul ediniz ki, gerçekten Türkiye'nin milli menfaatleri korunmuş mudur, korunmamış mı
dır, Türkiye'nin bağımsızlığına aykırı bir işlem yapıl niş mıdır, yapılmamış mıdır, bu ithamlar ne dereceye 
kadar varittir veya değildir; bu mesele ortaya çıksın» demişti. 

Kurulan Araştırma Komisyonun yapmış olduğu belgeler üzerindeki incelemeler ve ilgililerin Komisyo
na davet edilerek yapılan soruşturmalar iddiların çojunlükla doğru olduğunu meydana çıkarmıştır. Biz bu 
raporda, bu görüşlerimizi destekleyen belgelerle, Komisyona davet edilmiş olan ilgililerin ifadelerini de tuta
naklardan vermek suretiyle görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız. 

BÖLÜM - I 

Dosyalanıl İncelenmesi 

30,5 milyon dolar dış finansmanı gerektiren proje 31 Mayıs 1968 tarihli Anlaşmada şöyle açıklanıyor : 
Madde I. Bölüm 1.02. 

Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki bakır madenleri ile izabe tesisleri komplekslerinin birleştirilmesini, 
tevsiini, geliştirilmesini, inşaatını ve teçhiz edilmesini ve bahusus Murgul, Küre, Espiye madenlerinin bakır 
cevheri istihsalinin artırılmasını, Samsun'da kurulacak olan 40 bin ton yıl, Blister bakır güçlü izabe tesisleri ve 
bununla ilgili sülfürik asit fabrikasının ve bütün tesisler için gerekli nakil ve manipilasyon ünitelerini ve izabe 
tesislerini besleyecek olan konsantratörü kapsar.» 

Karadeniz Bakır Projesi diye adlandırılan, bu proje çalışmalarının bu tarihten çok gerilere uzandığı ve pro
jenin etüt masrafları için ilk kez 1963 yılı Mart ayı içinde Amerikan Yardım Kurulu (AID) Başkanı Bay 
Stuart Van Dyke'a müracaat edildiği anlaşılmaktadır. (Belge : 1) 

VVashington'daki Türk temsilciliği tarafından Etibank Genel Müdürlüğüne yazılan 3 Ekim 1963 tarihli 
yazı ve ekinde (Belge : 2) Karadeniz bakır projesi etütleri için 75 000 dolar verileceği ancak Etibank'ın tek
lif isteme formlarının AID şartlarına göre değiştirilmesi istenmektedir. 

Belgelerle, ilgililerin ifadelerinden de açıkça anlaşıldığına göre, Türk bakırlarına karşı, aşırı bir ilgi duyan 
Amerika'lılar önce, Türk bakırlarına ortak olmak istemişlerdir. Ortaklık teklifleri, her defasında reddedilince, 
Türkiye'nin yıllık döviz gelirlerine büyük katkısı olacak bu projeyi büyük bir ustalıkla geciktirmişlerdir. Eti
bank Genel Müdürlüğü tarafından Washington'daki temsilciliğimizde yazılan 3 . I X . 1964 tarihli yazı (Bel
ge : 3) bu kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. (2) sayılı belgenin ekinde AID bu projeyi finanse etmeyi ve is
tek yapılırsa 75 000 dolara ilaveten ek finansmanda bulunacağı kabul edilmiş ve yapılan ihaleyi Svvindell 
Dressler Firması kazanarak ihalesi Etibank'ça yapılmış :ı. (3) sayılı belgenin 3 ncü paragrafında mevsimin geç
mek üzere olduğu nazarı itibara alınarak firmanın Ankara mümessili ile şu karara varmış ve bu karar Svvindell 
Dressler Firması tarafından da kabul edildiği öğrenilmiştir. Karar şudur : 
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«AID bu işi geciktirdiğine ve mevsim de geçmek üzere olduğuna göre firma işe başlayacak, AID'den ni
hai karar çıktıktan sonra paralan ödenecektir. AID bu yardımdan vazgeçtiği takdirde bu masrafların Maliye 
Bakanlığı tarafından ödeneceğine dair Maliye Bakanlığın lan bir teminat alınacaktır.» 

AID'nin Ankara bürosundan alınan 12 Eylül 1964 tarihli yazıda (Belge : 4) Eti bank ile Swindell Dressler 
Firması arasında varılan bir anlaşma ile AID fonundan desteklenmesi tasarlanan Karadeniz Bakırları fizibi
lite çalışmalarının mevcut şartlar altında finanse edilme /eceğini herhangi bir sebep göstermeksizin bildiriyor. 

11 Eylül 1964 (Belge : 5), 16 Eylül 1964 (Belge : 6) ve 21 Eylül 1964 (Belge : 7) tarihli yazılar da açıkça gös
termektedir ki, Etibank bu projenin fizibilite etütleri için AID tarafından tavsiye edilen firmalardan biri olan 
Swindell Dressler Firmasına ihaleyi yaptığı halde sonralan, Amerika'nın Ankara'daki yardım Kurulu;Etibank'a 
bu etüdü finanse etmeyeceğini bildiriyor. (Belge : 4) Diğer taraftan Etibank'ın haberi olmadan (Belge : 6), 
Washington'daki AID Merkezine Etibank'ın daha geniş bir proje hazırlayarak getireceğini yazarak (Belge : 5), 
(Belge : 7) işlemin durdurulmasını istiyor. Washington'daki temsilcimizin yukarıdaki karışık durumun Etibank 
ile Amerikan Yardım Kurulunun, Ankara temsilciliği arasındaki bir anlaşmazlıktan ileri geldiği yaptığı temas
lardan anlaşılmış olduğunu 24 Eylül 1964 (Belge : 8), yazılarında bildiriyorsa da, asıl nedeni Swindell Dressler 
Firmasının bertaraf edilmesi gayreti olduğu açıkça gö ülmektedir. Etibank bu görüşü benimsemediği içindir 
ki, önceden almış olduğu karara uyarak, işin gecikmelini önlemek amacıyla 75 000 doların Maliye Bakanlı
ğınca temin edildiğini 20 Ekim 1964 (Belge: 9) tarihli yazılarıyla Washington'daki Türk heyetine bildiriyor, 
Böylece proje ile ilgili, üzerinde önemle durulması ge eken bir safha başlıyor. Ankara'daki, Amerikan Yar
dım Kurulu Başkanı 30 Ekim 1964 (Belge : 10ı) tarihli yazılarında Bakır projesinin AID tarafından finanse 
edilmeyeceğini, bir kez daha Etibank'a bildiriyor. Diğer taraftan aynı konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı 
3 Ekim 1964 tarih ve 43177 sayılı yazılarına ek, 17 Ka;ım 1964 tarihli (Belge : 11) yazılarında projenin finans
manı için 75 000 dolar ayrılmış olduğundan söz ediliikten sonra «Bu defa Washington Büyükelçiliği MÎİT 
Müşavirleri heyeti başkanlığından alınan 24 . 10. 1964 tarihli telde Bankamıza Bakır izabesi fizibilite etütleri 
için tahsis edilen $ 75 000,'ın AID'den tahsisinin müm'cün olduğu, serbest kaynaklardan verilen bahis konusu 
$ 75 000'lik perminin iptali istenmektedir. 

$ 75 000'lık bir permi alınmışsa bunun iptaliyle bu hususta AID ile aranızdaki anlaşmazlık izale edilinceye 
kadar bir muamele yapılmaması rica olunur. 

Görülüyor ki, AID iyi çalışmakta, Etibank'a projelin finanse edilmeyeceğini açıkça bildirdiği halde, Eti
bank'ın bunu kendi kaynaklarımızdan sağlaması karşı ında da harekete geçerek, projenin AID'ce finanse 
edileceği cihetle, 75 000 dolarlık perminin iptal edilmesi ve AID ile Etibank arasındaki anlaşmazlık giderilin
ceye kadar bir işlem yapılmamasını sağlıyor. Gerçekte Etibank'la, AID arasında bir anlaşmazlık veya yanlış 
anlama mevcut değil, eğer varsa, bunu Etibank bilmenektedir ve AID'nin öne sürmüş olduğu bütün şart
ları yerine getirerek ihaleyi yine AID'nin tavsiye ettiği firmalardan en iyi teklifi yapana ihale etmiştir. Bu
nun için gereken dolar ihtiyacı da 75 000'dir. İlk müracaıt tarihinden bu yana bir sene geçtiği halde henüz hiç
bir şey yapılamamıştır. Bunun gerçek nedenini American Yardım Kurulunun Ankara temsilciliğinin konu 
ile ilgili olarak Etibank'a yazmış olduğu 23 Kasım 1964 (Belge : 12) tarihli yazılarından öğreniyoruz. 

AID bu yazısında, Svvindell Dressler Firması ile Etibank arasında Karadeniz Bakır Madenlerini geliştir
mek için yapılmış olan mukavelenin AID fonundan des eklenmesine karar verildiği. Karadeniz sahillerindeki 
Bakır madenlerinin müşterek işletilmesi için American Metal Climax Corporation Firması ile başlayan 
müzakerelerir. devam ettiği haberine çok memnun ol luklarını ve Karadeniz bakır rezervlerinin, bakırda 
uluslararası tecrübesi olan bjr şirket ortaklığı ile en iyi ve en çabuk bir biçimde değerlendirilebileceğinin, 
AID'nin görüşü olduğu, Amerikan Metal Climax'ında bunlardan biri olduğu fakat daha buna benzer birçok 
firmaların bulunduğu bildirildikten sonra; yazı şöyle sonuçlanmaktadır : «Amerikan Metal Climax ve diğer 
benzerleriyle ortaklık tesisinin yani başka bir deyimle Amerikan özel teşebbüs ortaklığının kaynak ve tec
rübelerinin, Türkiye'nin geliştirilmesi yardımlarına kakılmasının, Etibank'ın bu en önemli madenler proble
mini çözmede izleyeceği politikada önemle gözönünde bulundurulması gerekli bir husus olduğuna işaret et
mek isteriz.» 

Fakat, Etibank Amerikan firmalarının ortaklık tekliflerini kabul etmeyince, AID yazı ile tekrar bildir
miş olmasına rağmen Swindell Dressler Firması ile Etibank'ın yapmış olduğu mukavelenin AID fonundan 
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finanse edilemeyeceğini fikir değiştirerek bildiriyor (Belge 13) ve Maliyeden alınmış olan 75 000 dolarlık 
permi de iptal ettirilmiş olduğundan, Etibank bu suretle ttüt firmasını değiştirmek zorunda bırakılıyor ve 
AID'nin isteği oluyor. 

Etibank 18 Mayıs 1965'te Parsos Pürden Firmasıyle yaptığı yeni anlaşma tasarısının (Belge 14) AID'ye 
yolluyor. 

Amerikan Yardım Kuruulnun SvvindelJ Dressler Firmasını beğenmeyip Parsons Jurden Firmasını kabul 
etmesi (Belge 14) geciktirmenin tek sebebi gibi gösteriln-._k istenmişse de, asıl nedenin Etibank'ın yabancı ser
maye ile çok elverişsiz bir ortaklığa yanaşmamış olması ve Swindell Dressler firmasının ise bu yönde bir hiz
met hususunda AID'ye vaatte bulunmamış olmasıdır. 

25 Ocak 1965'te Etibank Genel Müdürlüğüne getirilen Tahsin Yalabık, Komisyondaki açıklamalarında 
bu konu ile ilgili olarak şu bilgiyi vermiştir; 

«Tam bu arada ben Etibank'a umum müdür olarak tayin edildim. Arkadaşlarımdan öğrendiğim husus şu: 
1962 senesi sonlarında 1963 yılında artık, bakır istihsalimizi artırmak için uzun zamandan beri biline gelen Mur-
gul'daki Çakmak Kaya cevherleri Espiye'deki, MTA tarafından bulunmuş cevherler. Kürede ki, ihraç edil
mekte olan cevherlerin bakır kısmını geliştirmek maksadıyla bir teşebbüse geçilmesi lâzım geldi. Fakat eski
den beri daima kaynak olarak bunun finansmanı bakımından dış krediler gösterildiği için ve bu dış kredilerin 
işleyişinde de daima bir yabancı etüt firmasının projeyi tasvip etmiş olması gerektiği için doğrudan doğruya 
AID'ye müracaat ediliyor. 1963 senesinin ikinci yarısında. Ben Etibank'a geldiğimde 18 aydır etüt kredisi 
olan 140 bin dolar bir türlü verilmiyor diye sızlandılar aıkadaşlar. Bu arada Ergani'nin bu biraz evvel arz 
etmiş olduğum tesisleri bitmiş faaliyete geçmiş. 700 ten yerine ilk tecrübelerinde 1 000 ton ham cevher ge
çirmiş olmakla bunun muvaffak olduğu ortaya çıkmış, [kınları da biz birer örnek olarak o zaman Planlama
ya götürdük. Dedik ki; görüyorsunuz dış kredilerin kulbnılması bir işi ne kadar geciktiriyor. Bize kendi öz 
kaynak dövizlerimizden tahsis ederseniz bu projeleri biran evvel biz realize ederiz. Planlamadan işyerine 
kadar gittiler bütün bunları tahkik ettiler. Ve onların k\\ temayülleri, tabii bu arada AID'nin temsilcileri ile 
sık sık müzakereler oluyor bu 140 bin dolar ne zaman verilecek bu iş nasıl çıkacak. Nihayet AID'ye ben 
kendim bu müzakereler esnasında şu şekilde anlattım. B;zim o zamanki, görüşümüz, Karadeniz Bakırlarının 
20 bin ton kapasite ile çalıştırılması bu 20 bin ton derken Murgul'un eski 12 bin tonluk kapasitesi devam 
edecek 12 bin ton kapasiteye rağmen Murgul 8 500 civarında istihsal yapmakta idi. Yani o 12 bin ton ka
pasite faaliyetine devam edilecek biz buna 20 bin tonluk bir ilave düşünüyorduk. Fakat etüt safhasında tesisin 
nerede kurulacağı hakkında henüz bir karar verilmemiş, yalnız krediyi alabilmek için bir etüt peşinde idik ve 
bu etütleri bizim yapmış olmamız zaten bütün doneler hazırdı Etibank'ta. Fakat bizim bunları aynen birinci 
Ergani'de olduğu gibi projeyi hazırlayıp götürüp bu kredi mercilerine Eximbank'ta olduğu gibi kabul ettir
memiz mümkün değil. Bir defa şart koşuyorlar. Kendim, mleketlerinden olan bir firmanın bu projelerin fizi
bilitesini yapmasını nitekim biz Ergani bakır projesini kabul ettirdiğimiz halde mukaveleye yakın bir zaman
da dediler ki, hepsi güzel bizim teknik elemanlarımız bunu kabul ediyor. Banka dahilindeki, fakat bunu bir 
bizim kendi Yönetim Kurulumuzda daha kuvvetli müdafaa edebilmemiz için bir firmaya bunu tetkik ettirin 
dediler ve bize iki firma ismi verdiler. Bu firmalardanb:risi «Evet bunların getirdiği bu proje tatbik edilebilir 
derlerse» Yönetim Kurulundan gayet kolay geçer dediler. Yani bu yabancı firmaların yapmış olduğu fizibi
lite raporu dış kredilerin alınmasında kesin bir lüzum olarak ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla bu defa da Ka
radeniz bakırlarında ilk yapılacak iş bu yabancı bir firma etüdünü elde etmek bunun için de tahminen 
daha ihaleye çıkılmamış 140 bin dolar lüzumu kestiriliyordu. Bu arada yani 1963'ün ikinci yarısında AID' 
den istenilen kredi için müzakerelere geçilmiş. AID idaresi 5 tane firma göstermiş bu firmalardan birinin 
etüdünü yaptırdığımız takdirde esas projenin kredilerine doğru gidilecektir denmiş. Etibank ihaleye çıkarıyor, 
hatırımda kaldığına göre Swindell Dressler firması ihaleyi kazanıyor. 

Svvindell Dressler Firması bu etüt ihalesini kazanmış. Artık bu etüt için kredinin alınacağı tahmin edi
lirken bu firma ehil değildir diyor AID idaresi, Etibank ile AID idaresi arasında bir ihtilaf çıkıyor. Diyor ki, 
siz bize bu 5 firmayı verdiniz. Bunlardan birisi kazandı işte mukayesesi. Şimdi diyorsunuz ki, bu firma ehil 
değil. Ankara'daki AID bu direktifi Washington'dan aldık onlar bunu istemiyor. Peki verin bize öyle bir 
evrak biz ihalemizi o zaman ikinci gelene yapalım. Müzakereleri uzun boylu devam etti. Bu arada biz tabi 
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kendi işimizin çabuk yürümesi için karşı tarafın, krediyi verecek merciinde bir talebidir diye Swindell Dress-
ler Firmasıyla mukaveleyi yapmadık ve ondan sonra gelen Parsons Jurden Firmasıyla bir etüt mukavelesi 
yaptık. Parsons Jurden Firması daha evvel bize Ergani Bakır mukavelesini, Eximbank'a kabul ettirmek için 
etüt yapmış olan Anakonda Jurden Firmasıdır. Yani Anakonda Firmasının etüt kısmı olan Jurden Firması 
bu defa Parsons tarafından satın alınmış etüt Firması Parsons Jurden karşımıza çıkıyor etüt yapmak üzere. 
Bütün bu arada kredilerin verilmemesi üzerine ben AID Başkanına bir müzakere esnasında dedimki, bu kredi
yi yani etüt kredisini 18 aydır muhtelif vesilelerle geciktirmiş bulunuyorsunuz. Bu vesilelerden biri daima bu 
kredinin verilebilmesi için bizim mevzuatımıza göre yani Amerikan mevzuatına göre diyorlar evvela baş
ka kaynaklardan kredi aradınız da bulamadınız mı? Ortaklık teklif edenlerle olan müzakerelerinizde olumlu 
neticelere varamadınız mı? Bunlara ait misallar verebilir misiniz bize? Gibi sorularla karşılaşıyoruz. Yani 
etüt kredisinin verilmemesinin sebeplerinden biri de firmalarla onların anlaşamamaları faktörü giriyor ara
ya. Çünkü evvela firmayı tavsiye edip de sonra beğenmemeleri demek ki, o firmalarla kendilerinin de bazı 
görüşmeleri varki, sonradan bu firmaları istemiyorlar. Nitekim firmaların bu yönde bize şikâyetleri olmuş
tur. 

BAŞKAN — Bunlar yazılı şikâyetler midir? 
TAHSİN YALABIK (Cevaben) — Hayır gelip, şifahi söylüyorlar. Nitekim AID'de bize bu firmanın ehil 

olmadığı hususunda yazı vermiyor. Fakat krediyi de vermiyor. «Değiştirin firmayı ondan sonra vereceğim»1 

diyor. Yani bunu yazıya dökmüyorlar, Washington'dan böyle bir yazının verilmesi ortalığı alt üst eder. Bunu 
da açıkça söylüyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Yalabık, bu şifahi görüşmeler sizinle AID Başkanı arasında mı oldu, yoksa 
başka şahıslar var mı idi bu müzakerelerde? Varsa bunları da belki dinlemek lüzumu hâsıl olur. 

TAHSİN YALABIK (Cevaben) — Bu müzakerelerde Etibank elemanları var. 
BAŞKAN — İsim verebilir misiniz? 
TAHSİN YALABIK (Devamla) — Başkan Suat Seyhun vardı. Zaten ben Etıbank'a geldiğim zaman bu 

işleri Maden kısmının Umum Müdür Muavinine vekâlet etmekte aynı zamanda esas görevi de Maden Etüt 
Tesis Şubesi başında idi o bunları yapıyordu ve onun uyarmasıyla ben Umum Müdür olarak tahrik edilmiş 
bu işi daha hızlandırmaya çalışmışımdır. Bu müzakerelerde AID'de sanayi kısmı direktörü Mister Ferdirer 
isminde bir zattı. Benim başkanla bir görüşmem olmuştur bu hususta. AID Başkanı ile. Kendisine bu kredinin 
18 aydır geciktiğini yani 140 bin doların 18 aydır geciktiğini kendisine söyledim. Halbuki, biz 20 bin ton
luk bir istihsal düşünüyoruz bu o zaman ki, bakır fiyatlarına göre yuvarlak rakamlarla 20 milyon dolarlık 
bir gelir senede. Yani günde aşağı yukarı 70 bin dolarlık bir gelir Türkiye'ye. Halbuki onların her gün gecik
tirmesi bize 70 bin dolara mal oluyor ve verecekleri de 140 bin dolar yani iki günlük gecikmeye tekabül edi
yor. Ben bunu belirtince o biraz daha fazla ilgisini artırdı. Bu krediyi biz size muhakkak vereceğiz dedi. Bi
zim sanayi kısmıyla mesela Mister Madır vardı o zaman AID ekonomi kısmında. Sanayi kısmında Mister 
Madır'a bunlarla sık sık müzakerelerimiz olurdu, esasında bu müzakereleri AID ile idari makamların yapması 
lazım geliyor. Biz ancak teknik bilgi vermek lüzumunu daha doğrusu görevi ile görevlendirilmiştik. Fakat bu 
kredilerin çıkması için onlar bizi sık sık ziyaret ederler ve bilgi isterler bu bilgileri biz götürürüz. Yani bu 
mukaveleler oluşuncaya kadar uzun yıllar geçen müzakereler olur. Namütenahi bilgi isterler yeniden bilgiler 
isterler. 

İkinci husus, benim bilhassa arz etmek istediğim: bu Karadeniz Bakırları kredisi konusunda etüt paraları 
verilinceye kadar, yani talep edilen 140 bin doların verilmesine kadar sorulan ikinci önemli soru da, yabancı 
ortaklık teklifleriyle ne neticeye varıldı sorusudur. Bunlardan önemli olan bir tanesini ben arz edeyim. Ben 
Etibank*a 1965'te işe başladığım zaman esasen Syprus Mayning Com. ve Amerikan Metal Climax'ın müşte
rek teklifleri olduğunu gördüm. Bu tekliflerini daha önce yapmışlar, Etibank etüt kısmında bunlar dosyala
rında bulunur, bütün vesikaları, Etibank bunların yerinde olmayan tekliflerini reddetmiş. Bunlar Hükümete şi
kâyet etmişler. Planlama ve hatta Bakanlık Etibank'a bunların müracaatlarının niçin iyi karşılanmadığı husu
sunda sorular açmış, uzun sayfalarca cevaplar vermiş, Etibank esbabı mucibeleriyle. Bu 1964 senesinde. 1965 
senesinde idare değişince firma tekrar gelmiş, zaten firmaların usulü budur. Daha evvel yapmış oldukları bir 
müracaat bir idare hatta bakan değişikliğinde aynı hükümetin içinde tek bakan değişse o bakana ikinci defa 
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tekrar gelirler. Bunun misalleri pek çoktur, Etibank'tada vardır. Daha evvel, çok evvelleri Ergani Bakır için 
müracaatlar oldu,' yabancı teşebbüs. Sayın İnce gayet iyi hatırlarlar, Dimont Firması isminde birisi Ergani 
Bakır'a muhakkak ortak olmak gayesiyle uzun çalışmalar yaptı. Nihayet bir araştırma şirketi kuruldu. Şim
di burada da kredi verilmeden evvela yabancı teşebbüslerle ortaklık yapmak istediniz mi, ki, krediye gidiyor
sunuz. Evvela bu ortakları realize edemediğinizin esbabı mucibelerini ortaya koyun derlerdi bize. Şimdi bura
da da aynen hadise, tekerrür etmiş ve ikinci defa 1965\e de benim Genel Müdür olduğum devrede böyle bir 
taleple karşılaşıldı. Bu defa kendilerine biz bir yıl evvel menfi cevap verilmiş olmasına rağmen bir fizibilite 
etüdü getirecek olurlarsa, kendileri Etibankla ortak oliuklan takdirde nasıl bir çalışma yapacaklar, getirir
lerse buna göre biz kararımızı vereceğimizi ve hükümete yapmış oldukları müracaata karşıda hükümete de 
neticeyi bildireceğimizi bize bir fizibilite etüdü getirmelerini istedik firmadan. Hakikaten firma ikinci gelişle
rinde Etibankı Karadeniz Bakırlarına ortak yapmak işediklerini, bu ortaklıkta Etibankın Murgul, tesisleri 
dahil, yani mevcut olan işletme, rezervleriyle birlikte Espiye, ki işlemiyor, yalnız rezervler, Küre işletmesi bü
tün tesisleriyle, bunlar hesapları da 3 125 0C0 dolarla değerlendiriyorlar, yani Etibank 3 125 000 dolarla 
ortak edilecek. Bu 3 125 000 doların hesabını sorduk, nedir dedik. Bu 3 125 000 dolara nasıl vasıl ol
dular, bir defa defter kıymeti Murgul'un 60 milyon lira, Küre'nin 20 küsur milyon lira, bu 3 125 000 
dolara, herhangi bir madenlerde değer tayini şeklinde değil, yaptıkları hesap. Hesaplan şu imiş; 12.5 mil
yon dolarlık bir şirket kuracaklar. Buna Etibankı yüzie 25 ortak yapacaklar, yani 12.5 milyon doların dört
te biri sizin madenler olsun diyorlar. Yani böyle bir kıymet takdiri, 

BAŞKAN — Bu hesaplar Ergani için mi? 

TAHSİN YALABIK (Devamla) — Hayır Karadeniz Bakırları için. Biz 140 bin doları bekliyoruz vere
cek diye, AID'nin ikinci bir şartı bundan evvel başka bir kredi istediniz de bulamadınız mı, ortaklıklar, ya
bancı ortaklıklarla bunun finansmanını temin etmek istediniz de bulamadınız da mı bize geldiniz? Yani evve
la bunları yapma şartını koşuyor, AID. Bunları temin edemediniz de... 

BAŞKAN — Bunlar Karadeniz Bakır Kompleksiyle ilgili mi? Bu hususta bilgiler var mı? Bizim elimiz
de bu noktaya kadar giden bir bilgi dosyası yok. İlk defa sizden işitiyoruz. 

TAHSİN YALABİK (Devamla) — Evet. Var. Etibanktan sorduğunuz takdirde CMC yani Kıbrıs Ma
den Kumpanyası ile AMAX ortak olarak, İhsan Nuri Berent Beydir Türkiye'deki mümessilleri, bunlar mü
racaat etmiş, 1964'te ben Etibanka gelmeden evvel Resmi müracaatları var hükümete, hükümetten Eti-
banka intikal etmiş, dosyasında vardır. Benim zamanın ia hükümet değişikliği olduğu için yeni hükümete 
de yapıyorlar. Birincisinde reddedilmiş şikâyetleri, ikincisinde gene geliyorlar ve ikincisinde bu defa biz na-
çar kaldık, 140 bin dolarımızı alamıyoruz, AID'den yabancı ortaklığın muvaffak olmadığı gösterilmesi 'a-
zım. Ben kendilerinden fizibilite etüdü istedim. Yani ciddi müzakereye giriştik, kendileriyle. Zamanını 
tayin edemeyeceğim, ilk müracaatlarından kısa bir si o sonra hesaplarıyla geldiler ve hesapları şu idi. 
Şimdi gayet iyi hatırlıyorum, 3 125 000 dolara biraz evvel arz ettiğim mekanizma dahilinde Eti
bankın bütün Karadeniz tesislerini içine alan bir teklif ve bundan sonra ne olacak, böyle bir ortaklık 
kurulursa? 37,5 milyon dolar dış kredi getirecekler buı ' ı r . Biz bunu da sorduk. Bu dış krediyi Etibankın 
ulaşabileceği krediler mi, yani o zamanki developman lonfon var, AID kredisi var, işte Dünya Bankası 
faaliyeti başlıyor, hangisinden getireceksiniz. Bunlar mı, yani Etibankın ulaşabileceği krediler mi yoksa 
siz Güney Afrika'daki kazanmış olduğunuz paralardan bir kısmını mı buraya getireceksiniz, yani bizim ula
şamayacağımız bir kredi mi? Bunun da bir tercih se'-ebi var, tabii ortaklık yapılırken. Eğer zaten bize 
verilecek bir kredi ise onların bir hüneri değil bu ge'cn kredi o zaman. Yani orada da biz tercihimizi 
yaparken bu faktörleri kullanacağız, onun için soruyoruz. Bundan sonra bu 12,5 milyon dolar sermaye, 
37,5 milyon dolarlık kredi ile yani 50 milyon dolarlık bir yatırımla bunlar Karadeniz Bakırlarını faaliyete 
geçirmeyi düşünüyorlar, şu programla: 3 yıl etüt yapacaklar, 4 yıl tesisleri kurma faaliyeti olacak, 4 yılda 
da kazançlar tamamıyla krediyi ödemeye tahsis edilecek, ayrıca bu kredi eğer madenin işletilmesi devre
sinde kârlı olmama yüzünden ödenemezse Maliye Bakanlığı garanti edecek bu paranın ödenmesini. 

Ben bunu AİD'ye gayet muhik sebeplerle reddettik diyebileceğiz ümidiyle gittim, Mister Ferdire bü
tün ayrıntılarıyla, Mister Madır'da vardı, anlattım. Siz dediler kâra bakmayın, yani bütün bunların 
neticesinde de 12 ne i yılda Etibanka düşen kâr 625 bin dolar idi, bu faaliyetin sonunda. Biz o zaman 
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Küre'den, Küre'nin kârı o yıllarda zannediyorum 1( milyon lira kadar bir şeydi, yalnız Küre'nin faali
yeti, Murgul'un tesisleri, Murgul'un kârı, bunun kat kat üzerinde, yani böyle bir şeyin kabul edileme
yeceği muhik olarak ispat edilmiştir memnuniyeti içinde AID'ye müracaat ettiğimde Mister Ferdir ve Mister 
Madır siz kâra bakmayın Türkiye'de doğacak 50 milyon dolarlık bir faaliyet bir yatırım oluyor, şeklinde 
bizim bu muhik şeyimizi de tasvip etmediklerini ihzar ettiler. Şimdi bu hava içerisinde bizim yegâne 
dayanağımız yerli kaynakları tahrik etmek oldu. Planlama nezdinde uzun çalışmalarımızla en nihayet 
onları ikna ettik ve Planlamanın bu yolda Maliye Bakanlığına hatta örneği Etibanka gelmiş yazıları vardır. 
Şimdi ne tarihini ve sayısını söyleyemeyeceğim, aradan çok zaman geçti. Bunları tabii ben tetkik etme 
durumunda değilim, bunları dosyalarında bulabilirsiniz. Yani Maliye Bakanlığına yazılmış öz kaynakla
rımızdan bu tesislerin artık gerek Ergani gerek Karadeniz Bakırlarının hakkında, işte bu nedenledir ki 
AID idaresi Karadeniz Bakırlarındaki kontrolünü kaybetmemek için etüt paralarını tahsis etti, biz de Par-
sons Jurden Firmasına bu etütleri verdik, etüt mukavelesini Parsons Jurden'le ben imzalamışımdır. 

Bu durum Devlet Planlama Teşkilâtına anlatılınca, Planlama, 1963 yılında Karadeniz Bakır Projesi 
için Amerikan Yardım Kurulundan istenen 75 000 dolar gibi küçük bir paranın dahi 1965 yılına kadar türlü 
nedenlerle savsaklanmış olması karşısında insiyatifi eline almış ve tesislere ait bir önkeşif yaptırarak 
AID'den finansman teşebbüslerine bizzat geçmiş, fakat, bunda başarısızlığa uğrayınca da projenin TC 
Merkez Bankası kaynaklarından dış finansmanının sağlanmasının ulusal bir bakır politikası olarak hükü
metçe de kabulünü sağlamıştır.» 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 27.9.1965 tarihli (Belge 15) Etibanka yazdıkları yazıda : 
«3. Bakır üretimimizin artırılması konusundaki yatırımlarla yabancılarda, özellikle AID (Milletlerarası 

Kalkınma Teşkilatı) da ilgilenmiş ancak, bu konuda verecekleri kredi için uzun yapılabilirlik (Fizibilite) etüt
leri isteyeceklerini ifade etmişlerdir. 

4. Oysa bugünkü durumda, bakır konusundaki yatırımların en önemli özelliği, hiç vakit kaybetmeden en 
kısa sürede yapılması olmaktadır. 

5. Bu özelliğin getirdiği görüşle yatırımların yerli olarak yapılması yoluna gidilmesi bir hükümet politi
kası olarak tespit edilmiş ve ithalatı zorunlu olacak makine ve teçhizatın, Etibankça derhal hazırlanacak lis-
teleriyle öncelikle AID'ye müracaat edilmesi uygun görülmüştür. 

İlgi (a) son paragraf, 
Yukarıda belirtilen şekilde, hazırlanan makine teçhizatın listelerinin, fazla gecikmeden AID'ce finanse 

edilmesi talebimiz, AID yetkilileriyle teşkilatımız arasında daha sonra yapılan müzakerelerde tekrar ele alın
mış ve kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda, bakır konusundaki yatırımların, hiç vakit kaybetmeden, 
en kısa sürede yapılması «Özelliği gözönünde bulundurularak gerekli döviz ihtiyacının TC Merkez Bankası 
kaynaklarından» karşılanmasının uygun olacağı görüşüne varılmaktadır. Esasında bir «Milli bakır politikasının 
uygulanabilmesinde TC Merkez Bankası döviz kaynaklarının öncelikle bu amaçla kullanılabileceği Hükü
metçe kabul edilmiş bulunmaktadır.» Bilgi için Etibanka gereği için de Maliye Bakanlığına yollanan bu yazıyı 
destekleyen 30.11.1965 tarihli (Belge 16) yazılarında DPT Müsteşarlığı : 

«Mevcut dört rezervin iyi bir şekilde değerlendirilmesiyle bakır üretiminin yılda 60 bin tona çıkarılması 
kolaylıkla mümkün olabilecektir. Bu ise en az 60 milyon dolarlık değer veya 50 bin tonun ihraç edilmesiyle 
50 milyon dolarlık döviz geliri demektir.» 

«4. Yurdumuzda çok eski yıllardan beri bakır madeni işletilmekte ve izabe işleri de yapılarak blister 
bakır elde edilmektedir. Bu konulardaki tecrübe ve bilgimiz gerekli tesislerin tarafımızdan kurulması için ye
terlidir. Nitekim Ergani Bakır İşletmelerinin genişletilmesi yatırımları, Türk mühendisleri tarafından, yabancı 
tekliflerden çok daha ucuza projelendirilmiş ve birinci safhası hedeflerine başarıyla ulaşmış bulunmaktadır.» 

6. «Milli Bakır Politikası» anlayışı bakır madenlerimizin en iyi bir şekilde ve en kısa bir sürede değer
lendirilmesi esasına dayanmaktadır. 

7. İlgi (b)'deki yazımızda da ifade edildiği gibi Türkiye'deki bakır ve pirit madenleriyle ötedenberi ya
bancılarda ilgilenmekte, yabancı sermaye veya proje kredisi şeklinde yardım teklifinde bulunmaktadırlar. 
Şimdiye kadar gelen yabancı sermaye teklifleri memleket menfaatleri yönünden faydalı bulunmadığından 
kabul edilmemiştir. Proje kredisi olarak ise; 1958 yılında Eximbanktan kredi istenmiş uzun formalite ve in
celemelerden sonra kredi oluru ancak 1963 yılında ede edilebilmiştir. 
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Aradan geçen bu uzun süre zarfında Etibankta fikirler değişmiş ve kredi konusu olan Ergani'deki flotas-
yon tesislerinin Türk mühendisliği ve imkânlarıyla yapılması yoluna gidilmiştir. 

8. AID'nin 1966 yılı dış finansmanına hazırlık olmak üzere bize verilecek proje kredileri için 202 milyon 
dolarlık bir liste hazırlanmış olduğu ve bu listede 15 milyon dolarlık kredinin bakır madenleri ve izabehanc-
lerine verilmek üzere ayrılmış olduğu görülmüştür. Bı noktada derhal bu kredinin nasıl verilebileceği, uzun 
yapılabilirlik (Fizibilite) çalışmaları gerekip gerekmeyeceği sorulmuştur. AID'nin yapılabilirlik çalışmaları is
teyeceği ve bu takdirde, en iyimser tahminle, tesisleriı üç yıl sonra işletmeye alınabileceği öğrenilince, bakı
rın piyasa durumu karşısında artık bir ekonomik yapılabilirlik çalışması yapmaya lüzum olmadığı, 20 milyon 
dolarlık bir yatırımla yılda en az 20 milyon dolar kazanılabileceği ve işin beklemeye imkânı olmadığı izah 
edilmiştir. Ayrıca işin teknik yapılabilirliğinin araştırılmasına da lüzum olmadığı, bu işin uzun süredir mem
leketimizde yapılagelmekte olduğu açıklanmıştır. 

9. Bu görüşmeler ve bakır rezervlerimizin kendi bilgi ve imkânlarımızla değerlendirilmesi amacıyla der
hal harekete geçilerek, ancak yatırımların gerektirdiği makine ve teçhizat listeleri için program kredisi temi
ni yoluna gidilmesi bu şekilde kredi temininin mümkün olmaması halinde Merkez Bankası rezervlerinin bu işe 
tahsis edilmesi konusu, zamanında Sayın Başbakana arz edilmiş ve anlayış içinde hareket edilmesinin bir hü
kümet politikası olarak benimsenmesi görüşüne varılmıştır. «Bu ölçüde verimli bir projenin geciktirilmesi n-
deki sakıncaları gözönüne alan DPT Müsteşarlığı özkayaak dövizlerinin kullanılmasını Maliye Bakanlığı ve 
Etibanka bir Hükümet kararı olarak bildiriyor. Fakat, bu kararında her nedense bundan öncekiler gibi yürü
mediğini Eti bankın 7 . 12 . 1966 tarihli (Belge 17) Ma'i/e Bakanlığına yazmış olduğu yazıdan öğreniyoruz. Bu 
yazıda;» uzun zamandan beri bakır rezervlerimizin işletilmesi yolunda yaptığımız teşebbüsler, dış kredi 
kaynaklarına takdim edildiğinde daima muhtelif soru ve mülâhazalarla geciktirilmiş ve bugüne kadar bir 
sonuca varılamamıştır. 

Bu sebepledir ki, Devlet Planlama Teşkilatı, örnekleri ilişik olarak takdim edilen 9.8.1965 ve 27.9.1965 
tarihli yazıları ile.- bir «Milli Bakır Politikasının uygulanması» nı öngörerek, TC Merkez Bankası döviz kay
naklarının öncelikle bu amaca kullanılabileceğinin Hükümetçe kabul edildiğini beyan etmektedir.» 

«Bakır konusundaki müracaatımızın gene AID kaynaklarından temin edilmesi yoluna gidilmiş bulundu
ğunu, mektubunuza ekli sorulardan öğrenmiş bulunuyoruz.» 

«Murgul Çakmakkaya bakır rezervlerinin tespiti ve bakır istihsalinin 20 000 tona yükseltilmesinin - 30 000 
tona tevsi edilebilecek şekilde - fizibilite etüdü, AID finansmanı yolu ile bir Amerikan firmasına verilmiş 
olup, çalışmanın I. fazı ikmal edilmiştir, ikinci fazın neticesi olarak da Mart 1966'ya kadar, müşavir firma 
raporunu tevdi edecektir. 

Bu rapora göre bir aplikasyon yapıldığı takdirde, AID bu proje için 15 000 000 $ bir krediyi vermeye 
amade olduğunu bankamız yetkililerine ifade etmiştir. 

Binaenaleyh AID ile yalnız Murgul tevsii finansmanı konusunun müzakere edilmesini, Espiye ve Küre 
konularındaki görüşmelerin Murgul projesini de geciktireceği, hatta çıkmaza sokacağı» bildiriliyor. Bu yazı
nın üzerinden beş seneden fazla bir zaman geçtiği halde Türkiye'nin Karadeniz Bakır projesi hâlâ gerçekle
şememiştir. 1963'te başladığımız çabalar, kendi imkânlarımızla geliştirilmiş olsaydı, geçen 8 yıl içinde biz 
bu tesisleri çoktan üretime açar ve yıllık döviz gelirlerimize en azından 30 - 40 milyon dolar katabilirdik. AID 
kredilerine gidilmiş olmasının sakıncaları, milli bir bakır politikasının Hükümetçe kabul edilmiş olmasından 
sonra bu politikadan niçin ve hangi nedenlerle dönülmüş olduğunu da Komisyon çalışmalarında ilgililerden 
öğrenmek mümkün olamamıştır. İleride bu konuya tekrar döndüğümüzde ilgili veya sorumluların, bu konuda 
kendilerine sorulan sorulara açık ve seçik cevaplar vermedikleri görülecektir. 

Başlangıçta yalnız Murgul Çakmakkaya cevherleri için Parsons Jurden Firmasına verilen etüt işi raporu 
bir hayli ilerlediği ve proje finansmanı için AID'ye gidileceği, 1966 yılı ilk yarısında yine AID'nin müda
halesi ile izabede Flasn metodunun etüt edilmesi ve projenin yalnız Murgul Çakmakkaya rezervleri için 
değil, Küre ve Espiye rezervlerine de dayandırılması isteniyor. Böylece projenin, en az bir yıl daha gecik
tirilmesi sağlanmıştır. (Belge 18). (Belge 25). (Belge 26). 

AID"nin 2 Şubat 1966 tarihli Murgul bakır tevsii projesiyle ilgili yazılarında (Belge 22), yalnız bu proje 
için AID'nin 10 - 15 milyon dolar vermesi için projenin en geç 15.3.1966'da Etibanka verilmiş olması şar-
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tına ilave olarak, Etibank Genel Müdürünün odasında yaptıkları konuşmada, AİD'nin, bu projeye özel teşeb
büsün katılmasının teşvikine çok büyük ilgi duyduğunu hatırlayacağını ve bazı yeni şartlar da ileri süreceğini 
bu nedenle gelecek hafta içinde bir randevu tespitini istiyor. Bundan önce, Etibankın Karadeniz Bakırla-
rıyla ilgili dosyalarından almış olduğumuz fotokopileri ekli belgelerin incelenmesinde, yapılabilirlik (fizibilite) 
etüdü için firma seçiminde AİD'nin müdahalelerini ve bazen de firmanın âdeta empoze edildiğine tanık ol
duk. VVashington'daki Türk M. T. İ. İ. müşavirler heyetinden Etibanka yazılan 2 . 8 . 1966 tarihli (Belge 
27) yazıdan mühendislik firmalarının seçiminde rekabet şartlarının değil de yine AID ve Amerikan Ticaret Ba
kanlığının müdahalelerinin hâkim olduğu görülüyor. Etibank. bu işleri yapmaya ehil olan her firmadan 
teklif isteyemiyor. AID işin her safhasında müdahale eder durumda, yalnız kredi veren bir teşkilat değil, 
özel teşebbüsçü politikayı kabule zorlayan, projenin ayrıntılarında bile söz sahibi olmakla paranın sarfını 
dilediği kadar geciktirebilmektedir. 16 . 8 . 1966 (Belge 29) 

Bütün bu vaat, müdahaleler ve AID'ce değişik zamanlarda istenen ağır şartların yerine getirilmiş olma
sına rağmen ne Bakanlıklar ve ne de Etibank 1966 yılının sonunda projenin hangi kaynaktan finanse edi
leceği hakkında kesin bir bilgi sahibi değildir. Nitekim 1 2 . 1 2 . 1966 (Belge 34) Etibank Brüksel Ticaret Ate-
şemize yazdığı yazıda MECHİM Belçika Firmasının SOFREMİNE Fransız Firmasıyla müştereken finans
man kaynağı bulmayı vaat ettiklerini, işin tahkik edilmesini istiyor. 

Etibankın. Maliye Bakanlığına yazmış olduğu 29 Aralık 1966 tarihli (Belge 35) yazıdan Karadeniz Bakır 
projesinin finansmanı için «Bu hususla ilgili olarak Bankamızdan yüksek bakanlığınıza gönderilmiş olan 
14 . 10 . 1966 tarihli 20 1/17661 - 64360 sayılı yazıya karşılık alman 7 Aralık 1966 tarihli 36911 - 10/5 -
19017 sayılı cevabi yazıda projenin Avrupa Yatırım Bankasına sunulduğu ve bu kaynaktan kredi teminine 
çalışıldığı bildirilmiştir.» 

Böylece; Avrupa Yatırım Bankasına da gidilmiş olduğunu öğreniyoruz. Aynı yazıda Etibank, projenin 
Merkez Bankası tarafından döviz temini suretiyle gerçekleştirilmeye çalışılmasında gecikmelere duçar olma
sı ve dolayısıyla rantabiiitesinin sarsılacağını, «Diğer taraftan AID Teşkilatı bu projenin, sermayesinde özel 
sektör hissesi galip, bir Anonim Ortaklık tarafından kuvveden fiile çıkarılması öngörüldüğü takdirde gerekli 
dış finansman kredisini sağlayabileceğini beyan etmiştir.» (Belge 35) 

Bu beyan ile AİD'nin daha önce temas ettiğimiz 2 Şubat 1966 tarihli (Belge 22) Etibanka yazmış olduğu 
mektubu birleştirince, AID*nin proje kredisini vermeyi vaat ettiği halde neden geciktirmekte olduğunun son ne
deni de ortaya çıkmış oluyor. Önce, Amerikan şirketlerinin Karadeniz bakırlarına ortak olmaları için Etibank 
zorlanmıştı. Ulusal çıkarlarımızla bağdaşmayan ortaklık teklifleri reddedilince, AID. bu sefer de özel teşeb
büs hissesi hâkim bir anonim şirket kurulması şartıyla ancak bu projeyi finanse edebileceğini resmen bildiri
yor. Bir İktisadi Devlet Teşebbüsü olan Etibank. bakır rezervlerimizin değerlendirilmesinde ulusal çıkarları
mızın koruyuculuğunu. Amerikan çıkarlarına karşı bir süre koruyabilmişse de. değişen iktidarların izlediği 
değişik politika ve kaynak tahsis edilmemesi yüzünden AİD'nin bu son teklifini kabule mütemayil görünüyor. 
Amerikan Yardım Teşkilatı da kendi iktisadi sistemini projenin dış finansmanını sağlamak vaadiyle kabul et
tirmeye ilgilileri zorluyor. Önceki Hükümet bir ulusal bakır politikası kararı almıştı. 1965 Ekimi seçimleriy
le iktidara gelen yeni Hükümetin bu politikayı sürdürmediği anlaşılıyor. 

Aynı yazıda diğer bir alternatif olarak dış ülkelerde çalışan işçilerimizin dövizlerinden yararlanma ve on
ların şirkete ortak edilmeleri öne sürülüyor (Belge 35). Bu çeşitli yollar içinden en çabuk gerçekleştirilebilecek 
olanı AID teklif ve şartı olarak gören Etibank yetkilileri kurulması öngörülen A. Şirket hakkında talimat iste
mektedirler. (Belge 35). 

Aynı konuda Devlet Planlama Teşkilatından da görüşleri istenmiş ve o da 9 . 2 . 1967 tarihli (Belge 36) 
yazılarında; 

«Bilindiği gibi, Karadeniz Bakirli Piritleri projesi Türk ekonomisi için uzun süredir olgunlaştınlan, yük
sek kârlılığı, dış ticaret dengesine etkisi, katma değerinin yüksekliği ve gelişme imkânlarının çokluğuyla ta
mamen belirmiş temel projelerden biridir.» 

«Yatırımların gerektirdiği makine ve teçhizat listelen için program kredisi temini yoluna gidilmesi bu 
şekilde kredi temininin mümkün olmaması halinde Merkez Bankası rezervlerinin bu işe tahsis edilmesinin bir 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



— 15 — 

Hükümet politikası olarak benimsenmesi görüşüne varümıştır. Ayrıca 1966 yılı programında, Merkez Ban
kası rezervlerinin öncelikle bakır konusundaki yatırımlarla ilgili döviz ihtiyaçları için kullanılacağı belirtile
rek konu; Hükümet kararı haline de gelmiş bulunmaktadır. Bu kadar açık olarak belirtildiği halde, aradan 
geçen uzun süre içinde bu yönüyle konunun önemine uygun olarak ele alınmadığı müşahade edilmektedir.» 

«Türkiye'deki bakır ve pirit madenleriyle yabancılarda ilgilenmekte, yabancı sermaye ve proje kredisi 
şeklinde yardım teklifinde bulunmaktadırlar. Bu arada, Milletlerarası Kalkınma Ajansı (AlD'nin, Türkiye' 
nln bakır ve pirit madenlerinin geliştirilmesine yardım konusunda duydukları yakın ilgi devam etmektedir. 
Bilindiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yardım konsorsiyumu içerisinde önemli oranda proje 
kredisi imkânı sağlamaktadır. Ancak, bu imkânı en iyi bir şekilde kullanabilmemiz için çok sayıda proje ha
zırlamamız gerekmektedir. Yapılabilirlik etütleri The Ralp M. Parsons Company Firmasına hazırlatılmış 
olan Karadeniz bakirli piritleri projesi ise, bizzat etütleri yapan firmanın ifade ettiği gibi, son derece kârlı 
ve ekonomimiz için iyi bir projedir. Durum böyle iken AlD'nin ancak şartlı olarak kredi vermek istemesi, 
Türk halkının dolayısıyla Türk Hükümetinin seçme hakkını kullanmak: isteğiyle bağdaşır görülmemek
tedir.» 

«Türk özel sektörünün bakır işletmeciliği konusundaki teknik, ekonomik ve pazarlama tecrübeleri gayet 
sınırlıdır. Etibank'ın ise bu konu ihtisas sahasıdır. Etibank uzun bir süredir bu proje ile ilgili etüt ve 
araştırmaları yürütmektedir. Bu projenin cevher ihtiyaçlarını sağlayacak maden sahaları Etibank tarafından 
ortaya çıkarılmıştır. Bu durumda özel sektörün söz konusu projeye teknolojik bilgi, işletmecilik, maden 
rezervleri ve kârlılığı tamamen belirmiş olduğu için risk paylaşılması yönlerinden katkısı olmayacaktır.» 

«En son hesaplara göre, 29.9 milyon dolar olarak bulunan dış para ihtiyacının, 5,2 milyon dolarlık bir 
kısmı 1966 ve 1967 yıllarında madencilik, kimya, demir çelik ve metalürji sektörleri yatırımları ile prog
ramlara bağlanmış bulunmaktadır. Geri kalan 24.7 milyon dolarlık kışımın ise, ancak iki veya üç yılda har
canabileceği düşünülürse bunun kendi kaynaklarımızla karşılamanın pek imkân dışı olmadığı ortaya çıkar.» 

«Yukarıda belirtilen hususlar gözönünde bulundurulduğunda teknik tercih olarak projenin Etibank tara
fından gerçekleştirilmesi görüşü öncelik kazanmaktadır.» 

«Bütün bu çalışmalar için gerekli olacak harcamalar, döviz ihtiyaçları 1967 yılı programıyla karara bağ
lanmış yatırımları olarak Maliye Bakanlığınca öncelikle karşılanabilir.» (Belge 36) Devlet Planlama Teşkilâtı 
bu yazıyı Maliye Bakanlığına da yazmıştır. 

Etibank'ın 29.12.1966 (Belge 35) yazısına dayanarak, Maliye Bakanlığı, Başbakanlığa yazmış olduğu 
52854 sayılı yazılarında (Belge 37)'çeşitli alternatiflerin mahzurlarını belirttikten sonra, ilk yıl finansmanının 
özkaynaklardan yapılmasıyla en önemli unsur olan «zaman» in kazanılacağını ve bu görüşte olduklarını 
bildirmiştir. 

Bu iki yazının ortaya koyduğu gerçek şudur; 1966 yılı sonunda DPT ve Maliye Bakanlığı Karadeniz 
bakır projesinin özkaynaklarımızla döviz ihtiyacının karşılanması ve tesisin Etibank tarafından kurulup 
işletilmesinde birleşmektedirler. (Belge 36,) (Belge 37). 

1967 yılı başında projenin gecikmeye bağladığı görülüyor. Parsons Jurden Firmasının yatırım tahmin
leri dolar olarak c/c 5, TL. bakımından da % 10 a r t | Ş gösteriyor. (Firmanın 19 Ocak 1967 tarihli yazısı 
(Belge 39) Böylece proje için toplam yatırım 36 milyon dolardan 38.6 milyon dolara yükseliyor. 

Bu kadar önemli bir projenin dış finansmanı ile ilgili makamların dağınık ve beceriksiz bir finansman 
ve kredi arama kampanyasına girişmiş olduklarını Dışişleri Bakanlığının bu konu ile ilgili uyarıcı 31.1.1967 
(Belge 40) tarihli yazılarında öğreniyoruz. 

Diğer taraftan Belçika Firması da müracaatına cevap alamamaktan 21 Şubat 1967 tarihli (Belge 47) 
yazılarıyla Etibank'a şikâyette bulunmaktadır. 

Halbuki, DPT ile Maliye Bakanlığının 1967 yılı yatırımlarının projenin gecikmemesi için özkayna.k 
dövizlerinden 5 milyon dolar tahsisi yolundaki müşterek kararının da bir türlü uygulamaya konulmamış 
olduğunu görüyoruz. 

Daha önce (Belge 22) en geç 15 Mart 1966'da bitirilmesi gereken Murgul Bakırları tevsii projesinin 
yapılabilirlik etütleri, AlD'nin değişik zamanlarda parça parça gelen istekleriyle zorunlu olarak 1967 yılma 
aktarılmış ve verdikleri kredinin kullanılma sürelerinin uzatılması işlemleri de bu gecikmelerin tâli bir nedeni 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



— 16 — 

olagelmiştir. AID'nin Ankara bürosundan Etıibanka yazılmış olan 8,2.1967 tarihli (Belge 44) yazıda, Murgul 
Bakır etütlerinin zamanında bitirilemediğimi bu nedenle bitiriş tarihinin 28 Şubat 1967'den 31 Haziran 1967' 
ye uzatılması isteklerinin Washington'a bildirileceği açıklanıyor. 2 Mart 1967 tarihli (belge 50) AID yazısın
da bu uzatmanın kabul edildiği Etibanka bildirilmektedir. 

AID 'nin etüdün tamamlanmasına az bir süre kala yeni isteklerde bulunarak projenin yapılabilirlik etüdü
nün tamamlanmasını uzatma yoluna gittiği belgelerden ve sorumluların komisyondaki ifadelerinden de sabit 
olmaktadır. Nitekim: Bu arada tesisin izabe metodu seçiminde de tereddütler hâsıl olduğu ve etüdü yapmakla 
görevlendirilen Parsons jurden Firmasının «Flash Smeltling» metoduna yer vermesi için zorlandığı, Firma
nın Suat M. Seyhun'a yazmış olduğu 10 Şubat 1967 tarihli mektuptan (belge 46) öğreniyoruz. 

Nisan 1966'da (belge 18a, belge 18b, belge 18c, belge 18d) yukarıda belirtilen Flash - Smelting metodun 
tek satıcısı olan OUTOKUMPU Finlandiya firması ve onun yegâne temsilcisi LUMMUS American Firma
sıyla 2 Aralık 1966 (belge 43) temaslar kurulmuş ve bu satıcı firmanın metodu çok uygun göstermesine kar
şılık etüt firması Parsons jurden'in 10 . 2 . 1967 (belge 46) tarihli yazısında «yeni Türk izabesinde, uygun iza
be metodunun seçilmesiyle ilgili bir çok karşılıkların mevcut olduğunu duymak can sıkıcıdır.» dedikten 
sonra, Flash - SmeMng metodunun benimsenmesi halindeki rizikoların büyüklüğünü saymalkta ve bu metodun 
halen Finlandiya ve Japonya'da uygulamakta olduğunu, metodun Finlandiya'da geliştirilmesinin 20 yıl sür
düğü, Japonya'daki tatbikinde tesisin düzene sokulabilmesi için 10 yıl çalışıldığını belirttikten sonra, Türki
ye'de bu izabe metodunun uygulanmasında tesisi düzene sokmak için en az 2 veya 3 yıl harcanması gerek
tiği, kaybedilecek zaman ve yapılacak büyük masraflara karşılık, izabenin konvansionel metotlara kıyasla ne 
yatırım ve ne de randıman balkımından avantajları da bulunmadığı anlatılmaktadır. 

Bu arada, elektrolit bakır yapılması konusunun da ele alınmamış olduğunu görüyoruz. 
İzabe usulünün seçiminde ve son ürünün blister bakır basamağında bırakılmasında etkisi olan mühendis

lik firmasının seçimi işlerinde AID'nin müdahalesi, onun dolaylı yollardan projeyi istediği yöne çevirme gay
retlerinin bir başka örneğidir. 

Proje için, yurdumuzda o tarihe kadar âdet ve usul olmayan ve AID'nin göstermiş olduğu 6 firmadan yal
nız biri pazarlık suretiyle angaje ediliyor ve bir protokol imzalanıyor. Bu firma «Arthur Mekee Company» 
dır. 31 Mayıs 1968 tarihli kredi anlaşmasında adı geçen firmadır. Yapacağı hizmetler karşılığı ilk hesaplara 
göre 6 130 000 dolar alacak ise de bu sabit olmayıp yatırımın zaman ve fiyat bakımından uzaması ve art
masıyla firmanın alacağı da artacaktır. Nisan 1971 tarihine kadar bu firmaya 6 500 000 dolar karşılığı 
98 475 000 TL. sı, vergi ve Türk müstahdemler için de 47 094 000 TL. sı ödenmiştir ki: toplam olarak 
145 569 000 TL. eder. Zaman uzaması nedeniyle ayrıca. 175 360 dolar karşılığı 2 656 704 TL. ile vergiler 
ve Türk müstahdemler için 4 189 340 TL. ödenecektir ki: toplam 6 846 044 TL. eder. Genel toplam 152 415 
044 TL. sına varacaktır. Bu miktar 1 dolar 9 TL. üzerinden 16 935 000 dolar eder. 1 dolar 15 TL. hesabıyla 
10 000 000 doları geçer. 

Eti bank bu protokolü fahiş bulmuş olacak ki; sırada ikinci gelen Parsons Jurden'den diğer bir teklif alı
yor. Bu teklif Mc Kee Firmasının teklifinden daha uygun olduğu halde Etibank tarafından AİD'ye bildiril
mesi üzerine AID'nin reaksiyonu pek şiddetli olmuştur. 17 Mart 1967 tarihli (Belge 51). İkinci firmanın 
teklifi geri aldırılmış ve yapılan ilk protokol, diğer firmalarla müzakere ve bir mukayese yapılamadan, mu
kavele yapılmasına müncer olmuştur. 

Bu arada da Başbakanlıktan Bakanlıklara ve teşekküllere «yatırımlarda en verimli istihsal ve en az mas
raf ilkesinin tahakkuku için tedbir alınmasına» dair yazılar ve tamimler yapılmakta idi. 11.4.1967 (Bel
ge 52). 18 .4 .1967 (Belge 55), 21 .4 .1967 (Belge 56). Bu çelişkileri anlamak mümkün değildir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, firma için yapılan yeterlik belgesi müracaatından 13 . 4 . 1967 
tarihti (Belge 54) yazı. Bakanlıkta kurulan bir komisyona mühendislik firması anlaşmasını tetkik ettiriyor 
ve bu konuda üç uzman tarafından hazırlanan raporla; 1 8 . 5 . 1967 (Belge 58). 

— Ücretlerin yüksek olduğu, 
— Mukayeseye esas olacak tam bir teklif isteme yapılmadığı. 
— Garanti talep edilmediği. 
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— Firmaların tercihinde bariz bir üstünlük farkı tesis edilmediği, 
— En az üç firmaya eşit rekabet şansı verecek teklif hazırlanmadığı, 
— Nitekim sonradan firmalardan birinin daha müsait teklif verdiği ve daha birçok mahzurlu, usulsüz hal

lerin bu anlaşmada yer aldığı belirtilmekte; 
—- İşsin yeniden ihaleye çıkarılması, 
— Mc Kee firmasıyle 150 000 dolar ödenmek suretiyle hesap, kesilmesi, teklif edilmektedir. 
Bu rapor üzerine, Bakanlık:, Etlbank'tan bilgi istemiş. Btibank 8.6.1967 (Belge 60) tarihli garip! yazısında 

firmanın alacağı (5 000 000 dolardan) % 20 bir artış olabileceği bunun sabit ücretle birlikte 7 000 000 dolan 
bulacağı, yeni bir ihalede, en iyimser bir tahminle 5 030 000 dolarlık bir teklif alınabileceğini, binaenaleyh 
7 — 2 = 5 milyon dolarlık bir tasarruf (2 X 9 = 18 milyon, şimdiki kurla 2 X 15 = 30 milyon TL.) te
min edilebilecekse de işin 4 aylık bir gecikme ile yıllık üretimin 30/3 10 bin ton noksan olacağı ve tonda 
3 000 lira kârdan (3 000 X 10 000) 30 milyon lira kaybedileceği mülahazasıyle yeniden ihaleye gidilmemesi 
savunulmuştur. 

Bu arada, AID'nin olayları çok yakından dikkatle izleyerek yön değiştirttiğini, empoze ettiği şartları ve 
istediği firmayı kabul ettirdiği anlaşılıyor. Çünkü Mc Kee firması ile yapılan anlaşmayı fesh edilmesini iste
yen 18 Mayıs 1967 tarihli (Belge 58) uzmanlar raporundan hemen sonra, AID 29 Mayıs 1967 tarihli (Belge 59) 
yazıyla 30.5 milyon dolar kredinin, yeni kurulacak bir şirkete devredilmek üzere, 10 yıl % 1 faizli ödemesiz 
ve onu izleyen 30 yıl ödemeli ve % 2,5 faizli olarak tasvip edildiğini müjdeliyor. 

Etibanik'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazmış olduğu 19 Eylül 1967 tarihli (Belge 64) yazıdan, 
Bakanlığın 19 . 6 . 1967 tarihinde Mc Kee Firmasının 150 000 dolar ücreti için yeterlik belgesi veriyor, fakat 
mühendislik anlaşmasının ilk protokolü imzalayan Arthur G. Mc Kee Corp, değil de Mc Kee Overseas tara
fından imzalanmış olmasını öne sürerek vermemiştir. 

Firma kendi ülkesindeki vergi mükellefiyetlerinden kaçınmak için bir paravan şirket kurmuş ve anlaşmayı 
bu firmaya imzalatmıştır. Asıl firma basit bir mektupla yeni firmanın bu işleri yapacağını garanti etmişse de, 
bu mektubun hukuki bakımdan geçerliliği şüphelidir. 

TürkiyeMe, kurulması düşünülen yeni bakır tesisle inde uygulandığı takdirde büyük rizikoların yüklenile
ceğini de bildiren ilk proje fizibilite etüdünü yapmış ol n Parsons Jurden firmasının uyarmalarının dikkate 
alınmadığı ve Flash - SmelCing metodunun kabul edildiği Etibankın 7 Mayıs 1968 tarihli (Belge 71) yazıların
dan AID'ye bildirilmiş olduğunu öğreniyoruz. Alü'niı 8 Mayıs 1968 tarihli cevapları (Belge 72) bunu teyit 
ediyor, 

Böylece projenin aceleîiğini en önemli unsur olarak ele almak suretiyle ve en kestirme yol olarak da AID 
kaynaklarına gidilmiştir. Fakat, bu kaynak normal kreîi şartları olan faiz oranı, vade ve teminattan başka 
bir sıra ağır, müdahaleci, Amerikan firmalarının çıkarlarını sağlayan şartları ihtiva ettiğinden diğer kredi 
yollarının ve özellikle öz kaynak: rezervlerine dayanan finansman iyin ileri sürülen mahzurlardan çok daha 
büyüklerini ve gecikmeleri meydana getirmiş ve getirmekted"tj% 

Proje için yeni bir ihaleye gidildiği takdirde 4 ay ge:ikme nedeniyle, 18 milyon lira daha pahalı olacağı 
kestirilen Mc Kee Firmasıyle yapılan anlaşmanın kabulü hoş görüldüğü içindir ki, daha birçok milyonlar 
heba olmuş fakat, bu bakır projesi için ilk müracaat tarihi olan 3 Mart 1963 (Belge 1) den itibaren en çok 
4 yılda tamamlanması gereken bir projenin esas kredisi ancak 29 Mayıs 1967 (Belge 59) da tasvip edilmiş ve 
kredinin kullanılmasındaki geciktirici şartlar ise yeni kırulacak bakır tesisinin 1972 yılında dahi normal iş
letmeye geçmesini şüpheli kılmaktadır. 

Bakır projesinin ilk yapılabilirlik etütlerine göre : 6)3 milyon olan proje tutarı, sonradan 690 milyon, 972 
milyon, 1 milyar 64 milyon gibi yekûnlara henüz daha kâğıt üzerinde iken ulaşmıştır. 14 . 12 . 1967 (Belge 65) 
Nisan 1971 ra'kamlarına göre: Proje maliyeti 32 milyon doları dış finansman olmak üzere 1.4 milyon TL.'sına 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Il'k müracaat tarihi olan 3 Mart 1963'ten, 30.5 milyon dolarlık kredinin Amerika tarafından tasvip edildiğini 
bildiren 29 Mayıs 1967 tarihli AID yazısına kadar 4 yıl 2 ay geçmiştir. Bu süre içinde proje AID yetkilile
rince, belgeler vererek açıkladığımız, müdahalelerle şekil değiştirilerek ve sonunda AID'nin bütün ağır şart
ları da kabul edilerek, sonunda sadece kredinin tasvip edilmiş olduğunu öğreniyoruz. Böyle bir tesisin kurul
ması için en fazla üç yıl bir süreye ihtiyaç vardır. Binaenaleyh, 3 Mart 1966'dan itibaren her geçen gün için 
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Türkiye'min yalnız bu projenin geciktirilmiş olmasından günlük zararı 70 000 - 100 000 dolar arasındadır. Oy
sa, 29 Mayıs 1967'de sadece, özel teşebbüs hissesi galip kurulacak bir Anonim Şirkete, devredilmesi ön şar
tıyla kredinlin Amerikan makamlarınca tasvip edildiği bildirilmiştir. Kredinin işleyebilmesi için, hükümet
ler arasında anlaşma yapılmadan önce, bu ön şartın yarine getirilerek şirketin kurulması gereklidir. Bu da 
bir hayli zamanın kaybedilmesine sebep olmuştur. 

Dış finansmanda meydana gelen geciktirici operasonlara ek olarak tutarı Çok yükselen bu yatırım iç 
kaynak sağlanması da güçleşmiş, c/c 51 'i özel sektöre ait olma şartı, Devlet Yatırım Bankası fonlarına gidilme
sini önlemiş, nihayet Maliye Bakanlığının delâleti (zorlaması) ile T. îş Bankası, Vakıflar Bankası ve Sınai 
Kalkınma ilgilendirilmişler. 1 . 8 . 1967 (Belge 61) fakat, bu bankalar 300 milyon lira sermayenin % 51 'i 
olan 153 milyonun ancak 65 milyonunu temin edebilecekleri (tarihsiz not) (Belge 75) görülmüş sonradan Or
du Yardımlaşma Kurumu davet edilmiş ve 

Milyon TL. 

Etibank - Emekli Sandığı 
Ordu Yardımlaşma Kurumu 
îş Bankası 
Sınai Kalkınma Bankası 
Vakıflar Bankası 

Toplam : 

+ 

147 
96 
30 
15 
12 

300 Milyon TL. 

olarak sermaye teşkiline çalışılmış. 14 . 12 . 1967 (Belge 67), 15 . 12 . 1967 (Belge 66), 27 . 1 . 1968 (Belge 
69). Bu arada projeyi çekici göstermek ve rantabl kılmak için AID'den alınan kredinin kurulacak şirkete % 3 
faizle verileceği Bakanlıkça bildirilmlişse de 3 . 12 . 1967 (Belge 67), 300 milyon lira sermayenin toplanması 
gene mümkün olamamış, Türk işçilerinin Almanya'da biriktirdikleri paraların da bu yatırıma katılması sağla
namamış 20 Ağustos 1967 (Belge 62). 

Sumitomo Shoji Kaisha Ltd. Japon firmasının konsantre cevher karşılığı kredi teklifi (Belge 63), Mechim 
Belçika firmasının kredi arama teklifi (Belge 47), Nordieutsche Affinerie Alman firmasının Türk'san yolu ile 
blister bakır karşılığı 80 milyon marklık teklifi üzerlerinde durulmadığı için değerlendirilememiştir. Sonunda; 

Hisse Hazineden 
Sermaye TL. Oranı % karşılanan kısım 

Etibank 
T. îş Bankası 
T. Sınai Kalkınma Bankası 
T. Vakıflar Bankası 
Akbank 
Endüstri Holding 

147 000 000 
75 000 000 
36 000 000 
22 000 000 
10 000 000 
il 0 000 000 

49 
25 
12 
7 1/3 
3 1/3 
3 1/3 

40 000 000 
116 000 000 
10 000 000 

— 
— 

Toplam : 300 000 000 100 66 000 000 

şeklinde sermaye teşkili yoluna gidilmiş ve 66 milyon lirası Hazine fonlarından temin edilmiştir. Tarihsiz 
Not (Belge 75). 

Ancak Hazine tarafından temin edilen meblağlar için bankaların hisse senetlerini hükümete teminat olarak 
veremeyecekleri hususunda AID îdaresine beyanda bulmmalan mecburiyeti 27 . 8 . 1968 (Belge 74), AID'nin 
iç finansmanda da iç işlerimize olan müdahalesini göstermesi bakımından çok ilginçtir. Karadeniz Bakır İş
letmeleri A. Ş. tarafından Şirketin ortağı olan Milli Bankalara çok acele kaydıyla gönderilen bu yazıda; 
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«AID kredisinin «emin edilmesinin önşartlarından biri olarak Karadeniz İBakır işletmeleri Anonim Şir
ketinin ortağı olan harikaların herbirinin aşağidaki hususları ihtiva eden birer yazılı beyanı AID Teşkilâtına 
vermeleri icap etmektedir. 

a) 'Bankaların, Karadeniz Bakır İşletmelerine ait hisse senetlerini, Hükümetçe kendilerine sermaye iştira
ki için ikraz edilen yatırım fonları karşılığında Hükümete teminat olarak vermeyeceği. 

b) Bankaların K. B. l'deki iştiraklerinin kendi fonları İle Hükümetçe Ve bankalara sermaye iş€raki 
için sağlanacak fonlardan karşılanacak kısımlarının n^ olduğu, ayrıca Hükümetçe sağlanacak fonların ikraz 
şartlarının ne olduğu.» 

«Gerekli beyanların AID'ye ulaştırılmak üzere Şirketimize gönderilmesini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.' 
Rantahilfte: 
Milli bankaların, Ordu Yardımlaşma Kurumunun projeye istekli bir hava içiride girmeme nedenlerini, 

14 . 12 . 1967 (Belge 65), bir milyarı aşan bir yatırımın ra'rttabl olup olmadığı, alınacak iç ve dış kredilerin şart
larının rsaı'talbiliteye ne ölçüde etki yapacağı, 300 milyon TL. sermaye ve alınan dış krediye (9 X 30.5 mil
yon dolar = 270 milyon TL.) ilaveten gerekecek - o taJihlerde 600 milyon lira, son hesaplara göre, 700 milyon 
TL. - yatırım ihtiyacının finansman kaynağının hangi şartlarla nereden sağlanacağı endişesi olttuğu anlaşılı
yor. Nîtekim bugün % 7 faizle kullanılan kredi ve sermaye yatırımları, sermayenin 500 milyon liraya çıkarıl
mış ve halka açık hale getirilmiş olmasına rağmen şirket para sıkıntısı çekmekte yatırımlar gecikmekte, henüz 
nihai finansman kaynağı bilinmemektedir. 

1967 yılında Mc Kee Firması tarafından yapılan rıntabilite hesaplarında bakır satış fiyatı 45 Sent/Lb. 
Olarak alınmış ise de bunun ne kadar iyimser bir görüş olduğunu Dr. Otto GoM Firmasının bu konudaki 7 Mart 
1968 (Belge 70) itarihlli etüdü açıkça göstermektedir. Bu son raporda makul bir rantabilİte hesabında bakır fi
yatının 38 Sent/Lb. olması gerektiğini ve 1975 yılına kadar % 10 - % 20 bir artış kabul edilebileceğini belirt
mektedir ki, bu tahminler Parsons Jurden Firmasının ilk yaptığı rantabilite hesaplarındaki doneleri tutmakta
dır. 

Tesis rantabilitesine tesir eden diğer unsurlar olarak tesisin yeri hakkında yeterli bir etütden çok Samsun 
Limanı üzerinde karar kıldıktan sonra asıl nakl'iye me kezi sıkletini teşkil eden Murgul - Çakmakkaya mevkii 
dikkate alınmayarak, Samsun'a zorla bir rakip meVkii aranmış ve yeri belli Olmayan geniş bir Marmara hav
zası ile mukayese edilmiştir.. 6 . 8 . 1966 (Belge 28). Buna rağmen eğer tesislerin kuruluş yeri aşağıdaki gibi 
olursa : 

Yılük Nakliye 
Masrafı Yıllık Fark 

TL. TL. 

1. Samsun Limanı 15 193 7731 

2, Samsun'un 10 - 15 Km. Doğusu 16 529 794 1 336 021 
3« Marmara Havzası 16 873 809 344 015 

yıllık gider farkları meydana geleceği hesaplanarak ön:e liman içinde tesis yeri aranmış, bunda başarı sağ
lanmayınca, şimdiki bataklık bir yerde ve ileride vukuu muhtemel gaz zararlarına açık bir yer olan 2 nci alter
natif seçilmiştir. Görülüyor ki yer seçimindeki isabetsizlik ve yeteri karar etüt ve araştırma yapılmamıştır, 

Tesis rantabilitesii yapılırken yalnız yeni teslisin getireceği kâr değil Efcibank tarafından bu tesis dolayısıy
la, terk edilecek olan tesislerin kârlarının bundan düşülmesi ve terk edilmesi anlaşmalara bağlanan değer te
nezzülünde dikkate alınması gerekirdi. Şimdiki haiyb yapılmış olan rantabilitelerde görünen kârların tama
men zahiri olarak kalasağı anlaşılmaktadır. 

Kredinin AID tarafından tasvip edilmiş olduğu 29 Mayıs 1967 tarihinden, kredinin verilmesinin önşartı 
olan özel teşöbbüs hissesi galip bir Anonim Şirket kurulması için yapılan çalışmalar da tam bk yıl sürmüş 
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ve Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. 28 Mayıs 1968'de kurulabilmiştir. Böylece tesisin kurulması bu önşartın 
yerine getirilmesi nedeniyle bir yıl daha geriye gidere'c 5 yıl 2 aya yükselmiştir. 

Amerikan Yardım Kurulunun bu ön şartı da kendi isteklerine göre; Türk Hükümetince yerine getirildik
ten 3 gün sonra 31 Mayıs 1968'de de Senato araştırma önergesine konu olan, Türkiye Cumhuriyeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında Kredi Anlaşması (Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Türkiye) imzalanmıştır. 

Dosyalar üzerinde yapmış olduğumuz incelemeler ve belgelere dayanarak vermiş olduğumuz bilgilerin ışı
ğı altında, araştırmanın birinci kısmını bir sonuca bağdamak gerekirse; bu ve benzeri yatırımlar için AID kre
dilerine başvurmaktansa, özkaynaklarımızdan yararlanarak, bu tesisleri daha erken ve daha ucuza milli ka
rakterde kurmak mümkündür. Ancak bu bir hükümet politikası olacak kararlaştırılmalı ve azim ve kararlılık
la gerekleri yapılmalıdır. 

1963'ten bu yana bu tesisi erin dış finansmanı için rnr yıl kendi öz kaynaklarımızdan 3 - 5 milyon dolar 
ayrılmış olsaydı, bugün bu tesisler çoktan işletmeye g:rmiş, yabancıların haysiyet kırıcı müdahalelerinden arın
mış Türkiye'nin kalkınmasına ve ulusal çıkarlarına hizTtet eden görünüşte değil, gerçekten milli bir kuruluş 
olurdu. 

Etibarikta, bakır tesislerinin kuruluşu ile ilgili 52 dosya üzerinde yapmış olduğumuz incelemeler, Türki
ye'nin çıkarlarının gözetilmediğini, Etibankın yabancılarla ortaklık kurmaya zorlandığım, projenin dış mü
dahalelerle geciktirildiği, sonunda özel teşebbüs hissesi hakim bir A. Şirket kurulmak şartıyla AID, kre
disinin verildiğini ve iç işlerimize yabancı müdahaleler yapılmış olduğunu dosyalardaki yazışmalardan yalan
lanması mümkün olmayacak biçimde açıklığa kavuşmuş bulunmaktadır. 

Etibankın 1 Nisan 1967 tarihinde (Belge 53) AID'nin Ankara bürosuna yazmış olduğu yazıda, »Maliye 
Bakanlığı sorumlularıyla yapmış olduğumuz son müzakerelerde, Karadeniz Bakıdan projesine özel teşdbbü-
sün % 51 hisseyle katılması fikrinin Etibanktan gelmş olduğu şeklinde yanlış bir düşünceye sahip oldukları 
dikkatimizi çekti. 

Konunun, 1966 yılı başlarında Bay Wagner, Bay M:cov, Bay Thomson ve Bay Yavaşça arasında yapılan 
bir toplantıda sizin Ajansınız tarafından getirilmiş olduğunu hatırlayacaksınız. Özel sanayi tarafından gerçek
leştirilmeyen bir projenin finansmammn Amerikan S natosu tarafından tasvip edilmeyeceği gerekçesiyle, 
projede özel sektör hissesinin galip olmasının zorunlu olduğu. Bu gibi projelere, özel teşebbüsün katılması
nın teşvik edilmesine AID'nin büyük bir ilgi göstermesi nedeniyle, biz bu isteği yerine getirmek için gerekli 
adımları attık. 

Durumu açıklığa kavuşturmak için, geçmişteki bu olayı teyit ederseniz çok memnun olacağız.» 
Biz bu toplantının yapılması ile ilgili Amerikan Yardım Kurulu Başkanının Etibank Genel Müdürüne 

yazmış olduğu 2 Şubat 1966 tarihli (Belge 22) mektüb m muhtevasını aktarmış idik. AID'nin, Etibank tara
fından istenen cevabı verip vermediğine ilişkin bir yazı 'a dosyalarda rastlamadık. Fakat, teklifin AID tara
fından geldiği ve kredinin verilmesinin ön şartlarından biri olduğu, bu yapılmadığı takdirde kredinin verile
meyeceği ve Türk Hükümetinin bu ve anlaşma metninde bulunan diğer ağır şartları da kabul ettiği belge
lerle ortaya çıkmıştır. C. Senatosunda Devlet Bakanının yaptığı konuşma ve Araştırma Komisyonunda 
sorumluların açıklamalarının, gerçekleri yansıtmaktan uzak olduğunu, bunları belgelerle karşılaştırdığımızda 
açıkça görüyoruz. 
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BÖLÜM — II 

Komisyon Müzakereleri 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Amerika Birleşik Devletleri Arasında 

(Kredi Anlaşması) 

(Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ Türkiye) 

31 Mayıs 1968 

MADDE — 1, 

Kredi 
Bölüm 1.01 
Kredi AID bölüm 102 de tarif olunan proje için 30 milyon 500 bin Amerika Birleşik Devletleri doları

na kadar olan bir meblâğı 1961 Muaddel Dış Yardımı Kanunu uyarınca hükümete borç vermeyi, hükümet 
de aynı meblâğı AID'den borç alarak bu anlaşma gereğince bir Türk şirketi olan Karadeniz Bakır İşletme
leri Anonim Şirketine borç vermeyi kabul ederler. İşbu kredi münhasıran proje için lüzumlu olan malzeme 
ve hizmetlerin Amerika Birleşik Devletleri doları üzerinden tahakkuk edecek giderlerinin finansmanında 
kullanılacaktır. Krediden yapılacak olan proje italarının baliği bundan böyle anapara diye anılacaktır. 

Önerge sahibi anlaşmanın bu bölümü ile Senatoda ve Komisyonda şu açıklamayı yapmıştır: 
«Anlaşmanın bu maddesinde ABD tarafından, kredinin verilmesinin ön şartı olarak ileri sürülen ve Türk 

Hükümeti tarafından kabul edilen ağır şartlar şöyle sıralanabilir : 
1. Bu kredi ile sadece Amerika'dan pahalı olarak mal ve hizmet satın alınabilecektir. 
2. Türk Hükümeti bu kredinin verilmesi için Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ adlı özel teşebbüse ait ve 

Amerika'nın kontrolü altında, fakat Türk Hükümetinin hiçbir surette kontrol edemeyeceği bir şirket kuracak
tır. 

3. Verilecek 30,5 milyon dolarlık kredi Türik Hükümeti tarafından kurulacak bu yeni özel teşebbüs his
sesi galip şirkete devredilecektir. 

4. Etiibank'ın elindeki bütün bakır kuruluşları (Ergani hariç) ve bakır madenleri bu yeni şirkete devre-
dilecekti'r. 

Şartları incelediğimizde mal ve hizmetlerin krediyi veren ABD den satınalınması tesisin pahalıya çıkması
na sebep olacaktır. Çünkü Amerika'dan satın alınacak malzeme ve hizmetler hele kredi ile alındığı takdirde 
fiyatları başka ülkelere kıyasen bir hayli yüksek olmaktadır. Özel teşebbüsçü yeni bir şirket kurulması şartı 
ve Türk Hükümetinin kendisine verilecek bu krediyi daha eline geçmeden, bir kuruş dahi ödenmeden bu 
yeni şirkete devredilmesi zorunluğu ve ayrıca Etibank'm sahip olduğu bakır tesisleri ile madenlerin de bu şir
kete sembolik bir fiyat karşısında borçlanarak devredilmesi gibi şartların bu anlaşmada yer alması ile kredi
yi veren yabancı Devlet kendi politik ve ekonomik çıkarlarına uygun şekilde iç işlerimize karışma hakkını 
elde etmiş oluyor. 

Bunca yıllık- başarılı çalışması ve bakır üzerindeki uzun tecrübesi ve sahip olduğu baikır madenleri ve iza
be tesisleri ile Etibank, elinden her türlü imkânlar alınarak bu anlaşma ile güçsüz bir duruma düşürülüyor 
ve bir kenara itiliyor. Etibank bu anlaşmaya kadar Türkiye'deki bakır üretiminin tek başarılı işletmeciliğini 
yaparken, dünya piyasasında kolayca «atılabilen ve her sene milyonlarca döviz temin eden İktisadi Devlet 
Teşebbüsü idi. Bu anlaşmadan sonra bütün bu işleri Amerika'nın tam kontrolunda bulunan yeni kurulacak 
özel teşebbüsçü bakır şirketi üzerine almaktadır. Amerikalıların bunu niçin istediklerini ve gerçek maksatla
rını biz sırası geldiğinde yer yer açıklayacağız. Ancak, Türk Hükümetinin bu teslim şartı için 30.5 milyon 
dolar dışında ileri sürebileceği bir sebep var mı? Eğer varsa Hükümetten bunun da açıklanmasını rica ede
ceğiz. Çünkü ileride ilgili bölümünde açıklayacağım gibi halen yürürlükte bulunan kanunlara göre böyle 
bir şirketin kurulmasına da imkân yoktur. Krediyi veren yabancı Devlete içişlerimize müdahale hakkını ta
nıyan ve çok ilginç bir belge olan bu anlaşmanın, her bölüm ve fıkrası Türk Hükümetini ve kurulacak ye-
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ni bakır şirketini öylesine kıskıvrak bağlamaktadır ki, Türkiye'deki Amerikan Yardım Kurulunun izni ol
madan ve onlarca şayanı kabul veya tatminkâr görülmeyen bir adım dahi atılmasına imkân ve ihtimal yok
tur.» 

Bu konuda Komisyona davet edilmiş olan Hazine Genel Müdür Başyardımcısı Turan Işıkveren, hükü
met adına şu açıklamayı yapıyor : 

«HAZİNE GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI TURAN IŞIKVEREN — Efendim zaten kredinin bağ
lı olması ile ilgili maruzatımı bitirmiş bulunuyorum. İkinci olarak kredinin özel teşebbüse devredilmesi hu
susunda birkaç kelime ile durmak istiyorum. 

Şunu arz edeyim ki, kredinin özel teşebbüse devredilmesini ve bu kredi için münhasıran bir özel teşeb
büs kurulması, Türkiye'ye empoze edilmesi diye bir mesele mevcut değildir. Bu projenin özel teşebbüs va
sıtasıyla gerçekleştirilmesi Türk Hükümetinin bir karan olarak belirmiştir. Malumualiniz karma ekonominin 
bir kuralı olarak, Hükümetimiz bir yandan kamu sektörü müesseselerinin istihsalini himaye ederken ve on
ları ekonomik çalışma kuralları ile karşı karşıya getirmek için elinden gelen bütün gayreti gösterirken, öte 
yandan da özel sektörün üzerine düşen bu karma ekonomi sistemi içinde, özel sektörün üzerine düşenleri 
yerine getirmesi ve Türk ekonomisi içinden gerçekten karma vasfına layık bir özel sektör kurulması için 
birçok sahada özel sektör kurulmasını teşvik etmekte, bunları kolaylaştırmakta ve malumualiniz bu konuda 
bir de özel kanun çıkarılmasına kadar gitmiş ve birçok himaye ve teşvikleri de getirmiş bulunmaktadır. 

İşte bu çerçeve içinde özel teşebbüs kurulması prensibi Hükümetimizce kararlaştırılmıştır. Amerika ile 
olan kredi ilişkisinden önce, özel teşebbüsün ilişkisi ortaya çıkmıştır. Ve özel teşebbüsün ilişkisi ortaya çık
tıktan sonradır ki, Amerika ile kredi için müzakereye oturulmuştur. Ondan sonra Amerika'ya niyetimiz ve 
bu kararımız bildirilmiştir. Ondan sonra bu kredi ilişkisi içinde özel teşebbüs kurulması meselesi de girmiş 
bulunmaktadır. Yani, bu Amerika'nın Türkiye'ye ille özel teşebbüs vasıtası ile olacak diye empoze etmiş ve 
bilahare kullanılmak için girmiş bir husus değildir.» 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Efendim Sayın Turan Işıkveren konuşmalarında; 30,5 miyon 
dolarlık kredi büyük bir kredidir. Ve Amerika Birleşik Devletleri dışında bunu hiç bir devlet vermezdi. Bu 
bakımdan krediyi biz Amerika'dan aldık. Hatta dediler ki, burada kredinin özel teşebbüs şartına da dokun
mak suretiyle bu kredi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kendi görüşüdür, karma ekonominin bir pren
sibi olarak. Bunu Hükümet istemiştir. Bu da kredinin veriliş şartı arasında, bizim isteğimizle konulmuştur. 
Yoksa Amerika Hükümeti tarafından empoze edilmemiştir, şeklinde bir beyanda bulundular. 

Şimdi bunun karşısında Sayın Başkanlıktan şunu istiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gel
miş olan dosyada (3) No. lu belge, bir de Maliye Bakanlığının 3 numaralı belgesi ile Devlet Planlama Müs
teşarlığının 4 numaralı belge altındaki yazılarının okunmasını istirham ediyorum. Çünkü birisi Maliye Ba-
kanlığındandır, bunlar tamamıyla sayın konuşmacının yahut temsilcinin fikirlerinden biraz değişik mahiyette 
bakanlığın görüşleri olduğu tespit etmektedir. 

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünün tarihsiz, İktisadi Devlet Teşebbüsü Şubesi Sayı: 52854 
Başbakanlığa yazdığı yazıda, Etibank'ın 29 Aralık 1966 tarih ve 81-966 sayılı yazısına karşılık yazılmıştır 
bu yazı. Tüm proje 3 yılda 639 milyon TL. Bunun 271 milyonu yani 29,9 milyon doları dış finansman ih
tiyacı döviz olarak belirtiyor. İç ve dış finansman kendi kaynaklarımızla karşılanmasını tavsiye ediyor. AID 
Teşikilatınm sermayesinde özel sektör hissesi galip olacak bir anonim şirket kurulduğu takdirde gerekli dış 
kredinin sağlanabileceğini açıklamaktadır. Yani bunu AID idaresi ön şart olarak koşuyor. 

Şimdi Devlet Planlama Teşkilatına geçiyorum; eğer müsaade ederseniz önemli kısımlarım oradan okuya
yım; dosyadaki 4 No. lu belge 9.2.1967'de Etibank Genel Müdürlüğüne yazılmış. Karadeniz bakırlık pi
ritleri projesi hakkında. Tabii daha evvelce Etibank bir yazı yazmak suretiyle bunların mütelaasını sormuş 
görüşü talep edilmektedir diyor. Bilindiği gibi Karadeniz bakirli piritleri projesi Türk ekonomisi için uzun 
süredir olgunlaştırılan yüksek kârlılığı, dış ticaret dengesine etkisi, katma değerinin yüksekliği ve gelişme 
imkânlarının çokluğu ile tamamen belirmiş temel projelerden biridir. Projenin bu çok yönlü faydası ve milli 
ekonomiye olumlu etkileri dolayısıyla en kısa sürede gerçekleştirilmesi temel hareket noktası olmalıdır. Pro
je gerçekleşmesinin ertelendiği her bir gün için yalnızca yaklaşık olarak 100 bin dolarlık bir döviz kaybı ol
duğunun düşünülmesi çalışmaları hızlandırmanın cesaretle karar almanın ve gereğini yapmanın önemini be
lirtmeye yeterlidir. 
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2 nci maddesinin A fıkrasında şöyle diyor; 
A — Projenin çok yönlü önerdi 30.11.1965 tarih ve ÎPD 3147.01-27-65. 3842 sayılı yazımızda belirtildiği 

gibi zamanında sayın Başbakana da arz edilmiş yatırımların gerektirdiği makine ve teçhizat listeleri için prog
ram kredisi temini yoluna gidilmesi bu şekilde kredi teminini mümükün olmaması halinde Merkez Banası re
zervlerinin bu işe tahsis edilmesinin bir hükümet politikası olarak benimsenmesi görüşüne varılmıştır. Ayrıca 
1966 yılı programında Merkez Bankası rezervlerinin öncelikle bakır konusundaki yatırımlarla ilgili döviz in-
tiyaçarı için kulanılacağı belirtilerek konu hükümet kararı haline de gelmiş bulunmatadır. Bu kadar açık ola
rak; belirtildiği hailde 'analdan geçen uzun süre içinde bu yönü ile konunun önemine uygum olarak elle alın-
mıadığ* müışiaihade edilmektedir. 

AID'nin Türkiiıye'nin tekir <ve ptMıt madenlerinin geliştirilmesinle yardım konusunda duydukları yakın ilgi 
devtaim ©toekıtediırv Bilindiği gibi -ABD Türkiye'ye yardım konsorsyumu içerisinde önemli oranda piroje kre
disi imkânı sağlamaktadır. Ancak, bu imkânı en iyi şekilde kullanabilmemiz için çok saiyıda iyıi proje hazır
lamamız gerekmektedir. Yaıp4a!bilhiik iş yani fizibilite etütleri . . . . firmalarına hazırlatılmış olan Kara
deniz bakır piritleri projesi ise bizzat etütleri yapan firmanın ifade ettiği gibi son derece kârlı ve ekonomi
miz için iyi bir projedir. Durum böyle iken AID'nin ancak şartlı olarak kredi vermek istemesi Türk Hüküme
tinin seçime hakikini kullanma isteğiyle bağdaşır görülm emektedir. 

Sonuç olarak şjöyjle diyor muhterem arkadaşlarım; 
İ 4 Yukarıda 'belirtilen hususlar gözönjünde bulundurulduğunda tekniık tercih olarjaik projenin Etibamk ta

rafından igerçetklleştiriılmiesıi gjörüşjü öncelik kazanmakta dur, 
Şimdi hu görtülşler bizse sonuç olaralk şunu, gösteriyor ki, Maliye Bıaklanlığı temsilcisinin vermiş olduğu ve 

bize açı'kllaimış olduğu bilgilerde tbu hususlara hiç temas ödknıemıiş. IBıu yazıların ıtartilhlerini okümuişıtulm 
zannediyorum, Tarihleri OBaşIbalkan Süleyman Demire! zamanındadır. Ve imzada bu DPT da halühaızıırtdlaki 
müsteşarın imzasını ıtıaşınnaıktadur ve 1966 programı ile 'bir Hükümet kararnamesi haline getirilmiştir dömetk-
<V&Ğb\, uygülaımıa programı ile. 

Şimdi Maliye iBaıkanllğMimt görüşleri mevcuttur. Devet Planlamanın da Hükümet olarak ayrıca görüşleri 
mevcuttur, ton dosyıadla. Onla rağmen sayın temsilcinin bu hususta direkt olaralk efendim 'bu özel teşebbüs-
çiü, Ihi'C şirkette 'kredinin devredilmesi hususunun anlaşmaya konulması tamıamiyla Türk Hükümetinin görüşleri
ne burada yer almış demesi hususunu ben buradaki yazılarla bağdaşır bir durum da görmedim. Çünkü 
aksi burada yazılıdır. Kredi şartlıdır. Bu şartlar altında kredimin alınması bizi bağlair diye seçme hakkimizi 
önler şeklindeki (mütalaalar burada d'a var. 

Şimdi sayım temsilciden soruyorum;: Acaba Maliye Bakanlığının burada zikretmiş olduğu görjüşün değiş
mesine atmıil olan faktörler nelerdir? Bize açıklarlarsa memnun olulrum-» 

M. İHSAN TOPAlJOĞLU — IBirtalz evvel yazılan* okuduk. Burada biır Hülkumıet kararından bahsediliyor. 
Yani bunun Etibank, tarafından gerçekleştirilmesi bir karara bağamimıası ve programa alınması söz konusu, 
Ben bu dosyayı tetikik ettim. Bu ıkararlandan dönülmesinin ve ağır olduğu yönünden AID kredisinin şartlarını 
kalbuıl eden, gerekçesini getiren bir vesikaya rastlamadım. Yanli bu Malliye Bıakanığı ve planlamanın bu gö-
ru'şjünlün dışına çıkacak, ne gilbi bir durum ortaya çıktı ki, planlanmanın bu kadar ağır olduğunu beyan ettiği 
şartları Hükümet kabul etti ve AID anlaşmasını yaptı. Herhalde bu teknik elemanların görüşü, umumiyetle 
Hükümet politikalarını en az bildiğim kadar teknik seviyedeki elemanların da katkısı ile ölür. Yukarıdan ge
len 'bir ilham ille olmaz. Bazı şeyler söylenmiş olacak ki, Hükümete bunu . . . . . cerh eden bir karara 
iv anmış. olsun. Ben böyle bir vesikayı görmedim:. Eğer bu husiusta b&r bilginiz var ise rica edeceğim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU ı(İzmir) — Efendim, ben de sayın temsilciden elimizdeki, önümiüzdeiki do
kümandan muhtelif alternatifler göstermişken sonradan buıgün araışturma. klonusu; olan kombinezonun temin edil-
miesiiıne güderken diğer alternatiflerin yoklandığını, hesapların yapıldığını ve en uygun, en elverişlisi, en ucu
zu, Türk milli menfaatleri ilcin vazgeçilmez unsurları ihtiVa eden bu kredideki gibi bir neticeye kendilerini 
ulaştıran unsurları istirham ediyorum. 

Yani, diğer kırddıi yolları tecrübe edilmiş denenmiş midir? Daha ucuz, daha elverişli, kredi temin etmek 
'gibi bir saha araştırılırken hangi yollara, tedbirlere, çarelere başvumlmuştuır da en sonunda bu kredinin en 
uygun olduğu gibi bir mülahazaya sahip olmuşlardır, bir. 
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İkincisi, yine elimizdeki reşitti dokümanlara göre, özel sektör çevresinin galip olduğu bir kuruluş vaısıtasıyle 
!b,u (kredinin 'kulamlırılrniası Sayın Bakan tarafından, Refet Sezgin Beyefendi tarafından Senatoda ve temsilci 
ibeyefendi tarafından burada Türk, Hükümetimin biır noktai nazarı, bir düşüncesi gübi gösterilmişti. 

Elimizdeki resmi dokümanda ise, bunun AID tarafından bir şart olarak; öne sürüldüğü, öne klbnduğu 
ibaresi var, ifadesi var. Bu ikisi arasındaki tezat gibi görünen ayrılığın; nasıl telif edileceği hususunda bilgi 
istirham edeceğim,» 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLSİCİ TURAN IŞIKVEREN — Şimdi, bu yazılan, arz ettiğim gibi da
ha 'işin başlangıç sıralarında teleme alınmış yazılar, bu bir herhangi bir sekilide Hükümet kararı, yahut Hü
kümet görüşü gibi bir görüşü aksettirmiyor. Bendeniz izahatıma, Hükümet görüşünü aksettiren bir Bakanlar 
Kurulu (kararına bunun için başıladım. Baklanlar Kurulunun 27 . 7 . 1967 tarihimde ittihaz ettiği 6/8570 sayılı 
Kararı 'ki, bu karar tamamen Amerikan kredisinden AID kredi sinden ve kredi anılaşmasından öncedir. 

Simidi bu şekilde bir özel hükük hükmü şahsiyeti (kiuırulmasının ve bunun içine % 49 Etibahk sermayesi -
nin ü'ştiraik etmesine amirdir. Yani, Hükümet görüşünü ettiği AID kredisi anlaşmasından daha önce bir Ba
kanlar Kurulu kararı ile ortaya koyduğuma göre, idarenin şu veya bu şeyine çok daha başlangıçta muayyen 
'bir fikir ortaya koymuş olması, herhalde Hükümet görüşünden daha müharab olduğuna göre Hükümet gö
rüşü ve ayrıca tabii ki, bütün idareyi kapsadığı için, herhalde dayanacak bir mesnet olmasa gerekti. Bun
lar başlangıçta bir fikir olarak, bir mütalaa olaraik ileri sürülmüş hususlardır. Kimibiir, bunlardan başka da 
vardır, şüphesiz ve bütün ilave bütün ilâve kanaati tekrar arz ediyorum. 

(DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARI TURGUT ÖZAL — Bizim Planlama Teşkilatına 
gelme tarihim 1967 Şubat ayındadır. Ve tahmin ederim dosyalarda bu mevzuu ile ilgili benim imza ettiğim 
fair yazı var. Bu talbiatı ile daha evvel 1966 program 'kararnamesinde, daha evvel 1965 senesinde yazılmış 
olan bir yazının devamı mahiyetindedir. Nitekim, bu yazıya baktığınız zaman şu esaslar gözük|ür; Karadeniz 
balkırları projesini Devlet Planlama Teşkilatı bilhassa Tür/k ihracatına büyük katkılar yapacak 'bir proje ola
rak görmektedir. O günikü fiyatlarla bin dolar civarında ve artacağını da işaret ettiğimiz bir husus, 'bugün 
1 500 dolar üzerinde 4Q bin dediğimiz takdimde aşağı yukarı 60 milyon dolarlık büyük bir ihracat hacmine 
sahip bk proje olarak görür. Ve gerek J965 senesindeki yazılarında ve gerekse son 1967'de yazdığı yazıda 
projenin biran evvel realizasyonunu en önemli husus olaraik görmektedir. Yani finansman şekli şu projenin 
biran evvd Türk Ek'onjomisine katkıda bulunması en önemli husus olaraik gösterilmiştir. 

Yalnız yinıe yazıda ikinci önemli bar husus olarak, yan bir unsur olaraik şu ilave edilmiştir; bize talbiatı 
ile 'kati olarak c/c 51 özel sektöre nasıl verileceği mevzuunu kati olaraik bilmiyoruz yani % 51 teklifi AID' 
den mi geldi, veyahutüa başıka şekilde mi geldi Türk özel sektörüne? Onu kati olarak bilmiyorum. Bir an 
için farzedelim ki AID bu şekilde ilk konuşmalarda c

y{ 51' Türk özel sektörünün olursa ıben bu projeyi finan
se ederim şeklinde bir teklifte bulundu. Oradaki noktamızda şu; çök küçük hisselere bölerseniz (bunu 
bu takdirde bu şekilde elde edilmiş kazançlar yenliden yatırımlara gitmez. Bunu mürdkjün olduğu ikialdar mil-. 
li bankajlara, milli müesseselere veriniz % 51 hisseyi. Eğer hükümet bu yolu tercih ediyorsa o takdirde ta-
tfajtrujflaria, tekrar yattwnlarla kayabilir demişizdir.» 

BAŞKAN — «Teşekkür ederim Sayın Özal, Şu anda Sayın Tunçkanat'ın bu anlaşma ile ilgili iddialarına 
doğrudan doğruya bir değinmeniz olmadı. Bu iddiaları isterseniz tekrar okuyayım, 

1. Bu kredi anlaşmasının milli çıkarlarımızla bağdaşmadığı, 
2< Anayasa ve mevcut kanunlarımıza aykırı olduğu. Ve de içişlerimize müdahale niteliği taşıdığı..» 

iddiaları mevcut idi. Dolayü olarak bu hususlarda kıymetli bilgiler Komisyonumuza verdiniz. Ancalk arzu 
ederseniz, bu sualler üzerinde de kısacık görüşlerinizi izah ettikten sonra sayın üyeler sualler sormıaik sure
tiyle meseleyi daha çok açacaklarıdır. 

DPT MÜSTEŞARI TURGUT ÖZAL — Efendim, bunların mevcut kanunlara ve Türk Anayasa'sına aykırı 
mıdır, değil midir, bunlar bizi direkt olarak ilgilendirmiyor. Çünkü, ne anlaşmayı yapan biziz, ne de 
anlamımla, hülcüımleriinıin detaylarını biliyoruz. Yalnız, bir noktaya cevap verebilirim. Bu kredi şartları iti
bariyle bizimi şimdiye kadar almış olduğumuz. kredilerin en iyi kredilerden bir tanesidir. Şartları bakımından 
en elverişlidir. Yani, faizi, ödeme süresi, Türkiye bakımından gayet müsait kredilerden bir tanesidir. Öde
mesiz, devresi var, çök uzun bir ödeme periodu, faizi düşük, bu bakımdan bizim normal piyasa santiarı 
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içinde bulamayacağımız bir kredidir. Ama anlaşma içinde hükümranlığımıza dokunacak hükümler var mı, 
yok mu bunu ben tabiatıyla bilemem. Anlaşmayı yapan kimse değilim. 

BAŞKAN — Yani, şöyle ifade edebilir miyim. Sayın Özal. Bu anlaşma milli menfaatlerimize aykırıdır 
denemez. 

DPT MÜSTEŞARI TURGUT ÖZAL — Hayır. 
BAŞKAN — İçişlerimize müdahale niteliğine gelince... 

DPT MÜSTEŞARI TURGUT ÖZAL — O anlaşmanın metninde birtakım hukuki şeyler var mı 
yok mu, onu bilmiyorum. Fakat, netice itibariyle bu anlaşma dolayısıyla verilen paraların Türk ekonomi
sine yararlı paralar olduğunu, şartlarının diğer temin edilen kredilere göre çok daha müsait olduğunu ve 
bu işin de netice itibariyle Türk ekonomisine fevkalade yararlı bir iş olduğunu söylemekle iktifa edeceğimi 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sorularıma daha ziyade Sayın Özal'ın Devlet Planlama 
Teşkilatı Başkanlığına getirildikten sonra imzalamış olduğu bir yazı ile başlayacağım. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı dosyasının 17 ve 4 numaralı belgelerinde Devlet Planlamanın görüşü, 9 . 2 . 1967 
333.303-15-6-67403 sayılı yazılarında gösterilmiş. O zamanki Sayın Özalı'ın görüşleri biraz evvel yapmış 
oldukları açıklamaya ters düşmektedir. Herhalde o zaman yeni gelmiş olacaklar. Zaman geçince tabii in
sanın görüş açısı değişiyor ki, bazı değişiklikler olmuş. AID kredisi hakkında o zaman Sayın Turgut Özal 
şöyle yazmış : 

«Yapılabilirlik etütleri ve M. Parson Firmasına hazırlatılmış olan Karadeniz Bakırları projesi ise, biz
zat etütleri yapan firmanın ifade ettiği gibi son derece kârlı ve ekonomimiz için büyük bir projedir. Durum 
böyle dken AID'nin ancak şartlı olarak kredi vermek istemesi Türk halkının, dolayısıyla Türk Hükümetinin 
seçme hakkını kullanmak isteği ile bağdaşır görülmemektedir.» 

Anlaşmanın önşartlarından biri olan, özel teşebbüs hissesi galip bir AŞ kurulmasıyla ilgili soruyu, sözü 
geçen anlaşmayı Hükümet adına imzalamış olan Kemal Cantürk şöyle cevaplandırdı : 

«Kemal Cantürk — Arz edeyim, şimdi eğer hemen şunu ifade edeyim ki onlar bir şart öne sür
müş de, gayet samimiyetle ifade ediyorum, biz de o şartın esiri olmuş değiliz, tekrar arz ediyorum iç fi
nansmanı düşündüğümüz için biz teklifinde birinci madde özel teşebbüs. Buna siz şart dersiniz, biz bizim 
istediğimiz de buydu deriz, netice aynı yollara gelir ama tekrar ediyorum biz deseydik ki hayır özel teşeb
büs olmayacak illâ Etibank olacak, sizi samimiyetle temin edeyim ki buna da verecekti. Ama ne olacaktı? 
Yeniden fizibilite etütleri. Çünkü kafalarında yatan demin arz ettiğimin dışında şu, diyorlar ki sizin kamu 
teşebbüsleriniz ister istemez sosyal karakterin tesiri altında kalıyor. Mesela barem kanununa tabi oluyor 
diyor, mesela. O zaman yeteri kadar kalifiye mühendis kullanmıyorsunuz diyor, adamın samimiyetle ba
na söyledikleri bu. Binaenaleyh siz diyor böyle karma ekonomiyi de benimsediğinize göre yine devlet hâkim 
olsun başka şeylerine ama görüşünün içerisinde tamamen serbest rekabete maruz bir müessese gibi çalışsın 
ki aldıklarınızı iyi değerlendiresiniz. Onun dediği gibi şahsen ben de böyle düşünüyorum.» 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Şimdi efendim arka arkaya iki sualim olacak. Birisi fizibitesi 
o vakit yapılmamıştı (?), bilmiyorum yanlış anlamadımsa yani devlet yaparsa veya özel teşebbüste fizibi
lite değişir ben onu anlayamadım. Yani fizibilite bir yatırımın nasıl rantabl olup olmadığını ortaya kor 
bildiğim kadar, onun pek değişmemesi lazım. Bunun açıklamasını rica edeceğim. 

İkinci konu, iç finansman bakımından özel teşebbüse girmesiyle ne sağlanmıştır? Yani devletin yapmış 
olduğu yardımlar Etibankın yatırımı bir milyarı aşan bir yatırım içerisinde ne kadar miktarı bulmuştur ve 
bunun kadar miktar için böyle bir yola gitmeyi değer mi?» 

Etibank Genel Müdürü Münir Tanyeloğlu'da açıklamalarında : 
«Bu ihtiyacın karşılanması için AID'le yapılan temasta özel sektörün de iştirak edeceği bir şirket kurul

duğu takdirde gerekli dövizin temin edilebileceği ima edilmiştir.» 
«İleride bu ima veya teklif veya ihsas hangi manada tercüme etmek mümkünse Hükümetimizce ve Ban

kamızca da prensip olarak kabul edilmiştir.» 
«Projeyi tahakkuk ettirmek üzere bir şirket kurulacak olursa bunun 440 sayılı Kanuna tabi olmamasını 

teminen Devlet hissesinin i% 49 yani % 50'den aşağı olması icap etmektedir,» 
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«AID'nin bu krediyi şirkete vermesi yerine Etibanka vermesi üzerinde de durulmuştur. Bilhassa bunu 
bahsetmek isterim. Fakat, AID'nin bize bildirdiği husus şudur: Malumunuz proje bir altyatırım projesi 
değildir, bir sanayi projesidir. AID gene malumunuz, altyapı projelerinde krediyi doğrudan doğruya Eti
banka veregelm iştir. Fakat, bu kredi farklılık arz ediyordu, bir sanayi projesidir ve AID'nin de kendi iç 
tüzüklerine göre böyle bir kredi ancak bir şirkete, bir özel teşebbüse verilebilmektedir.» 

Komisyon tutanaklarından aktarmış olduğumuz bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi, daha önce açık
lamış olduğumuz resmi yazışmalar ve anlaşmanın açık hükümlerine rağmen, Hükümet veya onun adına Ko
misyonda beyanlarda bulunan yüksek dereceli memurların çoğunun beyanları gerçeği saklamak veya onu in
kâr etmek biçiminde olmuştur. Anlaşmada kredinin verilmesinin önşartlarından biri olan, özel teşebbüs 
hissesi hakim bir AŞ kurulması şartı, anlaşmanın imzalandığı 31 Mayıs 1968 tarihinden çok önceleri, 
AID ile Etibank ve diğer bakanlıklarla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı arasında yapılmış olan ya
zışmalarda açıkça ifade edilip, eleştirilmiş olmasına rağmen (belgeler eklidir) ilgili çoğunlukla bunları ya
lanlar biçimde veya, karışık, belirsiz ifadeler kullanmakta direnmişlerdir. 

DPT'nin böyle bir şart ileriye sürülmesini, Türk halkının ve dolayısıyla Hükümetin seçme hak
kına bir müdahale olduğunu belirten, Turgut Özal imzalı yazının tersine, aynı kişinin Komisyonda içiş
lerimize bir müdahale görmediğini söylemesi ilginçtir. Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de paralel konuşma
larını yadırgamamak mümkün değildir. Aynı konuda, eski Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık Komis
yonda şöyle konuştu; 

TAHSlN YALABIK — «Kredi mukavelesinin, 1% 51'i devletin olmayan bazı kuruluşlar tarafından 
hisse senetlerine sahip olan bir şirket tarafından bu işin yapılması şartı var. Bu bir şart, kredi müessesesi 
ileri sürüyor, bu şirketi kuracaksınız diye. Onların içinde olmadan ne sebeple yapıldı, bunu bilmeme imkân 
yok. Ama, onun bir isteği olduğuna göre, onun tarafından empoze edilmiş bir husus olduğuna göre; onun 
bir hedefi var. Evvela bunu koymak lazım ortaya. Bu kadar tecrübelerden sonra, onun böyle mukavelelere 
koymuş olduğu, hatta çok hüsnüniyetli görünen şeylerin altından dahi bazı müşkülat çıktığına göre; bu şir
keti kurdurmasında ne olabilir. Durumun tahlili gerekir. Ben bunu şu şekilde tahlil ediyorum; aynı mü
essesenin, bu bakır kompleksinin yapılması için, yabancı ortaklıklarla görüştünüz mü? Mutabık kalamadın 
mı diye soruları var. Ancak, muvaffak olmadınız ise; kredi vereceğim diyor.» 

BAŞKAN — ı% 51'ine sahip olmak üzere, % 49'u Devlet hissesi olmak üzere kurulmuş bir şirketin, siz 
•% 51'inin özel teşebbüse devri hususunda AID'yi şart koşuyorsunuz ki, anlaşmada da var. Sayın Yalabık bu 
maddenin Sayın Tunçkanat'ın önergesinde sorduğu hususlarla yani milli menfaatlerimize aykırı olması 
bakımından, mevcut kanunlarımıza ve Anayasamıza aykırı olması ve içişlerimize müdahale bakımından ne 
ilişkisi var. Lütfen bunu izah ediniz. 

TAHSİN YALABIK (Devamla) — Arz edeyim efendim. Krediyi veren müessese, vermeden evvel uzun 
çalışmalar, daha evvel arz ettim, 1963 senesi ortalarında başlamış, 1964 senesi geçmiş 1965 senesi ortalarına 
yaklaşıyoruz ancak likit parasını dahi o zaman veriyoruz. Ben bütün bu bekleme esnasında yabancı firmalar
dan, başka kaynaklardan bunları temin edebildiniz mi? Soruları karşısında bunu bu zamana kadar geciktiri
yor. 

BAŞKAN — Yabancı kaynaklardan böyle kredi temin etmek daha iyi şartlarla mümkün olsa idi, bizim 
menfaatimiz olmaz mı? Yani bu suali bizim aleyhimize imiş gibi göstermenizin mantıki ifadesi nedir? Ya
ni bize soruyor diyor ki, bu proje için başka yabancı kaynaklardan kredi temin ettiniz mi? Yahut edemedi
niz mi? Edemediniz ise ben vereceğim diyor. Böyle bir araştırma başka kaynaklardan, başka yerlerden kredi 
teminini araştırmış olmamız, bizim Türk Milletinin menfaatine olmaz mı? Yani bunun menfaatimize aykırı 
imiş gibi görünen tarafı nedir? 

TAHSlN YALABIK — Aykırı imiş gibi görünen tarafı şu : Krediyi veren müessesenin bir politikası 
burada empoze ediliyor. 

BAŞKAN — Bizim aleyhimize olan politikası nedir? 
TAHSİN YALABIK — Bizim aleyhimize olan politikası, bir kâr getirecek tesisin yapılmasına gidiliyor, 

Bu kâr getirecek tesise, kendi firmalarımızı da ortak etmek teşebbüsü var, bu gayet açık ortada. 
BAŞKAN — Kendi firması diye bir şey yok, 
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TAHSİN YALABIK — Kendi memleketinin firması. Kendi memleketinin firmasını, evvela orada eğer 
bu imkân yok ise, o zaman ben bunu vereceğim teşebbüsleri olmuştur, zaten daha evvel verdiğim misaller 
bunu göstermek içindi. Yani burada bir defa, birçok projelerde de olmuştur, evvela yabancı firmalarla or
taklık yapma teşebbüsünüz olmadı da geldiniz bu krediyi istemeye. Bütün çalışmalar esnasında zaten maden
lerimizin işletmesinde de, yabancı teşebbüse yer verilmesi hususunda yine aynı dairenin birçok çabaları var. 

BAŞKAN — Yabancı sermayenin bu şirkete ortak olması mı yoksa kredi verilmesi mi? 
TAHSİN YALABIK — Ortak olması. 
BAŞKAN — Ortak olması. Bugünkü anlaşmamızda böyle bir şey yok. 
TAHSİN YALABIK — Yok. Fakat krediyi veren müessesenin böyle bir tercihi olduğu meydanda. Şim

di buna yer bulamayınca, bu imkânlar ortaya çıkmayınca krediyi veriyor. Fakat, benim görüşüm şudur ki, 
arkasından gelen şu anlaşmada kayıtlı % 51 özel teşebbüse ait olacak şirketin empoze edilmesi bir defa onun 
isteği olan o hususa kapıları açıyor. 

BAŞKAN — Hangi hususu efendim. 
TAHSİN YALABIK — (Devamla) — Yani bu teşebbüse yabancıların ortak olma imkânı açıyor. Eti-

bank'tan hiçbir yabancı şirket gelipte kurmuş olduğu bir tesisten hisse senedi alamaz. Satın alamaz. 

BAŞKAN — Efendim, yani % 51'nin özel teşebbüse devri şartını siz yabancı sermayeye açık bir kapı ola
rak mütalaa ediyorsunuz öyle mi? 

TAHSİN YALABIK — Evet. 
BAŞKAN — İyi. Yani böyle bir şey yok orta yerde. Milli müesseselerimize ortak olmuşlar. 
TAHSİN YALABIK — Bu milli müesseselerden satın alabilir. Etibank satamaz. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Müsaade edermisiniz. Sayın Beyefendi, tatbikatçı olarak... 
Umum Müdür olarak vazife gördüğü şeyde, dikkat ederlerse mukavelede bir atıf var. 1961 muaddel 

Amerikan Yardım Kanununa göre diyor. Amerikan Yardım Kanununun icabıdır özel teşebbüse yardım 
etmek. Sınai yatırımlarda Amerikan Hükümetinden birisi, bir devlet para isterse, o kanun onu icbar ediyor 
zaten. 

Binaenaleyh, bu bir Amerikan Hükümetinin belki politikası olabilir. 

İHSAN TOPALOGLU (Giresun) — Sayın Başkan, benim de söyleyeceklerim aşağı yukarı buna muvazi
dir. Çünkü bu şirketlerin kuruluşunda, milli müesseselerden hisse senetleri nama muharrer, hamiline mahal 
verir. Yani, serbest tedavüle çıkabilir. Tamamen müesseselerin anlayışına kalmış veya mali imkânlarına kalmış 
bir husus. Ticari bir meta haline gelmiştir. Benim anladığım kadarıyla Sayın Yalabık, eskiden beri bakır ma
denlerimiz de dış çevreler yakından ilgilenir. Madenlerimiz bakırla çok yakınlar, bakır aslında stratejik önemli 
bir madendir. Şimdi dünyada daimi bir ihtiyaç halindedir. Onunla ilgili teşebbüsler olmuştur. Ortak olma 
teşebüsleri. Bu önlenmiştir hükümetler tarafından, orada çalışanlar tarafından. Sonra kendi kanununa göre da
hi olsa % 51 özel teşebbüs haline getirilmesi kabul edilmiştir. Bu taraf kapanmamıştır hisse senetleri serbesttir. 
Buna mukabil anlaşmanın maddesinde, Hükümeti bir fonundan istifade etmek bir teminat olarak verilmesi 
yani Hükümetin kontrolüne girmesi hisse senetlerinin bir nevi önlenmiştir. Bugünkü kanunlar muvacehesin
de, benim kanaatimce bir açık kapı kalmıştır; eğer bunu raporlarda da belirtmiş olursak büyük bir adım at
mış oluruz. Bu meselelerin hallinde. 

TAHSİN YALABIK — Efendim bunu hassasiyetime vermemenizi istirham ediyorum, yalnız beni teselli 
eden bir husus : Sayın Başkanın eğer böyle bir şeyi varitse, raporumuzda bunu belirtelim dediler, bazı va
kaları arz edeyim de bunlar oluyor mu, olmuyor mu bir kanaat getirsin. Daha evvel Sayın Orhan Beyefen
dinin bir hususta değindikleri bir nokta oldu; biz bir kredi alıyoruz. Bu krediyi kabul ederken şu özel şirket 
yani % 49 - 51 şartını Amerika'hlar Amerikan kanununa değinen bir husus oldu yani bir mecburiyet oldu. 
Evet doğru. Acaba bu mecburiyet neden diye düşünmeyecek miyiz? Krediyi alırken. Amerika'lıların kanunları 
olduğu kadar bizim de kanunlarımız var. Bir mukavele yaparken, ben evvela kendi kanunlarımı düşünürüm, 
ondan sonra kredi vereninkini. Şu bakımdan; bugün bu kredi şirkete verilmiştir. Fakat kanunlarımıza göre, bu 
kredinin Maliye tarafından sermayesi % 51 özel teşebbüse ait olan bir şirkete verilmesine, kanunlarımız mü
sait değildir. Nitekim bu kredi şirkete verilirken, şöyle yapılmıştır; nazarı dikkatinizi celbederim; bu kredi 
% 6 Etibank'a verilmiştir. % 20 vergisi vardır, % 2 eder. Etibank bu krediyi Şirkete hiçbir masraf alma
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dan % 7,2 ile devir etmiştir. Şimdi ne oluyor? Şirket bu krediyi kullanıyor. Kredinin bütün tehlikesi Etibank* 
m sırtında. Etibank borçlu Maliye Bakanlığına, Maliye Bakanlığı borçlu Amerikan şeyine... Özel teşebbüsün 
bu kredi hakkında hiçbir mecburiyeti yok. Bu husus % 7 diye konuşuluyor rakam olarak, >% 7 ile vermiş-
se, 1% 0,2 demek ki, Etibank'ın üzerinde kalacak. Fakat bizim bugünkü mevcut mevzuatımız, muvacehe
sinde, böyle bir kredinin bu şirkete verilmesinin imkânı yok. Bu muvazaa bulunmuş, Etibank'a veriliyor. 
Etibank bunu şirkete veriyor. Fakat o zaman ne oluyor, bu kredinin bütün yükleri, bütün mesuliyetler riski 
Etibank'ın üzerinde kalmış oluyor. Bu bir defa mahzur. Şöyle bir mukavele yapılırken, ben kendi kanunları
mızı da atlayarak, onun kanunları böyle imiş diye onun kanunlarını kendi memleketimde tatbike kalkıyorum. 
işte ben Anayasa konusuna buradan dokunuyorum. Benim gördüğüm kadar bir vatandaş olarak ben bir muka
vele yaparken, kendi kanunumu nazarı itibara almayıp da karşı tarafın kanunu bu dersem, kabul edemiyorum 
bu usuldeki bir tatbikatı. 

Benim arz etmiş olduğum mukavelenin tatbikatından doğabilecek ve karşı tarafın daha evvel göstermiş 
olduğu temayüller dolayısıyla arz etmiş olduğum bu hususun, yani yabancı firma eline geçmesi hususunun 
mümkün olduğunu ve bugünkü mevzuatımızda bunu önleyecek hiçbir mani hüküm bulunmadığını arz etmek 
isterim. Şu şekilde : 

Bir defa, memleketimize madencilik yapmak üzere halen girmiş ve çalışmakta olan, başka konularda ya
bancı şirketler mevcut. Ben bu şirketlerden bir tanesinin 20 kadar maden elemanı üzerinde araştırma yapmak, 
bulunuşları satın almak, işlemede olanları satın almak, işletmek, devretmek, yani bütün madencilik faaliyetle
rini sayıyor. Bakır da içinde bunun, kobalt da, hatta stratejik mineraller, yani uranyum gibi şeyler olmadığı 
için, geri kalan ne varsa saymış, seleminyumuna kadar. 

Şimdi bu şirket gidip, herhangi bir milli bankalardan biri ile anlaşma yapıp, bu hisse senetlerinden bir 
miktar alabilmesi için hiçbir kanuni engel yoktur. An~ak, o teşekkülün başında bulunan idarecinin insiyati-
fine kalıyor. Satayım mı, satmayayım mı konusu. Yani, tamamen bir şahsın kendi düşüncesi. Yani, mevzuat 
itibariyle artık bu hamiline muharrer senedin memleketimizin kanunlarına göre kurulmuş, 6224 sayılı Ka
nuna göre kurulmuş bir Türk şirketi, bizim kanunlara göre kurulmuş, ekseriya isimlerinin başında da Türk 
Vardır, Türk Kablo, Türk Maden gibi, bunlar yabancı şirketlerdir. Bunlar, bu hisse senetlerini ele geçirebi
lirler. Yani, bunların eline geçmemesini sağlayacak bir mevzuatımız mevcut değil, tedbir olarak. 

Dosyalarda mevcut belgeler üzerinde yaptığımız incelemeler ve Komisyon müzakereleri sonunda, Kredi 
Anlaşmasında kredinin verilebilmesi için bir önşart olarak istenen özel teşebbüs hissesi galip bir anonim şir
ket kurulması ve verilecek kredinin bu şirkete devri, Hükümetin ve Hükümet temsilcilerinin iddia ettikleri 
gibi Türk Hükümetinin bir isteği olmayıp krediyi veren Amerikan Hükümeti tarafından zorla kabul ettirilmiş 
bir şarttır. Eğer, bunlar iddia edildiği gibi Türk Hükümetinin tek yönlü kendi kararı olsaydı, bu anlaşmada 
zaten yer almazdı. Bu nedenledir ki; 1963'te bu proje için başlatılmış olan hazırlıklar, krediyi veriş şartlarının 
ağırlığı, pazarlık ve verilen tavizlerle 1968'e kadar 5 yıl sürmüştür. En çok 3 yılda tamamlanması gereken böy
le kârlı ve döviz gelirimize yılda 40, - 60 milyon dolar katkısı olacak bir projenin 1972 yılında dahi işletmeye 
geçmesinin şüpheli olması, bu kredi anlaşması için ileri sürülebilecek her türlü faydaları (eğer varsa) alıp gö
türmüştür. 

Kredi vermek için AID, önce projenin yapılabilirlik etüdünün bir Amerikan firmasına yaptırılmasını şart 
koşmuştur. Sonra bu kendi seçtikleri firmayı beğenmemişlerdir. Bu arada Amerikan firmalarının bu projeye 
ortak olmalarını istemişlerdir. Ortaklık teklifleri ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı için reddedilince de, pro
jede Etibank'tan habersiz bazı değişiklikler yaptırarak tamamlanmasını geciktirmişler ve maliyetinde yükselt
mişlerdir. Daha sonra, özel teşebbüs hissesi hâkim bir Anonim Şirket kurularak, verilecek kredinin de bu şir
kete devredilmesi şartıyla, bir kredi anlaşmasının yapılmış olması, bu şirketin hisse senetlerinin Amerikan ve 
dolayısıyla yabancıların satın almasına açık bırakılmış olması da, gerçekte 40 yıl süre ile Amerika'nın kontro
lünde olacak olan bu şirketin, hisse senetlerinin de satın alınarak tamamıyla Amerika'nın fiili kontrolüne gir
mesi mümkün olacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kanun da bugün mevcut değildir. 

Bu kredi ile sadece Amerika'dan pahalı olarak mal ve hizmet satın alınmasının proje maliyetini yükselte
ceği konusunda; 

İHSAN TOPALOGLU (Giresun) — «Bu kredi konusunda Sayın Işıkveren, kredinin şartlarının çok iyi ol
duğunu izah buyurmaktadır. Şimdi bir defa kredinin iyi olması şartları nelere bağlıdır? Mesela; süresi uzun 
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olan bir kredinin faize olan nispeti nedir? Kısa olduğu zaman faiz nasıl olur? Bunda bir açıklama yapmaya 
zaruret vardır. Kısa vadeli yüksek faizli kredilerin. Şimdi, bilhassa böyle bir kredinin Amerika'dan temini, 
ben tatbikattan bildiğim kadar hiç olmazsa bir malzemenin bize % 30 - % 40'a malolduğunu göstermiştir. 
Amerika'daki rayiçlerin daha yüksek olması dolayısıyla bunları da fiyat farkları üzerine korsak, bu faizlerin 
ne kadar tuttuğunun da hesabı yapılmıştır.» 

TURAN IŞIK VEREN (Maliye Temsilcisi) — «Amerikan kredisi 40 yıl vadeli ve 10 yıl ödemesiz >% 1 faiz 
ve ödemeli devrede ;% 2,5 faiz.» 

«Dış yardımla uğraşan beynelmilel teşkilatlar bir müşterek ölçü koymuşlardır. Her kredi içinde güven 
elemanı, hibe elemanı nedir? Buna göre de bir mukayese yapmışlardır. Bu kredilerin müşterek unsurlarından 
hareketle yapılan hesaba göre; Amerikan kredisinin hibe elemanı ı% 75'tir. Avrupa Yatırım Bankasının kredi
lerinde (% 44'tür. İtalyan kredilerinde % 35'tir. Alman kredilerinde '% 61'dir.» 

«Şart olarak, bir kredinin sadece iyi olan taraflarını ortaya koyan unsurları değildir. Başka unsurları var
dır, Unsurlardan birisi bağlılığı veya bağlı olmaması. Konuşmanın başında arza çalıştığım gibi, bu Ameri
kan kredisinin bağlı olması bizatihi bir mahzurdur. Fakat, bunun alternatifleri Amerika'dan alınmasa da 
başka bir memleketin dış yardım kaynağından olursa gene bağlı olur. Bağlı olması bir mahzursa bütün proje 
kredileri de vardır.» 

«Kanaatimce % 30 - 40 pahalı olması da oldukça bol olarak düşünülebilecek bir keyfiyettir. Çünkü, ben
zeri başka projelerde aynı şekilde durumlarla karşılaşılmıştır. Keban projesinde, konsorsiyum şeklinde; Ame
rika, Alman, Fransız ve İtalyan kredileri müşterek çalışmıştır. Orada Amerikan mallarının bir müddet pa
halı olduğu ortaya çıkmıştır. Ama hepsinde değil. Avrupa'ya göre, Amerikan mallarının çok daha ucuz ol
duğu muhtelif sahalar vardır. Bunlar dışında bazı sahalarda pahalılık var, fakat bu pahalılık hiç bir zaman ne 
<% 30, ne i% 40'ı bulmamıştır. Her halükârda bu nevi şeyler bir tahmin bir önfikirden daha ileri, şu anda, 
bir şey bizim kanaatimizce taşımıyor.» 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu'nun sorduğu suallerden bir tanesine cevap vermediniz Sayın Işıkveren, bu 
milli müesseselerin elinde bulunan hisse senetlerini, devlete teminat olarak veremeyeceği hususunu sormuş idi. 
Bu da bu hisse senetlerinin Devletin eline geçmemesi, yani müessesenin devletleştirilmemesinin bir garantisi 
olarak ifade etmişti. Bunun mahzurlarını veya faydalarını söyler misiniz?.. 

TURAN IŞIKVEREN — Sayın Başkanım, bunun mahzuru faydası, zaten işin içindedir. Yani bu eğer 
bir mahzursa, bu iş başlangıçta özel teşebbüs firması kuruldu. Bunu şuna bağlamak lazım, kredi süresince 
Devleti dolaylı olarak özel teşebbüs kurulmuş olan özel teşebbüsü - kamu teşebbüsü haline getirmesine mani 
olmak keyfiyetini güder bu da mahzurdur. Krediyi ödediğimiz takdirde mahzurdan kurtulmak mümkündür.» 

Aynı konuda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski Müsteşarı ve halen Karadeniz Bakırları Anonim 
Şirketi Genel Müdürü Kemal Noyan - «Projenin bu teçhizat kısmında hakikaten Amerika'dan alınmaktadır 
bilumum kredilerde olduğu gibi Amerika kredinin orjini olan kendi memleketinden mallan vermek şartı 
zaten vardır. Diğer kredilerde olduğu gibi fakat orada bir rekabetle alınmaktadır. Kanaatimizce bir çok mal
lar pahalı değil hatta tahminlerimizin altında ucuz alınmaktadır. Bazı malların da Avrupa'ya nazaran pahalı 
olduğu söyleniyor. Arkadaşlar da söylüyorlar. Ve bazen de mümkün ama onlar şöyle oluyor; mesela 35 ton
luk kamyonlar en büyük parçalarımızdan bir tanesidir. Biz 25 tane 35 tonluk kamyon getiriyoruz. Bu kam
yonların evsafında kamyon zaten Avrupa'da yok. İkincisi en büyük 65 pusluk kırıcılar, bu imalat yok Avru
pa'da. Yani böyle açık maden işletmesinin ağır makineleri zaten Avrupa'da gelişmiş şekilde değil. Ama buna 
mukabil biz yine ucuz yapmak gayesini güderek mesela Finlandiya'dan vestiboyler burda görülen özel bir 
kazandır onu Finlandiya'dan aldık sebebi şu; patent Finlandiya'nın Finlandiya bunu bize 400 bin dolar civa
rında yapıyor. Amerika'dan verileni izledik yeni bir proje olduğu için yeniden imal edecekleri için baktık 
ki, imalat ancak bir milyon dolar seviyesinde, derhal Finlandiya'dan aldık. Yani demek ki, biz aşırı pahalı 
olan şeyleri katiyen almıyoruz. Mesela motorlar, bizde saykıl olması cereyan Amerika'ya bunun siparişi çok 
pahalıya mal oluyor. Çünkü özel bir imalat olacak bunları da biz yine serbest rekabet yapmak suretiyle Japon
ya, Almanya ve saire gibi yerlerden sipariş ettik. Bize Maliye Vekâleti aşağı yukarı 900 bin dolar kadar ila
ve tahsiste bulundu yalnız bunu burada söylemek lazım bunun 400 bin dolarının transferini yaptık. Proje
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mize büyük bir önem verilmesine rağmen, 400 bin doların transferi Kasım 24'ten beri hakikaten beklemek
tedir. Biraz evvel tekrar temas ettim. Söz verdiler kritiklikten tekrar çıkmak üzeredir. Yani burada bir misal 
döviz bekleme babında 400 bin dolarının dahi 7 - 8 aydır beklemektedir. Şimdi bu kredinin ikinci kullanma 
kısmı mühendislik kısmı. Hakikaten yine kredi şartlarından bir tanesi Amerikan mühendislik firmasına bu 
işin yaptırılması bu daha evvelce seçilmiş bir firmadır. Etibanktan da bize mukavelesi geçmiştir. Şimdi bun
larla biz bunu şahsi bir şey olarak söylemek istemem. Hakikaten pençeleşmek suretiyle her türlü bu meydan
da bir ticarettir mühendislikte. Herkes fazla kazanmak ister, fakat biz bunları elimizden gelen bütün gayreti
mizle mani olmak şartıyla bunun üzerinde durmak şartıyla tenzilatlar yaptırmak suretiyle en asgaride tutmak 
istiyoruz. Nitekim aşağı yukarı proje bedellerini son yaptığım bir anlaşmayla doldurduk. Mukavelede donuk 
olmasına rağmen projenin bedeli bildiğiniz masraflara kâr esası üzerine ki, nitekim Türkiye'de de bu 27 Mart
ta çıkan kararname ile kabul edildi.» 

Etibank Genel Müdür Yardımcısı ve Karadeniz Bakırları A. Ş. Yönetim Kurulu üyesi Fuat Karayazıcı -
«4 ncü soru Amerika'dan alınan malzemelerin fiyatları pahalıdır. Bu verilen kredinin ben bir dökümünü yap
tım, bu dökümde 3,5 milyon doları maden işletme tesisatı için kullanılıyor. Bu 3,5 milyon dolarlık maden teç
hizatının bugün dünyada en iyi alınacağı yer Amerika'dır. İngiltere de bazı ekskavatörleri buldozerleri vesaire 
almamız mümkün. Fakat Amerikan malzemesi ile bunlar pek rekabet edemiyorlar. Ve bunda Amerikan fi
yatları belki '% 10 kadar daha pahalı olabilir. Bundan emin değilim. Bir çok hallerde Etibanktan teklifler 
alıyoruz, normal bizim döviz kaynaklarımızdan istifade etmek suretiyle yapılacak siparişler için. Maden tesi
satına verdiğimiz siparişlerin ı% 90 Amerikan menşeli malzeme oluyor. Fakat onu alamıyoruz başka. Yani 
dövizi AID tahsisatında bulunmamız lazım bu zorluklarla karşılaşıyoruz bunlar buldozerlerde oluyor, engıl-
dozerlerde oluyor, kavatörlerde oluyor, loderlerde oluyor. Durum böyle. Geriye kalan 6.5 milyon doları mü
hendislik hizmetleri içindir. Bunu bugün sizlere arz etmiştim. Orada benim kanaatime göre bir pahalılık var
dır. Bu pahalılık asgari % 40 hatta % 50'dir. Yani biz bu mühendislik hizmetini Avrupa'dan temin etseydik 
yarı yarıya ucuz temin edebilirdik. Tahmin ediyorum. Avrupalılardan biz kararlı bir fiyat temin edebilirdik 
avantajımız orada olabilecekti. Fakat bu kredinin bir ön şartı Amerikan firmaların istihdamını öngördüğün
den bu geçici yapılan mukavele tahmin ederim kısmen pahalıya mal olmuştur. Geriye kalan diğer tesisat
tan bir kısmı esasen Avrupa. Japonya'ya sipariş edilmi^tûı 

Şimdi geriye kalan malzemede tahmin ederim •% 20 ila % 30 kadar bir pahalılık var bunu umumiyetle 
kabul ediyorlar. Fakat şöyle düşünüyorum bu kredi şirkete % 7 faizle verilmiştir. Ayrıca vergisi de yoktur, 
doğrudan doğruya maliye tarafından tespit edildiğinden. Bugün memleketimizde c/c 7 faizli bir borç ucuz bir 
borçtur. Faiz memlekete verilme tarzı, hükümete verilme tarzı ise hakikaten çok ucuz. Biz şimdi yüz doların 
halen irca edilmiş değerini 37 dolar kabul edersek pahalılıklardan dolayı üst üste % 20'yi tamamına dahi ilave 
etsek, 37 doların % 7'si basit bir hesapla 8 dolar olsun. 37 + 8 = 45 dolar eder. Hatta ilave edilirse 5 do
lar daha bu kredinin memleketimize veriliş tarzı 100 dolarlık bir paranın 50 dolarla makul faiz farklarıyla 
ödenebilmesi mümkün kılacak nitelikte görülmektedir ve bundan dolayı da bu kredinin ucuz olduğuna 
kaniyiz. Bu kredide maliyenin bize izah ettiği şekilde hibe payı büyüktür. >.% 75 kadar. Fakat fiyat farkla
rından dolayı bu hibe payı kısmen zail oluyor. Buna rağmen bakiye yine de asgari % 50 bir hibe payının 
olduğunu gösteriyor» 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — «Müşavir mühendislik firmasına ödenen 123 milyon Türk 
lirası ki, o zaman 7 milyon dolarlık kısmı bu krediden verilecekti, dış finansmanı tamamen bu krediden 
ödenecekti. Daha ucuza Avrupa firmalarına yaptırılamaz mıydı? Bununla ilgili olarak bir sorum daha var. 
Siz mühendisler odalarının bir toplantısında mühendislik firmasına ödenen 123 milyon liranın alınan kredi
nin hava parası olduğu şeklinde bir söz etmiş olduğunuzu ben öğrenmiş bulunuyorum. Bu hususta bir açık
lama yapar mısınız? Doğru olmayabilir fakat bana intikal eden budur, bu husustaki görüşünüzü istiyo
rum.» 

FUAT KARAYAZICI — «Geçen celsedeki toplantıda Amerika'dan temin edilecek mal ve hizmetlerin 
bir fiyat mukayesesini yaparken mühendislik firmasına ödenen paraların Avrupa'dan temin edilebilecek ben
zer mühendislik hizmetlerine göre daha pahalı olduğunu arz etmiştim ve bunda da hatta % 50 kadar bir 
pahalılık vardır demiştim. Maden mühendisleri odasının toplantısında Sayın Tunçkanat'ın bahsettiği ifade-
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yi kullandığım doğrudur ve ben şahsen böyle kredileri almak için % 40 nispetinde bir hava parası verilme
sine dahi taraftarım maksat memleketi biran evvel kalkındırmaktır ve hiçbir mahzur görmüyorum. 

Yalnız Sayın Tunçkanat mühendislik firmasına ödenen paraların 123 milyon lira olduğunu tasrih ettiler 
bu tamamı içindir, biliyorsunuz bunun büyük bir kısmı Türkiye'de temin edilecek hizmetler içindir, yalnız 
Mc Kee firmasına ödenecek döviz 6 milyon 130 bin dolardır. Türk parası vergilerle beraber, Türkiye'deki 
diğer masraflarla beraber 8,4 milyon dolardır» 

SUPHİ YAVAŞÇA (Kurşun - Çinko Sanayii Gn. Md.) — «Efendim Mc Kee anlaşması, bugün dahi im
zalanabilecek bir mühendislik anlaşmasıdır. Görüş farkları olabilir, bazı kimseler beğenir, bazı kimseler be
ğenmez, kendileri daha iyisini imzalamak için gayret sarf edebilir. Belki imzalar belki imzalayamazlar ora
sını bilemem. Mc Kee anlaşmasının müzakerelerini biz bu işin dış finansmanı AID kanalıyla yapılacaktır 
diye Mc Kee ile yürüttük ve imzaladık. Eğer kendi kaynaklarımızdan, Merkez Bankası kaynaklarından ve
yahut Avrupa'dan temin edilerek bir krediden olsa idi, bu iş muhtemelen 30 milyon doların altında olurdu. 
O tarihlerde biz şöyle bir mukayese yaptık. Bize North Doyç Afineri'den bu işin dış finansmanını karşılamak 
üzere kredi teklifi vardı. Bu teklif 20 - 24 milyon dolarlık bir teklifti. O tarihlerde bizim gene bankadaki 
arkadaşlarla yaptığımız hesaplara göre bu makine ve teçhizat Amerika yerine Avrupa'dan tedarik edilebil
diği takdirde muhtemelen % 20 daha ucuza alınabilecekti. Ve mukayeselerimizi ona göre de yaptık. Şimdi 
rakamları tam olarak hatırlamıyorum ama, şöyle bir rakamla karşılaşmıştık. Makine ve teçhizat North Doyç 
Afineri'nin vereceği kredi ile temin edilseydi, 24 milyon dolara temin edilebiliyordu, kredi şartları 8 sene 

vadeli % 6 faizli (veya % 7) 3 sene ödemesiz, 5 senede ödenecek» 
TAHSİN YALABIK — «Şimdi, ortada konkre, gayet vazıh olarak bir durum var. Amerika'daki mal

lar, Avrupa veya Japonya'daki mallara nazaran pahalı ve bu hususi bir şekilde bize pahalı satıyorlar, de
mek istemiyorum. Onların yevmiyeleri, hayat şartları, vesaireler bunu böyle meydana getiriyor, pahalı. 

Bize başka kredi veren olmadığı için, diyelim biran için öyle kabul edelim, oradan almak mecburiyetinde 
bu pahalılığı kabul edeceğiz. Yalnız, biraz evvel bir misal vermiştim, bilmiyorum, beyefendi o zaman bu
rada mı idi? Ergani Bakırda kredi, Amerika'dan alınan kredilerin sarfında rekabet imkânı var, Amerika' 
da. Çünkü, onların an ti - 'tröst kanunu var. Tek firma olmuyor. Daima rekabet şartı. Ben gayet kesin mi
sal Verdim. Bu rekabet dolayısıyla Etibank'a verdiği 7 milyon dolarlık kredinin, 7 milyon dolarlık kısmını 
biz kullanamadık ve o rekabet bizi o safhaya götürdü ki, bu defa, o tesis için yapılan değişiklik, krediyi 16 
milyon, hatta bazılarında 18 milyona kadar götürdü. E... burada onların anladığı manadaki rekabet bize 
yardımcı olmuyor, bize zararlı oluyor. Yani, aslında tip olarak doğru» 

BAŞKAN — «Sayın Yalabık, burada proje aynı proje mi acaba? Yani, 6 - 7 milyon dolarlık proje ile, 
sonradan, son 18 milyon liraya çıkan dış kredisi, proje aynı proje mi?» 

TAHSİN YALABIK — «Onu peşin arz ettim. Dikkatinizden kaçtı. Yani, rekabet imkanı verebilmek 
için, firmalara, proje değişti ve projenin hakiki fiyatı 18 milyon oldu, bu defa. Halbuki, biz aynı işi, yani 
20 bin ton bakırı ve rafine olarak ayrıca kobaltı, ayrıca çinkoyu, Ergani Bakırda mevcuttu, bugün bunlar 
istihsal ediliyor, ancak anot bakır, yani blister bakır dediğimiz şeyi istihsal ediyor. Halbuki biz o zaman 
7 milyon doları kullanabilseydik, diğer firmaların rekabet konusu girmemiş olsaydı işe; çünkü, öbür firma
lar rekabet edebilsin diye biz bu metodu bıraktık, onların da teklif verebileecği bir şekilde bir proje ha
zırlandı, bu proje bu defa 16-18 milyona çıktı. O zaman Exsimbank dedi ki, aradaki farkı siz verin de, 
ben mukavelede bahsettiğim 7 milyonluk kredimi yine vereyim. Ne oluyor bu defa? Benim zaten 11 milyon 
dolarım olsa bu 7 milyonluk kredi, kendi paramla yaparım»1 

BAŞKAN — «Sayın Yalabık, teşekkür ederim, daha evvel dinlediğimiz arkadaşlar şöyle bir hususu işa
ret etmişlerdi. Komisyonda. 

Avrupa'dan alınacak bu gibi kredilerde Avrupa firmaları bunu realize ederler, sonra realize edilen bu 
proje hükümetlerarası bir kredi şekline döner dendi ve orada firmalararasında bir rekabet mümkün olmaz 
dediler, proje üzerinde. 

Halbuki Amerika'da, böyle bir durum yoktur. Amerika'dan alınacak kredilerde ve bu kredi ile alınacak 
mal ve hizmetlerde Amerikan şirketleri arasında bir rekabet mümkündür, dediler. Ve bunu, yanlış anlama
dım ise, bir avantaj olarak söylediler. Amerikan kredilerinde. 
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Ben yine yanlış anlamadım ise, sizin ifadelerinizde bu, tek manalı bir anlayışım oldu. Acaba, ben mi ya-
nıhyorum. 

TAHSİN YALABIK — «Şimdi, efendim, ifade itibarıyla öyle, tatbik edildiği takdirde, yani yazılış 
şeklinden anlaşıldığı gibi tatbik edildiğinde fayda olur. Ancak, bu rekabetin ne şekilde tecelli ettiğine dair 
bir misal verdim. Yani, rekabet bazen fiyat ucuzlaması değil, Amerika'daki anlaşılan manadaki rekabet, ya
ni, anti - tröst tek firmaya gitmemek. O, birçok firmaların teklif vereceği şekle projenizi sokma mecburiye
tini size soktuğu anda o zaman siz . . . . projenizi, çünkü, biri kolimetroloji ile çalışıyor, öbürü hidrometro-
loji ile çalışıyor ki, bunların hepsini birden memnun edilmez, çünkü, nitekim bu yola doğru giden proje 
hazırlandı ve bunun için arttı fiyatlar. 

Şimdi, buna mukabil Avrupa'da hakikaten öyle. Tek firma ile, onların mümessili ile anlaşılır. Yalnız 
bir konuda, benim karşımda, bir memlekette bir tek firma değil, iki tane olur, onların arasında ben pazar
lığımı yaparım, krediden evvel, hangisi ile uylaşırsam. Yani, krediyi verecek müessese ile evvela tema
sım yok. Evvela, o firmalarla konuşuyorum. Hatta, bunda firmalar müessir olur. Hükümetine. Benim böyle 
bir anlaşmam var. Alalım Almanya'yı, birkaç firma var, madencilik konusunda. Fransa'yı alalım, bu projede 
benim kanaatim, bunu, öbür kredilerle elde edebilmek için, her memlekette bu projenin içinde ... proje çe
şitli ünitelerden ibaret. Bir Petro Kimyadaki gibi değil, mesela. Tesisin bütününü kalkıp I.C.I. Firmasına 
vereceği, veyahut, Solleks'e vereceğiz gibi konular yok. Maden malzemesi, ekskavatörler, kamyonlar. Bunlar 
muhtelif memleketlerde var. 

Gelelim konsantratörlere, bunlar da muhtelif memleketlerde var ve birbirleriyle rekabet edecek fiyatlarda 
var. Bir de, tekâmül itibarıyla, daha çok mütekâmil olan memleketler var. Ben projeyi, ayrı ayrı, çünkü, 
birbirinden tamamen müstakil. Nitekim, projeyi biz öyle bölmüşüz ki, bir kısmı Murgul'da çalışıyor. Bu
nun bir kısmı Murgul ile Hopa arasında boru hattı, tamamen ayrı bir konu, ihtisas itibariyle. 

Ondan sonra deniz nakliyesi kısmı. Buraya ait filolar, başka kurutma tesisleri vesaire. Bunlar ayrı bir fir
manın ihtisası dahilindedir ve tek mühendislik firması bütün bunları projelendirir, fakat siparişi, bağlanması 
bakımından memleketlere tevzii edilebilir. Ve o zaman proje her memleketin müstakilen verebileceği krediler 
limitine iner. Bunu arz etmek» isterim.» 

BAŞKAN — «Sayın Yalabık, bir usuldür. Bu hususun müzakerelerde geçtiğini Maliye Temsilcisi ifade 
etmişti. Bu proje hazırlandıktan sonra Konsorsium'a dahil memleketlerde bu sirküle edilmiştir. Fakat, hiçbir 
devlet bu projemize ilgi gösterip kredi vereceğine dair Türk Hükümeti ile bir ilişkisi olmamıştır. Binaenaleyh, 
tek veren AID omluştur. Binaenaleyh, buradan bu krediyi alma imkânı olmuştur. Çünkü, kredi hacmi bü
yüktür. Hatta, bu hacımda krediyi verdiği, bir devletin, vaki değildir. Hatta, bütün bu Konsorsium'a dahil 
devletlerin Türk Hükümetine verdiği kredilerin toplamı aşağı yukarı bu civardadır, gibi ifadelerle bunu ce
vaplandırdılar di.» 

TAHSİN YALABIK — «Arz edeyim efendim. Burada usul hatası var. Benim arz ettiğim usûl, proje ha
zırlandıktan sonra bunu ünitelerine tefrik edip, hangi memlekette ihtisas firması bu işte en mütehassıs olan 
firma varsa, işin o bölümünü o memlekete göstermek ve bu olduğu gibi proje, 30.5 milyon dolarlık proje 
şeylere ekleniyor. Nitekim bunun usulü böyledir. 

Planlama proje ister. Biz kredi anlaşmalarına, talebine gidiyoruz, bize proje gönderin. E... proje bütü
nüyle gitmiştir. El betteki zaten, bütün vereceği kredilerin yekûnu 30 milyon olan birş'eyde, bu elenip eleğin 
üstünde kalmış bir proje olarak büyük yekûnu ihtiva eder. Ama, bu bölünse idi, 30.5 milyon dolar olmasına 
rağmen bölünse idi, bir defa büyük bir ucuzluk sağlanacaktı ve bu memleketlerden ve her memleketin kendi 
ihtisası dahilinde en iyisi olanı elde edilecekti. Bunun misallerini, biz geçmişte çok söyledik. Biraz evvel si
ze arz etmiş olduğum elektrik projesi konusunda, biz bu mukaveleleri imzalarken, alt kademenin yukarıdaki 
idarecinin zorluğunu anlamadan baskıları vardı. «Efendim, biz bu para ile Avrupa'dan alsak transformotör-
leri, trafo istasyonlarım, iki tane, ikibuçuk, üç tane yaparız. Bu kredileri gitmeyelim bu şekilde» Elektrik 
malzemesinde bu çok farklı. Ama, maden malzemesinde bugün görüşler farklı. Bir şeyler, eğer tevzi edilsey
di ihtisas memleketlerine, bunlar yarı fiyatına, bazısı yüzde 65 der, bazısı yüzde 75 der. 

Gelelim kredi şartlarından, bu kopukluk dolayısıyla doğan pahalılığa; eğer bölümler arasında işbirliği ha
kikaten ahenkli bir sistem içinde çalışılmış olsaydı, bu tesis muhakkak ki daha ucuza temin edilebilirdi. 
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Mühendislik hizmetlerinin yarı bedelle yapılması mümkün idi.» 
Komisyonda geçen müzakerelerde gösteriyor ki, Amerika'dan satın alınacak malzeme ve hizmetler pa

halı olmakta ve bu pahalılık projenin maliyetine yansıyarak verimliliğini azaltmaktadır. 
Anlaşmanın verilen kredi ile sadece ABD'den mal ve hizmet satın alınması şartı da : Türk parası kıyme

tini koruma hakkında 17 sayılı karara ek 6/2231 sayılı kararın 1 nci maddesinin, II bölümünün b bendine 
de aykırıdır. Bu kararda : «Teklif edilen kredinin, b) muayyen bir mal mubayaasına tahsisi veya muayyen 
bir memlekette kullanılması gibi bağlayıcı kayıtları ihtiva etmemesi şarttır. 

Bu genel şartlan açıkça ihtiva, kabul ve taahhüt etmeyen teklifler inceleme konusu yapılmaz.» denilmek
tedir. Bu da gösteriyor ki; Kredilerin muayyen bir memlekette kullanılması veya muayyen bir mal mubayaa
sına tahsisi gibi bağlayıcı hükümleri ihtiva etmesi yurt çıkarlarımıza aykırı görülerek, inceleme konusu dahi 
yapılmaması bir Bakanlar Kurulu kararıyla da açıklanmış olmasına rağmen bu kredi anlaşmasının hem de 
bakır gibi çok önemli ve kârlı bir proje için yapılmış olmasını, hangi gerekçe ileriye sürülürse sürülsün ma
zur göstermeye imkân yoktur. 

İlk 10 yıl anapara ödemesiz (/c 1 faizli, onu takip eden 30 yıl, 6'şar aylık ödemelerle c/c 2 1/2 faizli bir 
kredi her ne kadar ucuz bir kredi gibi görünmekte ise de satın almada ödenen yüksek fiyat farkları, krediyi 
alan ve kullanan için peşin ödenmiş faizler durumunda olduğundan gerçek faiz oramda göründüğünden 
çok yüksektir. Bu 30.5 milyon dolarhk kredi için 40 sene de 45 368 750 dolar ödenecektir. 

30.5 milyon doların en azından 7.5 milyonu mühendislik hizmetlerine ve 23 milyon dolarının da teçhi
zata sarfedileceği öngörülmektedir. Halbuki, bu hizmet ve teçhizatın sırasıyla 3.3 milyon ve 15 milyon do
lara ki, toplam olarak 18.3 milyon dolara sağlanabileceği 'kanaati yaygındır. Bu 18.3 milyonu aynı şartlar 
üzerinden faiz ve anapara ödemesini hesaplarsak, 

İlk 10 yıllık devrede faizler 1 830 000 
Anapara taksitleri toplamı 18 300 3C0 
Son 30 yılda faizler 7 091 250 

Toplam 27 221 250 dolar eder. 

30.5 — 18.3 = 12.2 dolarlık farkı peşin ödenmiş bir faiz ve sonradan ödenecek 14 868 750 — 8 921 250 
= 5 947 500 dolar farkıda dikkate alınınca; ödemesiz devrede r/f 1 hesabıyla 1 830 000 dolarlık faiz yerine 
3 050 000 dolar ödenecektir ki, bu devredeki faiz oranını 'c/f 1.67'ye çikarır. 10 ncu yılda ödenen ilk taksit 
ve faizler yekûnu arasındaki farklar </r 6.35'e yükselmektedir ve her yıl bu oran yükselmektedir. Ortalama 
faiz c/r 7.5 olmaktadır. Aynı hesap basit faiz usulü ile yapılacak olursa; 30 yıllık devrede faiz oranı % 8.9 
bulunur. Bu verilen kredinin Devlete maliyetidir. Şirkete maliyeti ise bundan çok daha yüksektir. Çünkü, bu 
kredi şirkete % 7.2 faiz ve 5 yıl ödemesiz, on yıl anapara talksit ödemeli, yani toplam 15 yıllık vadede öden
mesi şartıyla verilmiştir. 15 yıl içinde ödenecek taksitler ve faizleri toplamı 53 009 C00 dolar olmaktadır. 
Eğer hizmet ve teçhizat yine normal piyasa şartlarıyla sağlanabilseydi şirket 15 senede 33 845 000 dolar öde
yecekti. Kredi anlaşmasında Amerika'dan malzeme ve hizmet satın alınması şartının doğurduğu pahalılık ne
deniyle şirket 19 164 C00 dolar daha fazla ödemiş olacaktır ki, bu hem faiz oranını yükseltmekte hem de 
projenin rantabilitesini alıp götürmektedir. (Bu konu ile ilgili fazla bilgi Ek'tedir). 

Bu anlaşma ile sağlanan 30.5 milyon dolarlık kredinin özel teşebbüs hissesi galip Karadeniz Bakırlar 
AŞ'ne devri ön şartına gelince; bu şartta anlaşmanın diğer şartları gibi içişlerimize müdahale ve kanunları
mıza aykırı bir durum getirmektedir. 

Bu kredi anlaşmaları Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teş
kilatı Genel Sekreteri tarafından imzalanmıştır. Bu sekreterliğin görevleri 1173 sayılı Milletlerarası Münase
betlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu adlı Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilmiştir. Bu kuruluş ancak ka
mu borçlanmaları bakımından anlaşmalar yapmaya yetkili kılınmıştır. Kamu borçlanmalarına müncer olan 
anlaşmalardan sağlanan kredileride özel teşebbüse devretme yetkiside mevcut değildir. Genel uygulama ise, 
Hazineden İktisadi Devlet Teşekküllerine aktarılacak fonlar için Devlet Yatırım Bankası (441 sayılı Kanun 
ile) aracı olmaktadır. 
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28 . 7,. 1967 gün 933 sayılı Kanunun Madde 1. — a) Dördüncü paragrafında «Bu transferler, Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle* tespit edilecek, milli bankalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bun
ların birlikleri, istihsal ve satış (en az cümle ihracat) kooperatifleri ile bunların aracılığı ile yapılır» denil
mektedir. 

Özel karakterdeki teşebbüslere, dış krediler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. 
Program kredilerinde TC Merkez Bankası kanalı ile, proje kredilerinin ise Türkiye Sınai Kalkınma Ban

kası üzerinden yapılageldiği de bilinmekte olduğuna göre; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz 
Bakır İşletmeleri AŞ arasında 277-H-076 No. lu kredi AID kredisinin devir anlaşması 9 . 9 . 1968 bunlardan 
hiçbirine uymamakta fakat, sadece, kredi anlaşmasının bir ön şartının gereği olduğu için kanunsuz ve usul
süz olarak kredi özel şirkete devredilmiştir. Maliye Bakanlığı hukuk müşaviri de bu anlaşmanın kanunlarımı
zı ihlal etmediği yolunda bir mütalaa vermiştir. 

Buda gösteriyor ki; anlaşmaları Hükümet adına yürüten kimseler bizim kanunlarımızı, kararnamelerimizi 
ve uygulamadaki usulleri ya hiç bilmiyorlar veyahutta bildikleri halde Amerikan kanunları ve AID böyle is
tiyor diye onların bu kanunsuz isteklerini bilerek kabul ediyor ve anlaşmaları imzalayabiliyorlar. Amerikan 
kanunlarını Türk kanunlarına üstün sayan ve Türk çıkarlarını Amerikan çıkarlarına feda eden bu tutuma en 
kısa zamanda son verilmesini tavsiye ederiz. 

Komisyondaki araştırmadan görülmüştür ki; teknik kademelerle, idari kademeler arasında bir kopukluk 
vardır. Bir çok ayrı ve birbirinden farklı üniteleri ihtiva eden söz konusu bakır projesinin, her ünitesinin ge
rektirdiği dış finansman hesaplanmak suretiyle kredi aranmış veya projenin dış finansmanı için, AID dışın
da. yapılmış olan kredi teklifleri üzerinde durulmuş olsaydı, dış finansman güçlükleri süratle giderilerek pro
je bugünkünden % 30-50 daha ucuza mal edilebilir ve tesisler 1967'de işletmeye geçebilirdi. Türkiye'nin çı
karları için izlenmesi gerekli olan bu yolun bırakılarak projenin tümünün gerektirdiği dış finansman - 30.5 
milyon dolar için AID'ye gidilmesi mahzurlu olmuştur. Almanya'dan, Japonya'dan ve Belçika'dan projenin 
dış finansmanı için yapılan kredi teklifleri üzerinde de durulmamış olduğunu gösteren belgeler rapora eklen
miştir. 

Bu kârlı projenin kendi kaynaklarımızdan desteklenmesi hakkındaki Hükümet kararının değiştirilerek 
mahzurları bilinen ağır şartlı AID kredisine tekrar dönülmesi gerekçesinin ne olduğu hakkında dosyalarda 
bir yazıya rastlanmamıştır. 

Komisyona davet edilen ilgililerin vermiş okluğu b'lgilerde, «Türkiye'nin ihracatının 400 milyon, ithala
tının ise 1 milyar dolar civarında olduğunu, bu nedenle bu projenin dış finansmanı için Merkez Bankası 
kaynaklarının kullanılmasının transferlerin gecikmesi veya yapılamaması nedeniyle, projenin gerçekleştirileme
yeceği^ noktasında birleşmiş göründü. Halbuki bu ve"imli ve kârlı projenin kendi öz kaynaklarımızdan des
teklenmesi ve Merkez Bankası dövizlerinin öncelikle bu projeye ayrılması bir Hükümet kararı haline gel
miş, 1966 ve 1967 programlarına da tahsisler konulmuştur. Bütün bu gerçeklere rağmen, tekrar AID kredi
sine dönülmüş olmasının inandırıcı bir gerekçesini bulmak mümkün olmamıştır. 

Anlaşmanın Bölüm 1.02. Proje kısmında. Etibank'm elindeki bakır madenleri sahaları (Halen işletilmek
te olan veya zengin rezervleri olduğu tespit edilmiş olanlar) ve izabe tesislerinin kurulan bu yeni şirkete dev
redileceği husus, Etibank ile Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ arasında imzalanan 28 Ağustos 1968 tarihli 
Sözleşme ile yürürlüğe konulmuştur. 

Bu sözleşmeye göre Etibank'ın şirkete devredeceği maden sahaları ve tesisler esas kredi anlaşmasının koy
muş olduğu şartlar içinde devredilmektedir. Bu suretle halen kârlı olarak çalışmakta olan Murgul ve Küre 
işletmeleri cevher rezervi bulunmayan birer tesis durumuna düşürülmüş olmaktadır. 

Bu araştırma önergesinin kabul edilmiş olmasından sonradırki, sorumlularda bu hatayı kabul etmiş, ham-
maddesiz kalacak olan tesisleri, anlaşmalardaki şartların aksine, yeni şirkete satmaktan vazgeçme ve bu te
sisleri işletebilecek yeni rezervler arama peşine düşmüşlerdir. 

Banka tarafından yapılmakta olan ve gelecek yıllarda da sürdürülecek olan aramalar sonunda anayatak 
rezerv miktarının artırılması mümkün olsa dahi Karadeniz Bakır Şirketinin Etibank'a ait Murgul İzabe tesisi 
için bu yataktan cevher çıkarılmasına müsaade edip etmeyeceği de belli değildir. Diğer taraftan böyle bir 
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imkânın sağlandığını kabul etsek dahi, MurguFda yılda İÜ 00ü ton bakır üretimi halinde Samsun Merkezi 
izabesinin ömrü bugünkü rezerv durumuna göre, 12 yıldan 9 yıla inecektir. Bu nedenle Etibank'ın anayatak 
aramalarına milyonlarca lira sarf etmeden önce bu problemi sağlam bir çözüme bağlaması gerekirdi. Bu 
Önemli konunun da üzerinde durulmadığı görülmüştür. Şirket yararına, Etibank büyük kayıplara uğratılmak
tadır. 

Diğer taraftan, bugün çalışmakta olan tesisler önemli kârlar sağlamaktadır. (Murgul 1967 ve 1968'de sıra
sıyla 64 ve 59 milyon lira, Küre ise 17 ve 27 milyon lira kâr sağlamışlardır...) 

Yeni tesislerin aynı miktar cevherlerin işletilmesiyle bu eski tesislerle elde edilecek kârı sağlayamayacağı 
yeni tesis için yapılmış bulunan rantabilite hesaplarında açıkça görülmektedir. Mevcut tesislerde bakır mali
yeti 6 000 TL. civarında iken yeni tesislerde 8 000 TL. sına yaklaşıktır. Kaldı ki bu sonuncu maliyet, tesisle
rin ağır finansman yükü ve işletmeye geçişteki gecikme nedeniyle daha da artma temayülü göstermektedir. Bu 
kârı azaltıcı bir etki yapar. Diğer taraftan elde edilecek kârın da ortaklar arasında paylaşılması Etibank'ın kâr 
gelirini daha da azaltacaktır. 

Bakır satış fiyatları devamlı değiştiğinden kaybedilecek kârın rakamlarla ifadesi yerinde olmaz, fakat, sa
tış fiyatı ne olursa olsun Etibank bu sistem içine bu şartlarla girmekle devamlı bir şekilde mümkün olan 
kârından bir kısmını kaybedecektir. Bu iki etki altında olacaktır. 

1. Beher ünite mamule düşen kârın azalmasından, 
2. Elde edilmesi mümkün kârın paylaşılmasından, 

Ayrıca 3 ncü bir etkide, Etibank - Şirket arılaşmasına girmiş olan, dahili bakır satışlarının Etibank öz 
üretimi ile şirket üretimi oranına göre yapılması sonucu gelecektir ki, bu anlaşmaya göre iç satışların 2/3'ü 
şirkete bırakılmış olacaktır. 

Bunu bir örnekle göstermek istersek : 
Toplam yıllık iç tüketim 15 000 ton alındıkta bunun 10 000 tonu şirket tarafından satılacak ve Etibankta 

bu miktarı dış piyasaya verme durumunda kalacaktır. İç ve dış piyasa fiyat farkı, 
14 000 TL. — 9 000 TL. = 5 000 TL. 
5 000 TL. X 10 000 ton = 50 000 000 TL. sı f a k eder. Her ne kadar bunun '/r 49 kadarının yine Eti-

banka döneceği düşünülebilirse de bu husus şirketin kâr etmesine bağlıdır. Zarar etmesi halinde bu sadece 
şirketin zararını azaltmaya yarar. Burada şirket zarar edebilir mi? Sorusu çıkıyor. 

Dünyada belli başlı bakır üreten memleketlerde bakır maliyet ortalaması ton başına 65ü dolar civarında
dır. Bakır fiyatlarının bu seviyeye kadar düşebileceği rantabilite hesaplarında göze alınmalıdır. Bu ise 
39 - 40 cent eder bakırın libresinde, halbuki bu projenin rantabilite hesaplarında bakırın libresi 45 cent alın
mıştır. Bu nedenle zarar etmesi ihtimali de mevcuttur. 

Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi Ruhi Evrensel'in Komisyonumuzda, Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın so
rusuna cevap olarak. 

RUHİ EVRENSEL — «Sayın Başkan görüş temenni ve dileklerimizi raporumuzun 153 ncü sayfasından 
156 ncı sayfasına kadar dile getirmiştik. Bu hususta bir temenni yazdık bu temenniye banka da olumlu ce
vap verdi. Müsaade ederseniz temenni ve cevabını okuyayım. Bunun üzerinde daha başka sualler varsa cevap
landırmaya hazırım. 

Temenni 17, Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ile Etibank arasında 28 . 8 . 1968 tarihinde aktedilmiş bu
lunan sözleşmenin bazı maddelerinde Eatibank'ın menfaatlerine aykırı ve kısıtlayıcı hükümler görüldüğünden 
sözleşmenin bu gibi maddelerinin Etibank'ın menfaatlerini koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi imkânları
nın araştırılması, 

Etibank'ın cevabı Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ile bankamız arasında yapılmış olan sözleşmenin ban
kamız menfaatlerine uymayan maddeleri hakkında gerekli incelemeler yapılacaktır. Bunun üzerine Etibank 
çalışmaları yapmış ve bazı maddelerini ve Etibank'ın menfaatlerini koruyucu hükümler elde etmiş, yalnız 
ben 1968 yılında Etibank grupunda çalıştım. Tabii o tarihten bu yana olan ve Etibank'ın menfaatlerine ay
kırı olan hükümlerini bilemeyeceğim. Bunu ancak Etibank'ın yetkilileri cevap verebileceklerdir.» 
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HAYDAR TUNNÇKANAT (Tabii Üye) — «Her halde Sayın Evrensel Etibank ve Karadeniz Bakır İşlet
meleri AŞ arasındaki 28 Ağustos 1968 tarihli Sözleşmeyi tetkik ettiler. (Evet sesi) Bu Sözleşmede bazı mad
deler var. 4 ncü maddesinde devir edilecek kıymetler maden sahalarındaki kuyular, Madde 4. — A) Ga
leriler ve iksa tesisleri şirkete iyi halde ve bedelsiz olarak devredilecek şirkette aktin sonunda madenlerin iş
letilmesi için lüzumlu kuyu galeri ve bunların muhafazası için yapılan galeri ve iksa tesislerini iyi vaziyette 
Etibank'a bedelsiz olarak devralınmaktadır her şeyi Etibank bedelsiz olarak devrediyor fakat 15 sene sonra 
cevher tükenmiş olduğu için bedelsiz olarak devredilme şartı bu hemen hemen tatbik kabiliyeti olmayan bir 
şey. Fakat Etibank devrederken işler vaziyette cevherlerin çıkarılması için yatırmış olduğu bütün masrafları 
bedelsiz olarak veriyor. Karşılıksız bir şey almadan 15 sene sonra zaten terk edilecek. 12 senelik bir rezerv 
var buralarda. Bundan Etibank'm hakkının korunmadığı kanısındayım. Görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. 

RUHİ EVRENSEL — «Zaten bizde 4 ncü maddeyi ve bentlerini ve bir de 19 ncu maddeyi dikkat nazara 
alarak bu temennimizi getirdik. Ona göre Etibank müspet bir cevap veriyor. Beyefendinin buyurdukları gibi 
Etibank'ın menfaatlerini kısıtlayıcı hükümler vardır.p> 

BAŞKAN — «Teşekkür ederim Sayın Evrensel. Buyurun Sayın Tunçkanatj» 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — «Şimdi bir rödövans maddesi var. 19 ncu madde. Fakat on

dan evvel bir hususu daha sormak istiyorum. Devredilecek kıymetler arasında deniyor ki; şirket istediğini 
devralır istediğini de devralmaz. Bu tabii Etibank'ın aleyhine bir maddedir. Çünkü beğendiği o tesisin içeri
sinde her hangi bir kısmı alır işime yarar diye orası çıktıktan sonra zaten o tesis yahut o kuruluş bir kıymet 
ifade etmeyebilir, gerisini hiç bir yerde kullanamazsınız hurda olarak bile kimse almaz yahut hurda fiyatına 
gider. Bu husustaki görüşlerini ve bir de rödövans hakkındaki görüşleri ni öğrenmek ,-stiyorumj» 

RUHÎ EVRENSEL — «Evet efendim yapılan mukavelenin 4 ncü maddesinin A bendinde Sayın Tunçka-
nat'ın buyurdukları gibi şirket dilediklerini alacak dilediklerini almayacaktır. Diğer maddelerde de bu şey de
vam etmektedir. Haliyle bu maddeler Etibank'ın menfaatlerine aykırıdır. Ama son yapılan anlaşma ve dü
zeltmeler muvacehesinde Etibank burada bulacağı yeni rezervleri ve Murgul. Küre Bakırlık pritilerinde bula
cağı rezervleri kendisi çalıştıracaktır. Buna aykın bir hüküm konup konmadığını bilemeyeceğim. 

Rödövansı da ... Rödövans malumuâliniz 19 ncu maddede yazıldığı gibi evvela şirket kâr edecektir. Kâr 
ettikten sonra Kurumlar Vergisini düşecektir. Kurumlar Vergisini düştükten sonra nominal sermayesinin 
Ç/c 8"ini ulaşan 24... de düşecektir. Ondan sonra rödövans verecektir. Halbuki sermaye, bilgi varlık ve Türkiye' 
nin yegâne bakır üreticisi olan Etibank'ın daha avantajlı bir şeyle anlaşma ile bu işi halletmesi gerekirdi. Zaten 
Etibank daha evvel diğer şeyleriyle yaptığı şirketlerde başka türlü düşünmüştür. Tahmin ed'^orum umumi
yetle rödövans istihsal edilen cevher üzerinden böyle kâra filan istinat etmeyip de doğrudan doğruya alına
cak cevherin tonu üzerinden alınsaydı Etibank'ın daha ınenfaatına olurdu, > 

İHSAN TOPALOGLU (Giresun) — «Efendim ben saym Evrensel'den Etibank'ın kârldık durumunda 
böyle bir şirket kurmakta lehte aleyhte bir şey ortaya çıkmış mıdır? Yani birtakım maddelerde .akasmada 
zararın yanı başında. Böyle bir şirkete girmekle Etibank bir kâr kaybına uğramış mıdır? Buna misal olarak 
da şunları yanı başında soracağım Murgul Müessesesi 1968 yılında ve 1969 yd;~da ne kâr etmiştir? Mesele 
bugün çıkan Milliyet Gazetesinde Murgul'dan verilen bir haber Murgul'un 8 800 ton bak?r işlediğini ve 68 
milyon lira kâr ettiğini söyler. Şimdi yeni şirketin yapacağı kârın hesapları önümüzdeki meydanda Etibank' 
in Murgul'dan yalnız başına kâr ettiği bu doğru ise meydanda bu şartlar altında acaba Etibank'ın nasıl 
bir zararla karşı karşıya kaldığ; yahut kaldıysa bunun açıklanmasını fayda mülahaza ediyorum. Bunu rica 
ediyorum >•» 

BAŞKAN — «Teşekkür ederim Sayın Topaloğlu. Buyurun Sayın Evrensel^ 
RUHİ EVRENSEL — «Sayın Topaloğlu'nun cevabını Etibank müesseseleriyle teşekküllerinin komisyon 

raporlarında var geçmiş yılı kârları. Gerek Murgul Bakır İşletmesi olsun gerek Küre Bakirli Pirit İşletmesi 
olsun bu iki müessesede bilanço cetvellerini yüksek kârlarla kapayan müesseselerdir. Etibank'ın tabii her sene 
bu kâr oranı değişik olmaktadır. 50 milyon. Küre Bakirli piritlerinde 20 milyon arasında değişiyor bunlar. 
Buyurdukları gibi de 1968, 1969 yılını 68 milyona yakın bir kârla kapattıklarını ben ele öğrenmiş bulunuyo
rum v» 
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İHSAN TOPALOGLU (Giresun) — «Çünkü bu tabii bu böyle olunca yani şirket kurulursa bugün rödö-
vans ve diğer kârlanyla beraber Etibank'ın eline bir hesaba göre 40 küsur milyon lira gibi bir para geçecek
tir.» 

BAŞKAN — «Bu rakam yanlış Sayın Topaloğlu zabıtlarda var. 90 milyon civarında bir rödövans. (Ha
yır hayır sesi) (Senelik kâr zaten 72 milyon sesi) 114 milyon zabıtlarda sayın şeyin... rödövans ve kârlar 
dahil olmak üzere Sayın Genel Müdürün ifadeleri. Zabıtlardan ben Sayın Genel Müdürün ifadesini söylüyo
rum. Yanlış olabilir.» 

İHSAN TOPALOGLU (Giresun) — «Bütün kârın 110 milyon olacağı. Şirketin kârının 110 milyon ola
cağı bunun 70 milyon kadar. Şuradaki kâr bu Karadeniz Bakır İşletmelerinin memorandum denilen vesikada 
ortalama yıllık kârın 87 milyon 642 bin lira olacağı kaydı var. Bunun karşısında rödövans ve kârlarını göz 
önünde tutacak olursak yalnız Murgul'dan aldığı kâr kadar bir kâr almayacak duruma düşüyor. Bu hesaba 
göre bilmem bu görüşe iştirak ederler mi?» 

RUHİ EVRENSEL — «Sayın Başkanım bu müesseseler Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi ve Kura Ba
kirli Pirit İşletmesi Müessesesi tahmin ediyorum ki faaliyetlerine devam edeceğini söylüyor şimdi Etibank. Bu 
görüşe göre şey değişir etmezse zarar eder. Buyurduğunuz işaret edilen oranda ederse bir an evvel işini maden 
ve cevherini tüketmiş olur ki bu da iktisaden ne ne':ice alır onu cevaplayâmayacagım.» 

BAŞKAN — «Sonra bu mevcut tesislerin 12 sene gibi uzun bir zaman hiç bir yatırım yapmadan işleye
bileceği hususu da şüphelidir. Binaenaleyh yatırım yapıp 12 sene işletmesini devam ettirmesi bir yatırıma 
bağlı ise kâr nispetinin azalması gibi bir durum ortaya çıkar. Yani mevcut kârın 12 sene devamlılığını sa
vunmak da mümkün değil. Bazı masrafların olması mümkündür değil mi Sayın Topaloğlu?» 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — «Efendim müsaade ederseniz Sayın Ruhi beyin söylediği hususu 
evvela, sonra zatıâlinizkini cevaplandıracağım. Evvela şu husus mühim Etibank tabii bu anlaşmayı yaptığı 
zaman Murgul'un devamı bahis konusu değil. Bahis konusu belki bu araştırmalarında ortaya atılan. Yüksek 
Planlama Kurulunun tenkitlerinin Senatoda yaptığımız tenkitlerin üzerine olmuş olabilir. Tabii tenkitler ya
pıp sonuç alınırsa faydadan ari değil ondan memnun oluruz, ayrı mesele, ama şu meseleler var ki geçen gün 
de burada Planlama Müsteşarının beyanı madencilikte rezerv meselesi önemlidir. Yani dağ taş bakırdır diye 
bir hesaba göre birtakım tesisler bir arada çalıştırılamaz. Beraber çalıştığı zaman Murgul rezervlerinin en iyi 
şekilde işletilip işletilmediği meydana çıkar. Bu yatırımların ne kadar verimli olacağı meydana çıkabilir. Tah
minler üzerine burası çok zengindir demekle olmaz. Bilinen rezervler üzerine yapılır. Yani Şimdi Mur
gul'u da tekrar bu devreye sokuyoruz. Yani 2 müessese birden aynı rezervden istifade edecek. Acaba rezerv 
mümkün müdür değil midir meselesi ortaya çıkar. Etibank'ın, burada kaybı meselesi kendiliğinden ortaya 
çıkmış olur. Tabiidir ki, bugünkü şartlarda Murgul rezervi meydanda, tesisler meydanda yeni tesis yapma
dan bu Murgul'u bazı işletme masraflarıyla olacak bazı arızaların giderilmesiyle daha bir süre kârlı vaziyette 
tutmak mümkündür. Şimdi biz yeni bir yatırım yaparken bu yeni yatırımın kârlılık ölçüsünü de gözönünde 
tutmamız lazım. Yani yapacağımız dış döviz kaynaklarının sağlanması yanında içe, bize ne getiriyor iç olarak, 
düşünmek gerekir ki projede bu hususun ciddi olarak veya o nispette kârlı olmadığı hususu yavaş yavaş 
meydana çıkmaktadır. Yani ben onu mukayesesini onu anlatmak için sordum. Çünkü bu bir önemli husus 
olarak konuşmalardan meydana çıktı. Etibank bu işe girmekle büyük yatırımlara girmiş oluyor devlet ola
rak diyelim, milli sermaye olarak diyelim acaba bunun karşısında neması ne olacak meselesi kendiliğinden çı
kıyor.» 

Komisyonda dinlenen ilgili kimselerin de Yüksek Denetleme Kurulu raporuna dayanılarak yapılan görüş
meler, Etibank ile Karadeniz Bakırları AŞ arasında 28 Ağustos 1968 tarihinde yapılmış olan sözleşme Eti
bank'ın aleyhine olup, devredilecek malzemeler ve tesisler ile rödövans ve Murgul'un önce kapatılması, 
sonra bundan dönülerek, fakat Murgul'u besleyen bakır cevherlerinin şirkete devri suretiyle, tekrar devreye 
alınması durumu daha da karıştırmıştır. Böylece Etibank'ın haklarının korunmadığı ve zarara sokulduğu 
görülmektedir. Etibank bu kusurları düzelteceğini bir yazı ile de bildirmiş olmasına rağmen sözleşmede şim
diye kadar herhangi bir değişiklik yapılamamıştır. Zaten Kredi Anlaşmasının kendisi, bu sözleşmede herhangi 
bir değişiklik teklifinin, önce Amerikan yardım kurtlu tarafından (AID) şayanı kabul olması şartına bağla-
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mış olduğundan, AİD'nin onaylamadığı bir değişiklik sözleşmede yer alamaz. (Anlaşma Standart Ek. Bö
lüm 100.5) 

Etibank ile Karadeniz Bakırları AŞ arasında 28 Ağustos 1968'de imzalanmış olan bu sözleşme Ticaret 
Kanununa da aykırıdır. Tabii Üye Haydar Tunçkanat bu aykırılığı şöyle açıkladı : 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Efendim, anlaşmanın bazı maddelerinde, Etibank'ın kurula
cak olan Karadeniz Bakırları Anonim Şirketine, elinde mevcut bazı işletmeleri ve maden tesislerini ve maden
leri devredeceği yazılıdır. Fakat şirketin bunları bu malları ve kuruluşları aynı olarak devredeceği Karadeniz 
Bakırları AŞ ile Etibank arasında Borçlar Kanununun istisnai maddesi, tahmin ediyorum 6 ncı maddesine gö
re yapılmış bir mukavele var, devir bu mukaveleye göre yapılıyor, anlaşmada bu devir anlaşmasının nasıl olacağı 
hakkında geniş hükümler var, yani iki hükümet arasında yapılan anlaşmada, biz 'bunun Türk Ticaret Kanunu
nun maddelerine, şu sebeple uygun düşmediğini iddia ediyoruz. Ben diyorum ki, Ticaret Kanununun madde
lerine göre ani kurulan şirketlerin dahi devralacağı işletmeler, sermayesine mahsuben değil, bunların dahi de
ğerlendirilmesi bilir kişiler marifetiyle ve mahkemece yapılır ve mahkemece tescil edilir. Fakat, Etibank'ın 
yetkilileri hayır buna lüzum yoktur, mahkemece tescil edilmesine lüzum yoktur, Etibank'la Karadeniz Bakır
ları AŞ aralarındaki bir anlaşma ile, Borçlar Kanununa göre bir mukavele yapmışlardır, bu mukaveleye göre 
devir işlemleri yapılacaktır, derler. Biz de bunun T. Ticaret Kanununa uymadığını beyan ediyoruz, sizlerin bu 
husustaki görüş ve kanaatlerinizi öğrenmek istiyorum.» 

BAŞKAN — «Teşekkür ederim Sayın Tunçkanat. Sayın Kenan Azık suali anladınız lütfen cevaplayınız.» 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KENAN AZIK — «Efendim, evvela şirketleri kısaca özetleyim, 

ani ve tedrici kurulmaları esnasında vazedilecek olan sermayenin şeklini ondan sonra suale, dolayısıyla geç
miş olurum, eğer müsaade ederseniz. 

Efendim malumlarınız şirketler, ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kuruluyor, tatbikatta. Tedrici 
kuruluş usulü tatbik edildiği takdirde anonim şirketin kurulmasında konacak olan aynın değerinin kuruluş 
heyeti umumiyeleri tarafından seçilecek bir bilirkişi marifetiyle değerlerinin tespiti yoluna gidilmekte, ani ola
rak bir kuruluş bahis konusu olduğu zaman, değer mahkemece tayin olunacak bir bilirkişi marifetiyle değeri
nin tespiti yoluna gidilmektedir. 

Şimdi biraz evvel tetkik etmiş olduğum sözü edilen şirketin esas mukavelesinde şirket sermayesi nakdi ola
rak tamamen pay sahipleri tarafından taahhüt edilmiş ve dörtte biri de ödenmiş. Bu takdirde mevcut karar
name ahkâmına göre bir aynın yani işletmelerin bir ortak veya üçüncü bir şahıs tarafından şirket tarafından 
devralınması bahis konusu olduğu takdirde Ticaret Kanununun 311 nci maddesi hükümlerini tatbik etmek ve 
oradaki sıralanan işlemlere de uyulmak gerektir. Ancak 311 nci maddeyi müsaade ederseniz okuyayım, orada 
da açıklıkla görülecek bazı hususlar vardır, tespit edilecek bazı noktalar vardır. O noktalar tespit edildikten 
sonra ancak bu sorunumuza dönmek imkânı hâsıl olabilecek. 

Efendim 311 nci madde, «Bir işletme, tesisat veya başka mal veya hakların esas sermayenin onda birini 
aşan bir bedel karşılığında şirketçe devralınmasına dair, şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde yapılacak mu
kaveleler umumi heyetçe tasdik ve ticaret siciline tescil edilmedikçe muteber olamaz. Bu gibi mukavelelerin 
tasdik ve tescilinden önce bunların ifası maksadıyla yapılmış olan tasarruflar dahi muteber olmaz. Şimdi 
burada önümüze çıkan bir nokta, şirketin evvelemirde hangi tarihte kurulduğunun tespitidir. Eğer iki yılı aş
kın bir süreden sonra bu tesisatların veya aynı sermayenin alınması bahis konusu ise bu maddenin de tatbiki
ne dolayısıyla gidilmeyecektir demektir. İki yıl içinde eğer böyle bir devir bahis konusu ise bu takdirde aşağı
da sıralanan fıkra hükümlerine icabet etmek lazım gelir kanısındayım.» 

BAŞKAN — «Teşekkür ederim, buyurun Tunçkanat.» " 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — «Şirketin kuruluşu tarihi şurada yazılıyor 28 Mayıs 1968.» 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KENAN AZIK — «Ona lüzum kalmayacak, daha Mayısı idrak 

lütfedebilir misiniz? Anasözleşmenin, bu devir mukavelesi Borçlar Kanununa göre yapılmış olan.» 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) «O yanımda değil.» 
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ KENAN AZIK — «Ona lüzum kalmayacak, daha Mayıs idrak 

etmediğimize göre iki yıl geçmiş sayılmaz, tahmin ediyorum. 1970'in Mayısını geçmiş olması lazım gelir. Bu 
itibarla 311 nci maddede sayılmış olan hususların yapılmış bulunan mukavele dışında takip edilmiş olması 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



— 39 — 

lazım gelir. Muhakkak ki, mukaveleye bir ihtiyaç var, Borçlar Kanununu hükümleri istisna akti şart. Ancak 
bu mukavelenin 311 nci maddede sıralanmış bulunan esaslar gözönünde tutulmak üzere heyeti umumiyece 
tasdik edilmesi, tescil ve ilan edilmiş olması şart. Şöyleki son fıkrada «Umumi heyet kararını vermdden önce 
idare meclisinin talebi üzerine mahkemece tayin edilecek bilirkişi şirket tarafından devralınacak şeylerin değe
rini biçerek rapor verir. Bu halde mutlaka idare meclisinin teklifi üzerine mahkemece bir bilirkişi tayin oluna
cak ve devralınacak ayınlann değerini biçecek bilirkişi mahkeme tayin edecek ve dolayısıyla bilirkişi raporunu 
verecektir. Müzakere hakkında 295 nci madde tatbik olunur, bu nisap mevzuuna taalluk ediyor, oradaki ka
nundaki yazılı bulunan nisapları mutlaka uygulamış olmak lazım gelir. Onların detayına inmiyorum. Fazla 
vaktinizi işgal etmeyeyim. Şu kadar ki esas sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahipleri hazır bulun
madıkça müzakere yapılamaz, karar mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir. Umumi heyetin tasdik kararından 
sonra idare meclisi mukavelenin aslını veya noterlikçe tasdikli bir suretini bilirkişi raporu ve diğer vesikalarla 
birlikte tescil edilmesine müsaade edilmesi için ait olduğu mahkemeye tevdi eder. Mahkeme 299 ncu madde
nin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre incelemelerde bulunarak kararını verir. Mukavele tarihi umumi heyetin 
tasdik kararının tarihi, iktisap edilecek şey, bunun kimden iktisap olunacağı ve verilecek karşılığı ticaret sici
line tescil ve ilan e'dilir. 

Burada bütün yapılacak olan işlemler sırasıyla açık açık yazılmış vaziyette. Mahkemeye müracaat, mah
keme bilirkişi tayin edecek, o mahkemece tayin edilmiş bulunan bilirkişi raporunu verecek ve umumi heyet 
toplanacak bu şeyin, ayınları kabul edecek mukaveleyi tasdik edecek ve ondan sonra bilahara da tescil ve 
ilan işlemi tamamlanmış olacak.» 

BAŞKAN — «Teşekkür ederim Sayın Kenan Azık. Sayın Kenan Azık ben meseleyi biraz daha müşahhas 
hale getirerek sormak istiyorum. Şimdi Karadeniz Bakır İşletmeleri bir Anonim Şirket. Etibank bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü. Etibank bu Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketine iştirakçi olarak, ortak olarak ka
tılıyor ve nakdi sermayesini defaten 147 milyon ödüyor. Ayrıca bu anlaşmada bu Etibankın elinde bulunan 
bazı tesislerin bu şirkete devri makul piyasa fiyatlarına göre derpiş ediliyor. Ve bu devir tarzının AID teşki
latı tarafından tatminkâr görülmesi şartı konuyor. Şimdi benim burada sorduğum husus şu : Bu iki müessese 
kendi aralarında bir tesisi bir kıymeti bir anlaşma yapmak suretiyle devretmesi mümkün müdür, yoksa mutla
ka Türk Ticaret Kanununun 311 nci maddesi veya başka bir maddesine uyarak o kanun gereğince adli merci
lerden, ticaret mahkemesi kanalıyla bilirkişiler tespiti, bilahara bu bilirkişilerin takdir ettiği kıymetin o mah
kemece takdiri yolu mu vardır. Yani Sayın Tunçkanat'ta bunu sordu bir tek yol mu vardır? Türk Ticaret Mah-
Kemelerinden bu şekilde bir prosedüre uyarak mı mal devredilebilir, kıymet devredilebilir. Yoksa iki şirket de 
aralarında devredebilirler mi? Buyurun Sayın Azık.» 

KENAN AZIK — «Biraz evvel de durumu arz etmiştim. Bir taraftan bir anonim şirket olarak karşınızda 
Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi diğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkülü olup ortaklarından ve adı geçen mü
essese Etibanktır. Etibank elindeki mevcut işletmeleri ki, biraz evvel okumuş olduğumuz oradaki anlaşma 
hükümleri gereğince borç olarak devredecek. Borç olarak sermaye olarak değil, devredecek. Böyle bir devir 
bahis konusu olduğu zaman 311 nci maddede durum gayet açık olarak belirtilmiş. Bir ayni sermayedir. Bu 
ayni sermayenin heyeti umumiyece yapılacak olan mukavelenin tasdik edilmesi lazım ve oraya gitmeden de 
umumi heyet kararını vermeden önce de idare heyetinin talebi ile mahkeme tayin edilecek bir bilirkişi şirket 
tarafından devralınacak şeylerin değerini gösterir raporu verir. Yani idare meclisi mahkemeye müracaat ede
cek, mahkeme bir bilirkişi tayin edecek, bu devralınacak olan aynın değerini bildirecek. Bu yola yani 311 nci 
maddedeki bu yola mutlak uyulmuş olmak gerekir. Hatta müsaade ederseniz sorumlulukları ile ilgili alakalı 
fakat daha ziyade kuruluş safhasında aynın değerinin çok mübalağalı bir şekilde konması halinde bunları o 
şekilde gösteren gerek pay sahipleri ve idareciler hakkında da birtakım sorumluluklar ve hatta cezai atıfta bu
lunan Ceza Kanununda var. Bu itibarla 311'deki hassasiyet tamamen biraz evvel arz ettiğim gibi pay sahiple
rinin ve üçüncü şahısların haklarının korunmasına matuftur. Bu itibarla iki seneyi geçmediği sürece böyle bir 
mukavele yapıldığı takdirde mutlaka Ticaret Kanunundaki bu ilgili hükmüne riayet etmek idarecilerce şart
tır.» 

Ticaret Bakanlığından Komisyonumuza davet edilmiş olan Kenan Azık da bu sözleşmenin Türk Ticaret 
Kanununun 311 nci maddesi uyarınca devir işlerinin yapılmamış olduğunu açıklayarak, Tunçkanat'ın görüşlen-
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ne katılmıştır. Bu gerçek karşısında, kanunsuz ve bir muvazaa olarak yapılmış olan devir sözleşmesinin ge
çerli olması da mümkün değildir. Bu devir sözleşmesiyle de Etibankın, dolyısıyla Hazinenin zarara uğratılmış 
olduğu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporuyla da sabit olmuştur. Yine aynı devir sözleşmesinin 
Türk Ticaret Kanununun 311 nci maddesi uyarınca yapılması gerekirken, kanunun bu maddesine de uyulma
mış olduğu da Komisyon müzakerelerinden anlaşılmıştır. 

31 Mayıs 1968 tarihli Kredi Anlaşmasının çok ağır bağlayıcı, kısıtlayıcı ve de içişlerimize müdahale niteli
ği taşıyan III ncü maddesi şöyledir : 

MADDE : III 

Taliki Şartlar 

Bölüm 3.01. İlk para itasına ilişkin taliki şartlar : Kredi tahtında ilk para itasından veya ilk taahhüt mek
tubunun ısdarından önce, Hükümet ve/veya Şirket, AID yazılı olarak aksini kabul etmedikçe şekil ve 
muhteva itibariyle AID'ce tatminkâr görülecek aşağıda yazılı hususatı AID'ye sağlayacaktır : 

a) İşbu Anlaşmanın ve Devir Anlaşmasının aktedilmesine Hükümetçe usulü veçhile yetki verilmiş veya 
onun tarafından tasdik edilmiş ve Hükümet adına aktedilmiş olduğu ve bu anlaşmalardan her birinin, bilcüm
le hükümleri itibariyle Hükümetin muteber ve kanunen bağlayıcı vecibesini teşkil ettiği ve Hükümet adına işbu 
Anlaşmayı imzalayan şahsın bölüm 400.2, uyarınca Hükümetin sair temsilcilerini de tayin yetkisini ihtiva et-

* mek üzere krediye ve işbu Anlaşmaya ilişkin bilcümle meselelerde Hükümetin temsilcisi sıfatıyla hareket et
meye yetkili olduğu hususlarında Hükümetin Maliye Bakanlığının Başhukuk Müşaviri veya AID'ce kabule 
şayan görülecek başka bir hukuk müşavirince verilecek bir mütalaa, 

b) Bölüm 400.2 uyarınca hükümet ve Şirket müşterek temsilcisi sıfatıyla hareket etmeye yetkili diğer 
kimselerin adları ile yetkili kılınan her şahıs için tasdik edilmiş imza örnekleri, 

c) Şirket kuruluş mukavelesi, tescil belgesi, meri organizasyon şeması, Şirket İdare Heyeti üyeleri ve ile
ri gelen idarecilerin isimleri, 

d) Hükümetin krediyi Şirkete borç vereceğine dair Hükümetle Şirket arasında aktedilmiş anlaşmanın 
tasdikli bir sureti, 

e) Şirketin halihazırda ve gelecekteki borçlanma ve nakdi sermaye durumunu belirten ve aşağıdaki hu
susları da kapsayan Şirket Finansman Planı (Finansman Planı) : 

(i) Finansman Planı uyarınca Etibankın Şirkete gerek nakdi sermaye ve gerekse elinde bulunan kıy
metleri makul piyasa fiyatlarına uygun olarak borç vermek suretiyle iştirak ettiği veya etmesinin resmen ka
rar altına alındığını gösterir vesaik belgede devredilecek kıymetlerin değerlendirme tarzı da belirtilecek ve bu 
tarz AID'ce kabule şayan görülecektir. 

(ii) Finansman Planı uyarınca, diğer bankaların Şirkete nakdi sermaye ile iştirak ettiklerini veya etme
lerinin karar altına alındığını, bankaların satın aldıkları bu hisseleri, Hükümetin diğer herhangi bir yatırım 
için ayırdığı bir fondan yararlanmak maksadıyla Hükümete teminat olarak veremeyeceklerini ve bankaların 
iştirak hisselerinin kaynaklan ve varsa, bunlarla ilgili şartları gösterir vesaik, 

(iii) Finansman Planı uyarınca, Hükümetin, vade ve şartları esas itibariyle yukarıda Bölüm 3.01 (d) de 
belirtilen Devir Anlaşması hükümlerine uygun olarak. Şirkete Türk Parası Kredisi temin edeceğini gösterir 
vesaik, 

(iv) Finansman Planını tamamlayıcı termin planı, 
f) Şirketin Projenin Müşavir Mühendislik hizmetlerinin tedviri için tatminkâr tedbirleri ittihaz etmiş ol

duğunun tevsiki ile Mc Kee Overseas Corparation tarafından hazırlanan Nihai raporun kopyaları. 
g) Şirket hukuk müşavirinin, aşağıdaki hususlarda, AID'ce tatminkâr görülecek bir mütalaası, 
(i) İşbu kanuni mütalaanın verildiği tarihte, bütün Muvakkat Hisse Senetlerinin Kanunen muteber bir şe> 

kilde ihraç edildiği ve bu hisse senetlerine ait bütün meblağın ödendiği, 
(ii) Devir Anlaşmasında belirtildiği üzere bu mütalaanın verildiği tarihte, Şirketin temsil nispetlerinin ve 

taahhütlerinin işbu mütalaa tarihinde gerçek olduğu, 
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(iii) Devir Anlaşmasının akdine Şirketçe usulü veçhile yetki verilmiş veya tasdik edilmiş olduğu, Şirket 
adtna aktedilmiş bulunduğu ve Şirketin Anlaşma hükümleri gereğince muteber ve hukuken bağlayıcı vecibesini 
teşkil ettiği, 

(iv) Devir Anlaşmasını Şirket adına imzalayan şahsın bölüm No. 400.2 uyarınca Şirketin başka temsil
cilerini tayin yetkisini de ihtiva etmek üzere, Krediye ve Devir Anlaşmasına ilişkin bilcümle meselelerde Şir
ket temsilcisi sıfatıyla hareket etme yetkisini haiz bulunduğu, 

(v) İşbu anlaşmanın tercihine ve kaydına mütedair bilcümle kabili tatbik icapların yerine getirildiği, 
(v'i) Devir Anlaşmasının akdi, teatisi, tescili ve kaydını Anlaşma ile tevsik edilen borçlanmaya ve Anapa

ranın itfasına ilişkin ödemeler üzerine veya bunlara bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereğince 
yüklenen bilcümle kabulü tatbik vergi, harç ve masrafların Şirket tarafından ödenmiş olduğu, 

(vii) Bölüm 3.0ıl (e), (i), ve (Jii) şıklarında belirtilen anlaşma ve sorumlulukların adı geçen tarafların 
muteber ve hukuken bağlayıcı vecibeleri olduğu, 

(viii) Kanuni mütalaada izahı yapılacak ilgili Türk Kanun ve kararnameleri ile, Gümrük taviz ve ertele
meleri, kurumlar vergisi yatırım indiriminin projeye tatbik edileceği, 

h) AID'nin makul olarak isteyebileceği sair belge. 
Bölüm 3.C2. Müteakip para itasına ilişkin taliki şartlar : 

Bu kredinin herhangi bir kısmını, mühendislik hizmetleri hariç olmak üzere, herhangi malzeme ve hiz
metlerin temin ve tedariki gayesiyle kullanmak üzere para itasından veya taahhüt mektubu isdarından önce, 
Şirket AID aksini yazılı olarak kabul etmedikçe, AID'ye şekil ve muhteva bakımından AID'ce muvafık gö
rülecek aşağıdaki yazılı hususları sağlayacaktır. 

a) Etibankın uhdesinde bulunan Murgul, Espiye ve Küre bakır madenleri işletme imtiyazının bir rödö-
vans veya diğer ödeneklere ait Etibankla Şirket arasında akdedilen anlaşmanın bir kopyası, 

b) Şirketin projenin zamanında tamamlanması ve aksamadan yürütülebilmesi için gerekli güç ve yakıt te
dariki, arazi temini, irtifak hakkı için yeterli anlaşmaları yaptığını gösterir vesaik, 

c) Bölüm 3.02 (a) ve 3.02 (b)'ye uygun şekilde maden işletme imtiyazı ve rödövans anlaşması ile ilgili 
olarak tevdi edilen mukavele ve diğer anlaşmaların herbiri işbu evraka tarafeyni hukuken bağlayıcı ve mute
ber, mevcut hükümler çerçevesinde vacibülicra olması, bunun gibi herbir evrakın yürürlükte olması ve evrak
ta zikredildiği üzere temerrütsüz muteber olması; ve işbu evrakın herbirinin muteberliğini ihlal edici (Veya 
buna istinad eden) herhangi bir takibat, dava, duruşma veya kanurii araştırma muallakiyet veya ihtar v'e 
tehdit bulunmaması, ve işbu evrakın herbirinin berat yönetmelik, anlaşma, lisans, kanun veya hükümetçe 
tatbik edilen kaide ve nizamları ihlal etmediği ve tecavüzkâr olmadığına dair, Hukuk Müşavirliğinin AID' 
ce kabule şayan görülecek, bir mütalaası, 

d) Tesislerin kuruluşlarının tamamlanması ve işletmeye alınmasından sonra, Şirketin rantabl idare ve iş
letilmesini temin için Şirketin çalışmasını uygun ve yeterli gördüğü yabancı elemanlar için hazırlanmış mu
vakkat bir plan. 

e) AID'nin makul olarak isteyebileceği sa'ir evrak. Bölüm 3.03. Para itasına ilişkin taliki şartların yeri 
ne getirileceği nihai tarih : 

3.C1. No. lu bölümde yazılı şartların tamamı işbu Anlaşma tarihinden itibaren doksan (90) gün içinde 
veya AID'nin yazılı olarak kabul edeceği daha geç bir tarihte yerine getirilmiş olursa, AID Hükümete 
yapacağı yazılı ihbarla işbu Anlaşmayı feshetmekte muhtardır. 3.02 No. lu bölümde yazılı şartların tamamı 
işbu Anlaşma tarihinden itibaren yüzseksen (180) gün içinde veya AID'nin yazılı olarak kabul edeceği daha 
geç bir tarihte yerine getirilmemiş olursa, AID. Hükümete yapacağı yazılı ihbarla işbu Anlaşmayı feshet
mekte muhtardır. Böylece bir imbarın verilmesi üzerine, işbu Anlaşma ve tarafların, işbu Anlaşma tahtmdaki 
vecibeleri sona erecektir. 

Bölüm 3.04. Para itasına ilişkin taliki şartların yerine getirildiğinin bildirilmesi : 

AID para itasına ilişVdin şartların yerine getirildiğinin kendisi tarafından tespiti üzerine, keyfiyeti Hükü
mete bildirecektir. 

Tabii Üye Haydar Tunçkanat Cumhuriyet Senatosunda 18.2.1969 günkü oturumda önergesini açıklarken 
Anlaşmanın III ncü madesiyle ilgiM aşağıdaki açıklamayı yaparak şu iddiaları ileri sürmüştü : 
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«Bölüm 301. — İlk para itasına ilişkin taliki şartlar: Kredi tahtında ilk para itasından veya ilk taahhüt 
mektubunun isdarından önce Hükümet veya şirket AID yazılı olarak aksini kabul etmedikçe şekil ve muhteva 
itibariyle AID'ce tatminkâr görülecek aşağıdaki yazılı hususatı AID'ye sağlayacaktır.» 

Bunun altındaki (C) fıkrasını okuyorum: 
«Şirket kuruluş mukavelesi, tescil belgesi, meri organizasyon şeması, şirket idare heyeti üyeleri ve ileri 

gelen idarecilerin isimleri.» 
(D) fıkrası : «Hükümetin krediyi şirkete borç vereceğine dair Hükümetle şirket arasında akdedilmiş an

laşmanın tasdikli bir sureti.» 
Sayın senatörler, bu bölüm yalnız içişlerimize kanşıcı şartları değil aynı zamanda zorlayıcı ve şirketin ku

ruluşunu kredinin daha verilmeden bu şirkete Hükümet tarafından devrini de çabuklaştıracak hükümleri de ih
tiva ediyor. Açıkça görüleceği gübi krediyi veren ABD Türkiye'nin içişlerine karışmakta herhangi bir sakınca 
duymuyor ve anlaşmanın bu bölümünde daha ileri giderek krediyi açmadan önce yeni şirketin kendi arzu
suna göre kurulmasını, şirketin kuruluş mukavelesini ve organizasyon şeması ile şirket idare heyeti idarecileri
nin de Türkiye'deki Amerikan Yardım Kurulunca tat minkâr görülecek bir şekilde olması ve onun onaym-
den geçmesi icap etmektedir. 

Sonra Türk Hükümetine Amerika Hükümetinin pek güvenmediği de açıkça görülmektedir. Çünkü kredinin 
şirkete devredileceğinden emin değildir. Onun için Hükümetin krediyi şirkete borç vereceğine dair Hükümetle 
şirket arasında akdedilmiş olan mukavelenin tasdikli bir suretinin kendisine verilmesini krediyi açmadan ön
ce şart koşmaktadır. 

Şimdi soruyorum, sömürge veya işgal edilmiş ülkeler dışında bu veya benzeri hükümleri içinde bulundu
ran bir kredi anlaşması gösterilebilir mi? Türkiye bağımsız bir ülkedir ve bağımsızlığını da uzun bir müca
deleden sonra binlerce şehidinin kanı pahasına kazanmıştır. Fakat bu anlaşmada gösteriyor ki, kopilülas-
yonları kaldırdığımız Lozan'dan bu yana kazandığımız çok şeyler kaybetmişiz. 

Bölüm 301. — (E) fıkrası : «Şirketin halihazırda ve gelecekteki borçlanma ve nakdi sermaye dağılımı, ser
mayedeki hisselerin dağılımı, sermaye durumunu belirten ve aşağıdaki hususları da kapsayan şirket finansman 
planı.» 

Bu fıkra baştaraftaki, 301 bölümündeki şekil ve muhteva itibariyle AID'ce tatminkâr görülecek hususlar
dan olduğu için Türk Hükümeti şirket veya hisse sahipleri hisselerini AİD'nin izni olmadan satamayacak-
lardır. Bu da Ticaret Kanununun bu tür şirketlere tanıdığı hakların bu anlaşma ile gasbedildiğini göster
mektedir, 

«Bölüm 301. — (E) ve onun altında 1 nci fıkrası» 
«Finansman planı uyarınca Etibankın şirkete gerek nakdi sermaye ve gerekse elinde bulunan kıymetleri 

makul piyasa fiyatlarına uygun olarak borç vermek suretiyle iştirak ettiği veya etmesini resmen karar al
tına alındığını gösterir vesaik belge de devredilecek kıymetlerin değerlendirme tarzı belirtilecek ve bu tarz 
AID'ce kabule şayan bulunacaktır.» denilmektedir. 

Burada Etibankın bu şirkete nakdi sermaye ile katılması ve elinde bulunan kıymetleri mevcut kurulmuş 
bakır ve maden tesisleri ki, değerleri yüz milyonları aşar, makul piyasa fiyatlarına uygun olarak borç ver
mek suretiyle bu şirkete katılmaya ve Türk Hükümetini de bu kararı resmen almaya zorlamaktadır. Fakat yar
dım sever dostumuz Amerika bu şartla da yetinmeyip Türk mahkemelerini de bir tarafa itiyor ve kanunları
mızı çiğniyor. 

Aynı fıkranın son kısmında Etibank tarafından kurulacak şirkete devredilecek kıymetlerin değerlendirme 
tarzının da AID'ce kabule şayan olması şartı vardır. Türk Ticaret Kanununa göre bu husus ticaret mahke
melerinin görevlerindendir. Aynı sermayenin değerlendirilmesi ticaret mahkemesince tescil edildikten sonra bu 
mahkeme kararının Türkiye'deki Amerikan Yardım Kurulu tarafından şayanı kabul olması şartı mahkemeyi 
kontrol anlamına gelir. Eğer mahkemenin yapmış olduğu değerlendirmeyi Amerika'nın Türkiye'deki bir 
ajanı olan AID şayanı kabul bulmazsa o zaman ne yapılacaktır? Mahkemenin kararı mı değiştirilecektir? Çün
kü bu şart Amerikan Yardım Kurulunun isteğine göre çözümlenmezse yardım derhal durdurulacaktır. 

301-E ve onun altında ikinci fıkra : «Finansman planı uyarınca diğer bankaların şirkete nakdi sermaye 
ile iştirak ettiklerini veya etmelerinin karar altına alındığını, bankalarin satın aldıkları bu hisseleri Hükü-
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metin diğer her hangi bir yatırım için ayırdığı bir fondan yararlanmak maksadıyla Hükümete teminat ola
rak vermeyeceklerini ve bankaların iştirak hisselerinin kaynaklan ve varsa bunlarla ilgili şartları gösterir ve
saik» denilmektedir. 

Bu fıkra Devletin bu şirketin hisse senetlerine sahibolmasını önlemek için konulmuştur. Ayrıca bu şirke
tin sahiplerinden olan bankaları bu hisse senetlerini teminat olarak da kullanmaktan menediyor. Şayet bu 
senetleri teminat olarak kullanan banka borcunu öden.ezse hisseler Devlete geçebilir. Bu madde bir hususu 
daha Amerika'nın lehine teminat altına alıyor. Mesela. Ortak Pazar üyesi olan Türkiye Ortak Pazar ülkele
rinden bundan çok daha iyi şartlarla yapılacak bir işbirliği teklifi gelse bir Türk Şirketi olan bu Bakır Şir
keti uygun olan bu teklifi 4C sene kabul hakkı ve serbestisinden mahrumdur. 

Yine aynı bölümün (E) bendinin üçüncü fıkrasında: «Finansman planı uyarınca Hükümetin vade ve şart
ları esas itibariyle yukarıda bölüm 301 - D de belirtilen devir anlaşması hükümlerine uygun olarak şirkete 
Türk parası kredisi temin edeceğini gösterir vesaikin» temini de yer almaktadır. 

Bu» husus da yasama organı olan TBMM nin görevine müdahaledir ki, böyle bir kredi anlaşmasında yer 
almasına asla imkân yoktur. Bilindiği gibi Hükümet bu konularda vereceği kredileri yıllık bütçelerle TBMM 
ne getirir. Orada kabul edildiği takdirde Hükümet bu krediyi şirkete verebilir. Eğer TBMM bu krediyi her
hangi bir sebeple reddederse ki yetkisi dahilindedir, o zaman da Amerika'nın vereceği bu kredi derhal kesi
lecektir. Ta, ki TBMM kararını değiştirsin. Bu gerçekler karşısında yasama organlarımızın da yetkisine te
cavüz eden bu anlaşmanın bu hükmü Anayasamıza ve bütçe kanunlarına da aykırıdır. Çünkü yasama yetki
si Anayasanın 5 nci maddesine göre TBMM nindir ve devredilemez. Yine Anayasanın 94 ncü maddesine gö
re genel ve katma bütçe tasarıları Bakanlar Kurulu tarafından TBMM. ne sunulur ve orada usulüne göre 
görüşüldükten ve gerekli düzeltme ve değişiklikler yapıldıktan sonra kanunlaşır. Eğer Hükümet Yetki Kanu
nuna dayanarak anlaşmanın bu şartını kabul edip taahhütte bulunduklarını öne sürecek olursa bu da halen 
iptali ile Anayasa Mahkemesine başvurulmuş bulunan bu Yetki Kanunu Hükümetin kötüye kullanmasının 
başlka bir örneğini vermiş olacaktır. 

Bölüm 30 — g) «Şirket Hukuk Müşavirinin aşağıdaki hususlarda AID'ce tatminkâr görülecek bir mü
talaası» denilmekte ve alt alta sekiz husus sıralanmaktadır. Bu bende göre Hükümetçe taahhüdedilen husus
ların özel bir şirketin hukuk müşaviri tarafından teyit ve kontrolü istenmektedir. Türkiye'de Hükümet ta
sarrufları ve taahhütleri bir özel şirketin hukuk müşaviri tarafından ne denetlenebilir ve ne de teyidi yolu
na gidilebilir. Bu, Hükümet olma haysiyetiyle asla bağdaşmaz. Amerikalı dostlarımıza Türkiye'deki uygula
manın Amerika'dan farklı olduğunu Türk Hükümetinin hatırlatması gerekir. 

Madde Bölüm 301 — g) Şirket Hukuk Müşavirinin aşağıdaki hususlarda AID'ce tatminkâr görülecek 
bir mütalaası. 

(i) İşbu kanuni mütalaanın verildiği tarihte bütün muvakkat hisse senetlerinin kanunen muteber bir şe
kilde ihraç edildiği ve bu hisse senetlerine ait bütün meblağın ödendiği. 

Ticaret Kanununa göre c/( 25'in üstündeki taahhütlerini yerine getirmeyen hissedarların hisseleri başka
larına satılır. ABD tamamen bir Türk şirketi olan ve sermayenin tamamı Devlet ve Türkler tarafından te
min edilen ve sözde Türk kanunlarına göre kurulup faaliyet göstermesi gereken bu şirketin hisse senetleri
nin Türk Hükümetinin uygun göreceği bankalara satılmasına veya Devletin kendisinin satın almasına mani 
olmaktadır. Sebebine gelince o da açık. Kendi kontro' ınu ve siyasi baskısını 40 sene müddetle sürdürmek. 

301 — g) Şirket hukuk müşavirinin, aşağıdaki hususlarda AID'ce tatminkâr görülecek bir mütalaası : 

(IV) — Devir anlaşmasını şirket adına imzalayan şahsın bölüm No. 400.2 uyarınca şirketin başka tem-
sicilerinin tayin yetkisini de ihtiva etmek üzere, kredi e ve devir anlaşmasına ilişkin bilcümle meselelerde 
şirket temsilcisi sıfatı ile hareket etme yetkisini haiz bulunduğu denilmektedir. 

Türk Hükümetinin beyanından çok burada şirketin hukuk müşavirinin sözü AID'ce muteber olacaktır. 
Bilindiği gibi yine bu anlaşmaya göre bu hukuk müşaviri de Türkiye'deki Amerikan Yardım Kurulunca tat
minkâr veya şayanı kabul biri olacak. 

301 — g) (VIII) «Kanuni mütalaada izahı yapılacak ilgili Türk Kanun ve kararnameleri ile gümrük ta
viz ve ertelemeleri Kurumlar Vergisi, yatırım indirimi .in projeye tatbik edileceği» de şirket hukuk müşaviri-
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nin mütalaasında bildirilecektir. Bu kanunların uygulanması ve uygulama için aranması gerekli şartlar konu
sunda hukuka aykırı olarak yapılmış bir taahhüttür. Çünkü, projenin neresine ve ne kadar indirimi yapıla
cağı ve vergilerin erteleneceğini idare takdir eder ve zamanında karşılar. Anlaşmanın bu maddesine göre 
şirketten ilgili bir şahıs Hükümete giderek hiç bir kontrol veya araştırma yapılmadan mevzuata, uygun olup 
olmadığına bakılmadan bu madde uyarınca isteklerinin karşılanmasını Hükümetten isteyebilecektir ve Hükü
met de hiç bir kontrol yapmadan bunları yerine getirmeye mecburdur. 

Madde 111 - Bölüm 2. Bu kredinin herhangi bir kısmının, mühendislik hizmetleri hariç olmak üzere. 
herhangi malzeme ve hizmet temin ve tedariki gayesi ile kullanmak üzere para itasından veya taahhüt mek
tubu isdarından önce şirket AID aksini yazılı olarak kabul etmedikçe, AlD'ye şekil ve muhteva bakımın
dan AID'ce muvafık görülecek aşağıda yazılı hususları sağlayacaktır : 

A) Etibank'ın uhdesinde bulunan Murgul, Espiye ve Küre bakır madenleri işletme imtiyazının bir rödö-
varts veya diğer ödenekler karşılığında en az onbeş yıl için şirketin bir mukavele veya benzeri bir anlaşma 
ile devralındığının tevsiki ve Etibank'a yapılacak rödövans veya diğer ödeneklere ait Etibankla şirket arasın
da aktedilen anlaşmanın bir kopyası, istenilmektedir. 

Bu da başka zorlayıcı bir şart ve içişlerimize yaban:ı müdahalesine bir başka o.nek. Krediden para öden
mesinden önce Etibank'ın sahip olduğu Murgul. Espi/e ve Küre bakır madenlerinin işletme imtiyazı - Ame
rikan Yardım Kurulunca şekil ve muhteva bakımındın uygun görülmesi şartiyie - yeni kurulacak bakır şir
ketine küçük bir ücret karşılığında devredilmiş olacaktır. Bu suretle Etibank birkaç sene sonra bakır üreti
minden elini eteğini tamamen çekmiş olacak ve tüm bakır üretimimiz bu özel şirketle Amerikalıların yürü
teceği bir tekelin eline geçmiş olacak. Veyahut da Ergani'deki bakır tesislerini rantabl bir şekilde çalıştır
mak amacı ile şimdikinden çok pahalıya Murgul'da yeni kurulan şirketten satınalacağı bakır cevherini pa
halıya aldığı için maliyetler yüksek olacağından Ergani'deki faaliyetine de son vermek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

Bölüm 302. — Bu krediden para verilmesinden önce Şirket AlD'ye şekil ve muhteva bakımından AID'ce 
muvafık görülecek aşağıdaki yazılı hususları sağlayacaktır. 

D) Tesislerin kuruluşlarının tamamlanması ve işletmeye alınmasından sonra, şirketin rantabl idare ve 
işletilmesini temin için şirketin çalışmasını uygun ve yeterli gördüğü yabancı elemanlar için hazırlanmış mu
vakkat bir plan istemektedir. 

Türk kanunlarının sadece Türk vatandaşlarına tanınmış olduğu hizmetlerin dışındaki hizmetleri kapsaması 
icabeden hizmetler olması gerekirken, buna uyulamayarak AID'ce muhteva bakımından muvafık görülecek 
ve sadece yabancılar için idare ve işletme personel planı hazırlanması mecburiyeti bir Türk şirketi olan Ka
radeniz Bakır Anonim Şirketinin kendi adamlarını tayin yetkisi dahi bu fıkra ile elinden alınarak AlD'ye 
verilmiş olmaktadır. 

Bölüm 304. — AID para itasına ilişkin şartların yerine getirildiğinin kendisi tarafından tespiti üzerine key
fiyeti Hükümete bildirecektir denilmektedir. 

Bu bölümde Amerikan Hükümeti Türk Hükümetine itimadı olmadığını açıkça belirtiyor. Ve ABD'nin 
Türkiye'deki bir ajanı olan AID'nin durumu tespitinden sonra ancak kredinin şirket tarafından kullanılabi
leceğini söylüyor. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerine AÎD aracılığı ile siyasi baskı ve içişleri 
m ize müdahale hakkını sürdürmek imkânını veriyor. AID şartların değiştiğini ileri sürerek veya tamamlan
dığı iddiası ile kendi ölçüleri içinde muvafık veya şayanı kabul bulmadığı her şeyi bahane ederek kredinin 
verilmesini istediği anda durdurabilmek yetki ve hakkını bu madde ile elde etmiş olmaktadır. 

Anlaşmanın III ncü maddesiyle ilgili iddiaları Hükümet adına komisyona davet edilen sorumlular sıra
sıyla şöyle cevaplandırdılar : 

KEMAL CANTÜRK (Hazine ve İktisadi Dış İlişkiler Genel Sekreteri) — «Müdahale benim anlayışıma 
göre; müdahale bir tarafın arzusu hilâfına yapılan bir işlemdir. Burada bir Devlet taraf olarak müsavi şart
larla masaya oturmuş bana şunu ver, o da veririm ama şu şartları yerine getirirsen diyor. Eğer o şartlar kre
dinin mevzuu dışında hususlara taallûk eden birtakım kayıtlandırıcı şartlar ise. bunlar üzerinde durulabilir. 
Mesela ben bu krediyi size veriyorum ama, mesela Amerika bu kredi dolayısıyla, siz bilmem İspanya'dan bil-
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m em şu maddeyi almayacaksınız gibi bir şart koşsa o zaman hakikaten benim hakkım olan bir eylem, bu 
eylem kredi ile alakalı değil buna mani oluyor. Bu bir müdahaledir. Ama mücerret krediyi verme olayı ile. 
onun içeri-inde bir şarttır ve maksadı da kredinin geriye alınmasını mümkün kılacak hususları sağlamaktır.» 

«Şirket kuruluş mukavelesi, tescil belgesi, meri organizasyon şeması, şirket idare heyeti üyelerinin ve di-
ğ:r idarecilerinin isimleri.» Bunu ihbare ediyor, niye ediyor? Şirket hakkında bir bilgi sahibi olsun diye. 
Tunun müeyyidesi var mı? Şu maddede yok. İleride taliki, bunu verecek, vermezseniz taliki şart oluyor, 
veri.seniz bir problem yok. Bunu vermek Türkiye Hükümetinin ne gibi içişlerine müdahale diye adlandırılır 
b.n onu hakikaten anlayamıyorum.» 

«Bunların kanunları var oralarda yer alır, onların içerisinde çıkarılmış talimatnamelerde yer almış, tek
rar arz edeyim, onların parlamentosunun murakebîii dolayısıyla bilhassa istedikleri hususlardır. Çünkü, san
timi üzerinde gayet tabii ki nasıl bizimkiler dikkat ea,yorsa onlar da gayet tabii aynı şekilde dikkat ediyor
lar. Çünkü, .mükelleflerinden topladığı paralardır. Tamamen Kuver olmak için bunları alıyorlar. Bunlarda 
ileri gidiliyor, bizim gibi sorumluluktan çekinmenin sonucu. Aman bir şey olmasın diye. E... olmayacak 
şeyleri söyleyeyim, niye istiyorsunuz deyince, Senatoda soruyorlar diyor. Doğrudur, hakikaten öyle. Kendile
ri de şikâyet ediyorlar, yani idare olarak bundan şikâyetçi, ama karşı tarafta nihayet demokrasi nizamının 
hâkim olduğu bir ülke istediğini soruyor Senato da, soracaktır tabii onun da cevabını vermek için bunları 
istiyor.» 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — «Sayın Cantürk sık sık daha ziyade Amerikalıları haklı gös
terir şekilde bu hususları savunuyor. Amerikan kanunları bunu icap ettiriyor. Amerikan vergi mükellefi bu
nu soruyor. Amerikan Senatosu en ufak telerruatma kadar soruyor. E., peki bizim kanunlarımız ne diyor 
acaba bunu yaparken bu hususları düşünüyorlar mı düşünmüyorlar mı? Bana göre düşünmüyorlar gibi ge
liyor. Çünkü hukuk müşavirinin vermiş olduğu şey yeter sayılıyor. Ve böyle bir anlaşma da Türkiye'de ilk 
defa bir Senato araştırmasına mevzu teşkil ediyor. 

Bir görüş daha var. ona da katılmaya imkân yol;., deniliyor ki; biz kabul ettikten sonra bu içişlerimize 
müdahale olur mu? E... Peki nasıl olacak içişlerimize müdahale? İçişlerimize müdahale olması için ne olması 
lazım «Taliki şartlar, zorlayıcı madde, yani müeyyidesi burada. AİD'ce taminkâr görülecek aşağıda yazılı hu
suslar AID'ye sağlayacaktır. Tatminkâr görülecek... Ta'jminkâr görülmediği takdirde de... 

«Şimdi şirket kuruluş mukavelesi... isimleri» Peki bunları tatminkâr görmezse Amerika talik edebilecek 
mi kr.'diniıı verilmesini? Edecek. Bunu siz de iştirak ediyorsunuz. E., bu bizim içişlerimize müdahale değil 
de nedir? 

Geliyorum başka bir maddeye ve bizim Ticaret Kanunumu/a göre bu devredilecek kıymetler bir mahke
meye müracaat edilecek ve mahkemenin bilirkişi tayin etmesi sonunda ve bilirkişinin değerlendirme raporuna is
tinaden mahkemece tasdik edilecek. E... Şimdi Amerika bu değerlendirmeyi şayanı kabul bulmazsa ne ola
cak? Tahk edecek krediyi düpe dü? mahkemelerimize müdahale ediyor. Bunu burada sizden evvel çok tartıştık. 
Dediler ki biz bunu borçlar kanunun istisnai hükümlerine göre yaptık. Ticaret Bakanlığından bu işlerle ilgili 
zatı dinlediğimiz zaman da bıyada, Ticaret Kanununun 311 nci maddesine göre bizim söylediğimiz şekilde 
yapılması lazım geldiği üzerinde fikir beyan ettiler Şimd!i hukuk müşaviri öyle esaslı bir tetkikte bulunmadan 
yahut ne bileyim üzerinde fazla durmadan evvelce de böyle yapılmıştır, Meclisten de buna benzer bir çok 
anlaşmalar geçti gerekçesiyle durmayabilir. Ama bu duımamazlık bunların kanunlarımıza ve diğer bazı hu
suslara Anayasamıza aykırı olmadığı anlamına gelmez. 

Bunu soru olarak size tevcih ediyorum, bizim elirrvzde şimdiye kadar yapılmış anlaşmalar içerisinde şirket 
umum müdürlerini, genel müdürünü ve idare meclisi üyelerini de isimlerini de taliki şartlar arasında zikreden' 
başka bir anlaşma var mıdır? Varsa bunun Resmi Gazetede yaymlanış tarihini ve numarasını istirham edi
yorum.» 

KEMAL CANTÜRK — iŞimdi ben yine müdahale mefhumu üzerinde duracağım. Bana göre müdaha
le. irademi islediğim gün kullanamaz isem. Başka fak-.örleri irademi istediğim gibi kullanmama mani oluyor
sa bir müdahale vardır. Yoksa bani göre müdahsde yoktur. Şimdi bunun ışığı allında imza örnekleri, idare 
heyetlerinin isimlerinin bildirileceğine göre burada şartar. Ben iradi olarak bu şirketi kurdum, size bildiriyo-
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rum diyemem mi? Çünkü şirket anlaşmaya göre özel şirkete kredi verecektir, işte kurdum şirketin azalarının 
adlan da, bunlar şunlardır. Bunları der iken ne gibi bir müdahale mevzuubahis ben bunu, şirketi kurdum işte 
isimleri şunlardır diyorum manasında bir fiil olarak yapıyorum. Başka türlü bir faktörün, etkisi altında, bunu 
söylemeyecektim de zorla söylüyor değilim ki müdahale mevzuubahis olsun.» 

BAŞKAN — «Şimdi Sayın Cantürk, Sayın Tunçkanat demek istiyor ki, bunları istemeselerdi bizden, niye 
istiyorlar? Ve sonra istedikleri bu listenin AJD'ce şayanı kabul veyahut şayanı ıkabul yanlı tercüme edilmiştir 
tatminkâr görülecektir. Yani böyle bir şartı istemesi oradaki mesele bir (X) şahsını diyebilir ki diyor Sayın 
Tunçkanat ben bu şahsı idare meclisinden istemem derse ve bende çok ısrar edersem taliki şarttır. Krediyi 
karşı taraf durdurur vermez. Hal bu ise; bizim içişlerimize kendi yapacağımız 'işlerimize bir müdahale niteliği 
taşıyor diyor. Sayın Tunçkanat'ın kanaati budur. Bu zaviyeden meseleyi ele almak lâzım.» 

KEMAL CANTÜRK —• «Finansman planı uyarınca şirkete gerek nakdi •sermaye gerekse elinde bulunan 
kıymetleri ma'kul piyasa fiyatlarına uygun olarak borç vermek şartıyla iştirak eLtiği bunun tatmin karlıkla olup 
olmaması hususu mevzubahis değil. Çünkü iştirak fikrini belli edecek. Veya etmesini resmen karar aldı
ğını gösterir resmi vesaik. Vergide devredilecek kıymetlerin değerlendirme tarzını bu tarz AID'ce kabule 
şayan görülecek. Sayın Tunçkanat demek isterler ki, mahkeme kararı ile olacağına göre AİD'nin bunda ne gibi 
bir tatmin edilme hali mevzuubahistir. Tek bir haldir, mahkeme kararı. Zaten başkası mevzuubahis olmaya
cak ki, bizim kanunlarımıza göre mahkeme kararı olduğuna göre, bu tatminkâr bir vesika olmuş oluyor, 
onun dışında.» 

BAŞKAN — «Sayın Cantürk, siz tabii öyle anlıyorsunuz ve bu anlayış içerisinde bu anlaşmayı imzalamış
sınız. Sayın Tunçkanat başka türlü anlıyor. Diyor ki, şu değerlendirme tarzı bizim mer'i kanunlarımıza gö
re Ticaret Mahkemeleri yolu ile yapılır, Ticaret Mahkemeleri bilirkişileri tespit eder, kilirkişilerin verdiği 
kıymet bedelleri de bu mahkemeden tescil edilir ve netice de böyle alınır diyor. Şimdi buradaki maddeye gö
re, bu varılan neticeyi 'kıymet bedellerinin tespitini AID tatminkâr görmezse bu krediyi durducaktır diyor. 
Yani buradan şuna varıyor, Türk mahkemelerinin vermiş olduğu kararlan AİD'nin tatminkâr bulması veya 
bulmaması mevzuubahistir, halbuki, Türk mahkemelerinin kararına böyle bir itiraz yapılamaz. O halde böy
le bir kaydın konması Türk yargı organlarına bir müdahaledir, şeklinde tabii Sayın Tunçkanat anlıyor, iddia
ları budur. Siz bu şekilde anlamıyorsunuz tabii başka türlü anlıyorsunuz ama tabii sizi dinleyeceğiz. Buyu
run devam ediniz efendim.» 

KEMAL CANTÜRK — «Sayın Başkan, benim arz etmek istediğim husus şudur efendim: Şekil ve muh
teva itibariyle taminkâr görülme husus maddelerdeki tarifle bağlıdır. Yani maddelerde neler tarif edilmiş
se o tariflere uygun olduğu takdirde tatminkârlık kendiliğinden ortaya çıkar. Yani anlaşmanın tümü bu. 
Buradaki tatminkârlık aşağıdaki yazılı hususlarda. A lg ıda yazılı hususlar tatminkârlığın vasıflarını da ta
yin etmiştir. Bir kısımda vasıf yoktur. Çünkü demin arz ettiğim isimlerde olduğu gibi. Burada bir belge 
vardır. Bu belge tatminkâr mıdır, değil midir diye düşünülebilir. Akla bu gelebilir. Yalnız.» 

İHSAN TOPALOĞUJ (Giresun) — «Evvela mecbur olmak. Yani müdahale nedir, müdahale kendi ira
desiyle yapılan anlaşmada müdahale olur mu, yanlış anlmadımsa Sayın Cantürk'ün sözünü bunun dışındaki 
müdahale şekli. Anlaşmanın dışında başka bir şey olsa, bilmem yanlış mı anladım. Şimdi bir defa iradenin 
burada ölçüsü nedir? O önemli, nereye kadar irademizle hangi tazyikler alcında bu anlaşmaya gittik. İşte gel
mişken istiyoruz birtakım şartlar altında kredi anlaşmaları yapıyoruz. Şimdi, kredi anlaşmalarını kendi para
mız tam olsa bunu yapmayız. Daha az olsa daha ağır şartlarla yaparız. Yani bu nedir nerelerde durur. Ya
ni insan tabii bu fikirler aklına geliyor. 

Sayın Cantürk'ün izahlarını pek kabul edemedim. Pjki şu maddelerin konulması çok kere zaten kredi veren 
devletle Amerikan A.İD ile onun istediği şekilde yaparsanız zaten münakaşa çıkmaz. Ama ihtilaf şundan çı
kar herhangi bir başka sebepten bir ihtilafa düştüğünüz zaman size istedeği şekilde şu madde zorluk çıkara
bilir, gördüğüm kadar. Geçmiş zaman ama başından başlıyoruz yeni başladığını kabul ediyoruz. Verdiğimiz 
isimleri ben tatminkâr bulmadım demesi bu işin yürü merini durdurur. O daima elinde bir müdahale silahı 
gibi kullanması mümkündür. Ama şimdi yürümüş tatbikat geçmiş olmamış. Tabii verilen insanları tatmin
kâr görmüş ve yumuşak bir hava içinde girilmiş. Fakat anlaşmalarda bu gibi maddeleri daima kuvvetli olan
lar ellerinde bir silah olarak da kullanabilirler. Yalnız kendi vergi mükelleferini tatmin için değil Bu lazım 
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geldiği zaman anlaşmalarda müdahale sebebi olarak kullanılabilir. Sonradan demin de soracaktım daha ba
şından itibaren bir sualim vardı. Bu kredi Türk hükümetine veriliyor. 

Türk Hükümetine vereceğine göre Türk Hükümetinin de bir garantisi vardır bildiğim kadar Maliye Ve
kâleti buna karşı bir garanti vermiştir. Zamanında ödeneceği falan. Tabii ödenecektir. Hükümetin ve Maliye 
Bakanlığının bir garantisi vardır. Kendi mükelleflerine karşı bu kadar ağır şartları koyması Türk Hükümeti
nin bir garantisinden sonra yeniden bunu istemesini biraz yadırgıyorum. Çünkü biz devlet olarak karşılarında 
bunu taahhüt etmişiz, devlet olarak bizim de kendi vazifelerimizi yapmamız lâzım gelir. Ve ayrıca kendimi 
emniyete almak gibi, bir işin içine girdiği zaman acaba diye araştırıyor bu maddeleri niçin kor, demin söyledi
ğim de oradan geliyor. Bazı anlaşmalarda bazı müdahaleleri zamanında yapmak ve' eline her hangi bir sebep 
geçtiği zaman elinde bir tazyik unsuru olarak kullanmak içindir, ve eskidenberi yapılmıştır politik birçok an
laşmalarda yapılmıştır. Yani kötü haller düşündüğümüz zaman bunlar bu gibi maddeler ağırlık kazanır.» 

«Şimdi ben aslında müdahale nedire değineceğim. Müdahale, aslında yapılmak, ona tevessül etmek baş
langıcı müdahaledir. Ama sonunda ben ondan vaz geçerim, kabul etmem o ayrı mesele. Bu onun sonucudur. 
Bu müdahaleyi kabul etmek başkadır, karşısındakinin ona yeltenmesi veya yapması başka şeydir. Asıl hare
ketin ağırlığı başlangıçta böyle bir ihtimalden kaçınır olmaktır. Ama müdahale olacak olursa ben ondan kaça
rım o ayrıdır. Yani bu fiili ortaya koyacak, böyle bir imkânı sağlayacak, böyle bir şey olmamış ama bu demek 
değildir ki, orada öyle bir imkân sağlanmamıştır. Yani incelik noktası bence odur. Yoksa şunu da diyebilirim, 
bu müessese iyi çalışmasa yarın zarar etse bu kredi bütün bu ihtimama rağmen, Allah saklasın diyelim. Bu 
parayı Türk Hükümeti ödeyecektir. Çıkar yolu yok başka. Bunun için Türk Devleti olarak bütün şeylerini 
üzerimize almışız, taahhüt etmişiz. Borç olarak. Şimdiye kadar da bütün taahhütlerimizi yerine getirdik borç
larımızı en ağır şartlardan kalkmışız, yıllarca borç ödemişiz. Bütün bunları yaparken bu maddelerden insan 
kuşku duyuyor. Hatta şunu açık söyleyeyim, mesela bazı insanlar üzerinde bu gibi devletlerin bazı insanları 
savunur hale gelmesini de alabilir, o vasıtadır. Yani o adamları reddedip etmeme meselesi oraya gelelim, o 
teşkilâta karşı bir de medyunu şükran olma hissi de uyandırabilir. Adam kabul edecek mi etmeyecek mi oraya 
kadar giden durumu vardır. Haydar bey üzerinde durduğu için ben fazla durmadım. Beni biraz rahatsız 
eden bir konudur bu evveldenberi^> 

Komisyonda yapılan görüşmelerde, Hükümet adına konuşan Sayın Kemal Cantürk - iki hükümet eşit şart 
larla bir anlaşmaya oturmuş, biz kredi istedik, onlar şartlarını söylediler, bizde irademizle kabul ettik, Anlaş
mada işçilerimize müdahale diye ileri sürülen şartlarını müdahale veya işçilerimize karışma ile bir ilgisi yok
tur. Bunlar Amerikan Kanunlarının gereği ve Senatolarında sorulacak soruları cevaplandırmak, yani kredinin 
çok sağlam esaslara bağlanarak verildiğini göstermek için konulmuştur. Normal şartlardır. Bizim kanunları
mızda aykırılığı veya çelişkisini göremiyoruz şeklinde özetlenebilir. 

Bize göre; bu tatminkâr ve şayanı kabul olamaz. Zira şimdiye kadar yapılmış hiçbir anlaşmada, kredi
nin verilmesinin önşartı olan özel bir şirket kurduktan sonra, kredinin taliki şartları arasında Şirketin Genel 
Müdürü ile, ileri gelen yöneticilerinin de bu anlaşma uyarınca Amerikan Yardım Kuruluna beğendirilmesi 
şartı yer almamıştır." Tüm sermayesinin milli olduğu belirtilen bu şirketin Yönetim Kurulu üyelerini ve Genel 
Müdürünü seçme hakkını T. Ticaret Kanunu bu şirketin ortaklarına tanımıştır. Kanunun emri böyle olmasına 
rağmen bu önemli kişilerin Amerika'Iılarca şayanı kabul veya tatminkâr olmaları hususunun bu anlaşmaya 
konulmuş olması T. Ticaret Kanunu ve Şirketin Anamukavelesine aykırıdır. Halen şirketin genel müdürü ile 
ileri gelenlerinin A İD tarafından beğenilmiş olmasını biz seçilmiş olan bu kimselerin AID'nin kriterlerine uy
gunluğunda görüyoruz. İki ülke arasında yapılmış olan bu anlaşmanın hukukiliği ve bağlayıcı vecibeleri inkâr 
edilemez. Ancak, mukaveleler mukavele serbestisine rağmen kanunlara, geleneklere, örf ve adetlere, ahlâka aykı
rı olamazlar. Kanunlarımıza aykırılığı birçok bölümlerinde açıkça görülen bu anlaşmada karşı görüşü savu
nanlara hak vermeye imkân yoktur. 

Bir anonim Şirketin hisse senetlerinin piyasada satılması Türk Ticaret Kanununa göre serbest olmasına 
rağmen bu anlaşma bu şirketin hisse senetlerinin yalnız TC Hükümetine satılması şöyle dursun, teminat ola
rak dahi verilmesini önlüyor. Kimin malını kimden kaçırıyor. Anlaşmaya bu hükmün konulmasının bir amacı 
veya maksadı olmadığı söylenebilir. Lüzumsuz veya şck'i ise niçin konulmuş ve hissedar bankalardan bu anlaş-
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ma gereğince teminat yazısı alınarak AİD'ye bildirilmiş olmasının anlamı nedir İlgililer bu tür soruların ce 
vaplarım açık ve seçik olarak vermekten kaçınmışlar ve anlaşmaların böyle bağlı olmasının zorunluluğunu 
Amerika adına açıkça savunmuş ve onu haklı göstermeye çalışmışlardır. Tutanaklar bunlarla doludur. 

Anlaşmanın IV. Maddesi; 

MADDE : IV. 

Hükümelin Taahhütleri 

Bölüm 4.01. Hükümetin Taahhütleri : 
Hükümetin işbu Anlaşma gereğince AID'e ödemesi iktiza eden bilcümle meblağları tamamen ödemesine 

kadar. Hükümet; Şirketin kuruluş statüsünü muhafaza edecek ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun
lar mucabince bir Anonim Şirket olarak çalışma ve idaresini değiştirecek her hangi bir takibata geçmeyecek
tir. 

Önerge sahibinin bu madde ile ilgili açıklaması şöyledir : 
«Bölüm 4.01 — Hükümetin işbu anlaşma gereğince AİD'ye ödemesi iktiza eden bilcümle meblağları ta

mamen ödemesine kadar, Hükümet şirketin kuruluş statüsünü muhafaza edecek ve Türk Ticaret Kanunu 
ile ilgili diğer kanunlar mucibince bir anonim şirket olarak çalışma ve idaresini değiştirecek her hangi bir 
takibata geçmeyecektir denilmektedir^» 

Sayın senatörler, daha önce de açıkladığım gibi alınacak kredi 40 senede ödenecektir. Bu gerçek karşı
sında Türkiye bu anlaşmanın yapıldığı tarihten itibaren 40 sene müddetle şirketin statüsünü değiştiremeyecek 
kamu yararı gerekçesi ile hissesinin 'A 73'üne sahip olduğu bu şirketi devletleştiremeyecektir. Bu şart aynı 
zamanda AP İktidarından sonra gelecek iktidarları bağlayacağı gibi Anayasanın 9 ncu maddesine ve 440 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesine de aykırıdır. Anayasanın 39 ncu maddesi «Kamu hizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek 
suretiyle devletleştirilebilir denilmektedir.» 

KEMAL CANTÜRK — «Sayın Başkan Hükümet bu kararı verdiği anlaşmayı imza ettiği anda özel sek
tör kurulması iradesini izhar etmiştir ve buna göre imza etmiştir. Bir süre sonra bir başka Hükümet aksini 
düşünmüş bunu şu veya bu şekilde devletleştirmek istemiştir. Bu takdirde gayet tabii bedelini ödeyecektir. 
Bedelin; ödediği zaman ne kadar bakiyesi varsa yani borcunu itfa eder bütün mesele ortadan kalkar. Yani 
tamamen bu Hükümetin iradesine bağlı bir husus Anlaşma anlaşmadır. Anlaşma normal şartlara taallûk 
eder ve bu anlaşma Anayasa gereğince Hükümetin haklı olan her hangi bir hususta Hükümeti tahdit etmez. 
etiğiniz anda ne yapacaksınız kredinin faizin; ve bakiye resulmaUeri Ödeyeceksiniz. Yani bu Hükümetin şu 
veya bu şekilde bir baskı altında kalması manasına gelmez tamamen iradesine bağlı bir husus^» 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — «Mukavele serbestisi var, ama mukaveleler ve anlaşmalar 
Anayasaya, kanunlara örf ve adetlere ahlaka mugayir olamazlar. Ben diyorum ki; bu anlaşmanın şu hükmü 
Anayasamıza mugayirdir. Bu bakımdan anlaşmada böyle bir hükmün bulunmaması lazımgeldiği tezini savunu
yorum. Şimdi benim karşı görüşümde olanlar ise hayır diyorlar böyle bir şey anlaşmada bulunabilir. Gerçeği 
bir daha gözden geçirecek olursak Anayasamızın 39 ncu maddesi bedeli ödenmek suretiyle devletleştirilir 
diyor. Anayasamıza uygun olarak hareket ettiğimiz takdirde, biz bu şirketi bedelini ödeyerek devletleştirebili-
riz. Fakat Anayasamıza göre yapacağımız bu hareketin karşısına bu anlaşma çıkıyor. Bu anlaşmanın 4 ncü 
maddesi diyor ki" «Siz bu şirketi devletleştiremezsinizy. Çünkü benimle olan anlaşmanızda, şu maddeye göre 
kredinin son taksidi ödeninceye kadar sizi bağlamış bulunuyorum. Bunu yapamazsınız. İnkâr edilemeyecek 
olan bu gerçek. Anayasamıza hukuken bir aykırılık gösteriyor mu Bize irademizi kullandırmayan nedir? 
Anlaşmanın IV maddesi.» 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — «Bu Anayasa maddesi karşısında istediğimiz zaman parayı verir
sek devletleştıririz gibi bir fikir ileri sürülebilir. Yalnız bu, bizim şartlarımız altında nazari olmaya mahkûm 
kalır. Öyle görünüyor ki; uzun yıllar, çıkarıp da, defaten ödemek mümkün olmayacaktır. Mümkün olma-
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yınca da Anayasanın vermiş olduğu hak kullanılamaz hale gelebilir. Mesele, buradan önemli yoksa, parayı 
verdim hallederim, o para olsa, zaten kanaatimce o anlaşmaya girmek lüzumu kalmaz.» 

KEMAL CANTÜRK — «Şüphesiz Sayın Başkan bir Hükümet herhangi bir tasarrufta bulunurken ken
disinden sonraki Hükümetlerin ne düşüneceğini hesaba katarak hareket etmez. Çünkü her Hükümetin kendi 
programı vardır. Bu program tahtında kendi kararlarını kendisi verir. İstikbali düşünmez. Kendi programında
ki esası kendi prensiplerini gözönünde bulundurur. 

Hükümet burada iradesini şöyle ishar etmiştir ki ben böyle bir özel sektör müessesesinin kurulmasını is
tiyorum. Bakırlarımı işleteceğim. İradesi budur. Ama ileride bir Hükümet gelirde bunu devletleştirirse ne olur 
diye düşünmez. Çünkü kendi iradesi bu şekilde tezahür etmiştir ve binaenaleyh anlaşmayı da yapar. İleride 
devletleştirme mevzuu bahis olacaktır endişesi kendisinle olduğu zaman bu maddeyi kaldıracak diyecek ki, 
karşı tarafa, iyi ama ben bunu ileride devletleştirirsem, o zaman karşı tarafın cevabı gayet basit ben bunu bir 
özel sektöre veriyorum o şartla veriyorum. Binaenaleyh ben de bu anlaşmayı imzalamam diyecek ve imzala
mayacak. Ama madem ki Hükümetin şimdiki iradesi bunun devletleştirmemesi yani kendi işletmesi, bunu 
özel sektör olarak devamıdır. Hükümet bunu düşünmüş ve iradesini böyle ishar etmiştir. E... bu düşüncesinin 
mantığı gereğince anlaşmayı özel sektör şartını ihtiva eder şekilde imzalaması gayet tabiidir. Yani ileride dev
letleştirmeye mani olacaktır endişesiyle anlaşmayı imza1 amıyorum diyemez ki ve şu anda onu öngörmüyor. 
Hükümet. Bir de bunu göze alan Hükümet parasını verir. Denecek ki, parasını verecek işte olmazsa onları 
nasıl bağlarsınız? E... o zaman herhangi bir şekilde anlaşma yapma yani ilerideki hükümetlerin düşünceleri 
ve arzuları da nazarı itibare alınarak hareket ederseniz hiçbir kredi anlaşmasını imzalamak mümkün olmaz. 

Anlaşmanın IV ncü maddesinin Anayasamızın 39 ncu maddesine aykırılık iddiasına, Hükümet adına ya
pılan açıklamanın tatminkâr ve mantıki olmaktan uzak olduğu açıktı. Hükümet adına belirtilen görüş özetle 
şöyledir. Biz anlaşmayı kendi irademizle imzalıyoruz. Onlar kredinin şartlarını teklif ediyorlar, bizde kendi 
irademizle kabul ediyoruz. Eğer bu teslis devletleştiril nek istenirse, kredinin anapara ve faizi defaten ödene
rek 40 yıl beklemeden devletleştirilebilir. Bu nedenle Anlaşmanın bu maddesinde Anayasamıza bir aykırılık 
yoktur. 

Hükümet sözcüsünün, tutanaklardan aktarmış olduğumuz açıklamalarında, kredinin özel teşebbüse veril
diği ve devletleştirme söz konusu olsaydı karşı tarafın anlaşmayı imzalamayacağı da belirtmiş olmasıdır. Hal
buki, Anlaşmanın I nci maddesi ile ilgili Komisyon müzakerelerinde de sözcü bu konudaki sorulara karşı böy
le bir şart olmadığında ısrar etmişti. 

IV ncü maddenin son fıkrası, kredi tamamen öde'V.nceye kadar Hükümet; Şirketin kuruluş statüsünü mu
hafaza edecek ve T. Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunlar mucibince bir Anonim Şirket olarak çalışma ve 
idaresini değiştirecek herhangi bir takibata geçmeyecek ir. Demek suretiyle gerçek maksadını açıklamıştır. 
Amerika'ya olan borçlar ödenmeden, Şirketi devletleş '"': mek mümkün değildir. Bu kredi 40 yılda ödeneceği
ne göre; Şirket 40 yıl devletleştirilemeyecektir. Parasın öder devletleştiririz iddialarının da, gerçekle ilgisi ol
madığı müzakerelerde anlaşılmıştır. Hükümet adına kokuşan bütün ilgililer bu projenin kendi öz kaynakları
mızla gerçekleştirilmesi bir Hükümet kararı haline gel nişti. Bundan niçin dönülüp te bu anlaşmaya gidildi so
rusuna; «Devletin ihracatı 400 milyon, ithalatı ise, 1 milyar dolardır. Bu nedenle kendi kaynaklarımızdan 
buna döviz ayırmaya imkân yoktur.» cevabını verdiler. Bu cevapla, yukarıdaki iddia karşılaştırılınca arada 
çelişki ve mantıksızlık ortaya çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda, bu kapitülasyon niteliğindeki anlaşmanında, 
hangi ağır ekonomik baskılar altında, pazarlık gücümüzü kaybetmiş olarak, imzalanmış olduğunu da açıkça 
gösteriyor. 

Yukarıda belirtilen gerekçe ve Komisyon müzakereci sonunda Anlaşmanın IV ncü maddesinin Anayasa
mızın 39 ncu maddesinin Hükümetlere tanımış olduğu devletleştirme hakkını 40 yıl süre ile kısıtladığı için 
Anayasamıza aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bu Anlaşmanın standart hükümler ekindeki şartlar daha ağır ve bağlayıcı ve de asıl anlaşmayı tahkim 
ve takviye edici niteliktedir. Önerge sahibinin Senato ia bu kısımla ilgili açıklaması şöyledir : 

«Anlaşmanın standart hükümler ekine geçiyorum. Burada 1.002 rakamıyla ifade edilen maddeyi okuyo
rum. Kredinin amacına ulaşmasını temin zımnında Hükümet, şirket ve AID tam olarak işbirliğinde buluna
caklardır. Bu maksatla Hükümet şirket ve AID zaman zaman taraflardan herhangi birinin talebi üzerine pro-
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jenin ilerlemesi ve projeye ilişkin sair hususlar üzerinde temsilcileri vasıtasıyla görüş teatisinde bulunacak
lardır denilmektedir. 

Bu Anlaşmanın buraya kadar açıkladığımız madde ve bölümlerine göre, Türk Hükümetinin bu şirket ve 
projeye herhangi bir şekilde müdahale etmesine imkân yoktur. Çünkü bütün yetkileri elinden alınmıştır. 
Hal böyle iken AID her hususta müdahale edebilecek ve her şeyi kendi istek ve arzusuna uygun olarak 
yaptıracak ve onun kontrol ve onayından geçmeyen hiçbir şey yürürlüğe giremeyecektir. Kredinin kullanıl
ması ve projenin uygulanması için ayrıca, Türk Hükümetinden de her istediği anda hesap sorabilecektir. 
Ve Türk Hükümetine yeni ilave hükümler yükleyebile;ektir. Bu hüküm Amerikan Yardım Teşkilatına bu 
hakkı vermektedir. 

Standart ek bölüm 203-Mal ve hizmetler. AID'ce aksi yazılı olarak kabul edilmiş olmadıkça, proje 
için tedarik edilip de krediden finanse edilmeyen mal ve hizmetler kaynak ve menşe itibariyle, bu gibi mal 
ve hizmetlerin sipariş edildikleri tarihte yürürlükte bulunan AID coğrafi kod kitabının 935 No. lu kodunda 
yazılı olan memleketlere ait olacaktır, denilmektedir. Bu kredi anlaşması ile verilecek olan 30,5 milyon do
larlık kredi dışında, kendi paramızla bu proje için satın aldığımız malların da yine Amerika'nın göstereceği 
ve onlarca kendi ticaretlerine uygun olarak yasaklamadığı yerlerden alınması şart koşulmaktadır. 

AID coğrafi kod kitabını 935 numaralı kodunda kendileriyle bu bakır projesinin tamamlanması için 
alış - veriş yapmamızın yasaklandığı ülkeler arasında Rusya, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Ma
caristan, Romanya, Polonya, Doğu Almanya ülkeleri de vardır. Bu madde uyarınca mesela kendisi ile si
yasi, ticari, kültürel ilişkilerimizin ve anlaşmalarımızın bulunduğu Romanya, Çekoslovakya veya Bulgaristan' 
dan, ki bunlar yakın komşumuzdur bu bakır projesini desteklemek üzere kendi paramızla dahi herhangi bir 
mal ve hizmet ne kadar ucuza olursa olsun satın alınamayacaktır. 

Dış ticaret dengesi devamlı surette açık veren Türk Hükümetinin kronik hale gelmiş döviz sıkıntısı daha 
da artırıcı olan bu hükümle Türk Hükümeti tanıdığı, komşuluk ettiği ticari, iktisadi, siyasi ve kültürel iliş
kiler kurduğu komşuları ile ticaret yapmaktan menediüyor. ABD'nıin milli çıkarları ve dış politikası açı
sından kendince böyle tedbirlerin uygulanması hoş görülebilir. Fakat bağımsız bir ülke olan TC'nin aynı 
politikayı izlemeye mecbur tutulması milli çıkarlarımız siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızla asla bağdaş 
maz. 

Bu iddiaya Hükümet adına Kemal Cantürk şöyle bir karşı görüşü savundular : 

KEMAL CANTÜRK — «Sayın Başkan, bağlı krediyi arz ederken fikir olarak krediyi veren memle
ketlerin kendi ekonomik menfaatlerini gözettikleri ve binaenaleyh memleketlerinin mallarının satışının sağ
lanmasını öngördüklerini ifade etmiştim. Her kredi, krediyi veren memleketin malına, yahut hizmetine 
tahsis edilmelidir. Bütün dünyada kredi verenlerin öngördüğü bir unsurdur demiştim. Burada Amerikan 
Hükümeti bu madde ile şunu öngörmektedir. Kendisi bir kredi veriyor. Bu kredi ile muayyen bir tesisin ya
pılması sağlanıyor. Fakat bu tesisin bazı hususların ikmali için kredi dışında kalan malzeme vardır. Bu 
malzemenin de kendi memleketinden alınmasını sağlamak maksadıyla bazı memleketlerden alınmaması hu
susunu derpiş etmiştir. Nedir o memleketlerde. Kendi iktisadi çıkarlarının karşısında olan memleketlerdir. 
Yani demirperde memleketleri, komünist blok memleketleri. Bu 1935'in hedefi kendi verdiği kredi ile şu ve
ya bu şekilde kendisinden gayri bir memleketten mal alınırsa bu mal alman memleket ve memleketler olma
sın. Düşmanları değil, iktisadi düşmanları olan mem'eket olmasın. Olursa ne olsun? Kendi ekonomik çı
karlarına karşı olur. Yani espiri olarak bağlı kredinin espirisi ne ise, buradaki espiri de aynı. Bir büyük pro
je yapıyorsunuz. Amerikan kredisi ile satın alıyorsunuz. Projenin ikmali için mesela; Rusya'dan elektrojen gru
bu alacaksınız. Kendi paranızla. Amma, eğer Amerikan kredisi olmasaydı - onların mantığına göre - bu 
tesis zaten olmayacaktı. Olmayınca da Rusya'dan bu mallar da alınmayacaktı. Kendisi ne zaman - kendi 
mantığına göre söylüyorum - bu krediyi verdi, bu imkânı size yarattı, sizde bu imkân dolayısıyla başka bir 
ihtiyaca lüzum gördünüz. O ihtiyacı da, gittiniz onun ekonomik düşmanı olan bir ülkeden aldınız. Bunu 
kendisi, kendi şartları bakımından uygun görmüyor. Bağlı kredi espirisinde ne dereceye kadar beni bağlı
yorsa, yani illa benden mal alıyor diyorsa, burada ne kadar bir tahdit edici unsuru varsa, espiri yönünden, 
orada da bu hususta da aynı espiri var. Yani İspanya misalini sabahleyin kasden verdim. Bu sualin de mu
kadder olduğunu biliyorum. Oradaki düşüncem şu idi benim, ben bu krediyi aldım, bir tesis yaptım, am-
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ma bu tesis dışındaki bir nedenle şu veya bu şekilde şu memleketten bana ticaret yapmayacaksın dendiği 
zaman kayıt altındadır. Çünkü bununla alakalıdır, proje ile alakalıdır. Oysaki hadisemizde, bu maddede pro
je ile alakalı bu kredi vermekle Rusya'nın mesela bize mal satmasını sağlıyor. Yani kendi ekonomikman bir 
manada karşısında olan memlekete, fayda sağlamış oluyor. 

Buna mani olmak için bu hükmü koymuştur. Bunu da kabul eden memleket iradesiyle anlaşmaya koyup 
imza etmiştir. Etmiyorsa zaten anlaşmayı imzalamaz. Herhangi bir tehdit edici tarafı yok. Kendi kendinizi 
kendi iradenizle bağlamış sayılıyorsunuz.» 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — «Sayın Cantürk Amerikan noktai nazarını gayet güzel izah 
ettiler. Elbette Amerikalıların noktai nazarından bu açıklama, izah tarzı şayanı kabul bulunabilir. Fakat 
benim öğrenmek istediğim burada, Türk Hükümetinin görüş ve kanaatleri bu madde ile ilgili olarak ne
dir? Türkiye'nin çıkarları açısından, Türkiye'nin hükümranlık hakları bakımından görüş ve kanaatleri 
nedir?» 

KEMAL CANTÜRK — «Efendim, bu bir kredi anlaşması olduğuna göre kredi anlaşmasının karşılıklı 
olarak iki tarafa da düşen vecibeleri vardır. Krediyi veren muayyen parayı verecektir. Ona bir mükellefi
yet yüklüyorsunuz. O da mukabilinde kendi ekonomik çıkarlarına uygun şekilde bazı kayıtlar koyuyor. 
Bu kayıtlar karşılıklı pazarlık sonunda ortaya, yahut müzakere sonunda belirliyor. Mutabık kalınanlar imza 
ediliyor. Bizim irademizi selbeden bir husus yoktur ki, bu anlaşmayı imzalarken. Biz şuralardan, şu nedenle 
ticaret yapmanızı istemiyoruz diyor öbür taraf. Biz de onu kendi çıkarlarımıza zaten uygun diyoruz, on
lardan bunu ikmal edecek malları alamayacağız. Bunu imzalamakta bir mahzur yoktur diye düşünüyoruz. 
Bu düşünce, espiri altında bunu imzalıyoruz. 

Proje 1,5 milyar liralık bir yatırımı gerektirmektedir. Bunun sadece 275 milyon lirası (30,5 milyon do
lar) dış finansmanı için bu anlaşma ile AID'den alınmaktadır. Bu 275 milyon liralık dış finansman uğru
na, projenin tamamlanması için sarf edilmesi öngörülen 1,2 milyar Türk liralık kısım ki, tamamiyle kendi 
kaynaklarımızdan temin edilecektir. Amerikan Ekonomik politikasına uygun olarak, Amerika'nın ekonomik 
düşmanlarından, kendi paramızla mal veya hizmet sa'm almamız yasaklanmıştır. Bu da, bağımsız ve hür 
bir devlet olan Türkiye'nin hükümranlık haklarına gölje düşürmektedir görüşleri karşısında; Hükümet adına 
konuşan yüksek dereceli memurlar (ifadeleri tutanaklarda mevcut) genellikle Amerikan görüş ve çıkarlarını 
çok iyi bir şekilde açıklayıp savundukları halde, Türk Devletinin çıkarlarını savunmakta aynı istek ve başa
rıyı gösteremediklerini üzüntü ile belirtmek isteriz. 

Standart Ek'in 2C0.8 bölümü şöyledir : 
Bölüm 200.8 Planlar, Şartnameler ve Mukaveleler. 

(a) AID'ce aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, şir'.;:t, proje ile ilgili bütün plan, şartname, tesis - prog
ramları, ihale belgeleri ve mukavelelerle bunlarda yapı'an değişiklikleri derhal AID'ye bildirilecektir. 

(b) Krediden finanse edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilcümle ihale belgeleri, ısdarından önce AID ta
rafından yazılı olarak tasvip edilmiş olacaktır. AID'ce yazılı olarak aksi kabul edilmiş olmadıkça, krediden 
finanse edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilcümle plan, şartname ve sair belgeler, Amerika Birleşik Devletleri 
standart ve ölçülerine uygun olacaktır. 

(c) Krediden finanse edilen aşağıdaki mukaveleler, akdolunmadan önce AID'ce yazılı olarak tasvip edi
lecektir : 

(i) İdari Yatırım Hizmetleri de dahil, mühendislik ve diğer ihtisas hizmetlerine müteallik mukaveleler, 
(ii) Tesis hizmetlerine müteallik mukaveleler, 
(iii) AID'ce belirtilebilecek sair hizmetlere müteal 'k mukaveleler, ve 
(iv) AID'ce belirtilebilecek teçhizat ve malzemelere müteallik mukaveleler. 
Yukarıda sayılan hizmet mukavelelerinin herhangi birisi bahis konusu olduğunda, AID ayrıca, gerek mü

teahhidi gerekse müteahhidin AID'ce belirtilecek per önelini de yazılı olarak tasvip edilecektir. 
Plan, şartname, mukaveleler, önce AID tarafından tasvip edilmiş olacaktır. Ayrıca AID, gerek mü

teahhitleri ve müteahhidin göstereceği personeli de yazılı olarak tasvip edeceği kabul olunmaktadır ki, bu 
şarta göre; mal ve hizmetlerin satın alınmasında, rekabet şartlarının işleyeceği iddiasının da doğru olamaya
cağı açıktır. Raporun başlangıç kısmında belgelere dayanarak, Etibank'ın yine AID'nin tavsiye etmiş oldu-
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ğu firmalardan en uygun teklifi verenle yapmış olduğu mukavelenin AID, idaresince nasıl bozdurularak son
radan başka bir firmaya vermiş olduğunu açıklamıştık. Anlaşmanın bu bölümü, görüş ve kanaatlerimizin doğ
ruluğunu ve anlaşmanın mahzurlarını bir kez daha açığa çıkarmış olmaktadır. 

MADDE : 300 

İptal ve Durma 

Bölüm 300 1 Temerrüt olayları;, ödemenin tacili. Aşağıda sayılan olaylardan («Temerrüt Olayları») her
hangi biri veya birkaçı vukubulduğu takdirde : 

(a) Hükümetin, işbu Anlaşma gereğince yapılması muktazi Anapara faiz ve taksit ödemelerinde herhan
gi birini vadesi geldiğinde yapmamış olması; 

(b) Projeyi gerekli ihtimam ve müessiriyetle icra ve ifa vecibesi de tahditsiz olarak dahil olmak üzere 
Hükümetin işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmüne uymamış olması veya şirketin devir anlaşmasının her
hangi bir hükmüne uymamış olması, 

(c) Hükümetin, Hükümet veya onun herhangi bir dairesi ile AID veya onun herhangi bir selefi arasın
da mevcut herhangi sair bir kredi anlaşması, garanti anlaşması veya herhangi sair anlaşma gereğince ya
pılması muktazi herhangi bir faiz veya anapara taksidi ödemesini yahut sair ödemeyi vadesi geldiğinde yap
mamış olması; 

AID Hükümete ve şirkete, itfa edilmemiş anaparanın tamamının veya herhangi bir kısmının altmış (60i) 
gün zarfında muacceliyet kesbedeceği ve vacibüttediye olacağı hususunda ihbarda bulunmakta muhayyerdir 
ve temerrüd olayı bu altmış (60 gün) içinde düzeltilmediği takdirde; 

(i) Anaparanın itfa olunmamış kısmı ile işbu anlaşma gereğince bunun üzerine tahakkuk etmiş olan 
faiz derhal muaccel ve vacibüttediye olacak, ve 

(ii) O tarihte ödenmemiş bulunan gayrikabilirücu akreditiflerle veya sair suretle ayrıca yapılmış para ita
ları tutarı, itaların yapıldığı tarihlerde derhal muaccel ve vacibüttediye olacaktır.» 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — «Eğer gereksiz ise buraya girmemesi lazım. Fakat, ben şuna 
inanıyorum ki, Hükümetin, işbu anlaşmanın herhangi bir hükmüne uymamış olması. Kabul edelim, bir de 
şirketin devir anlaşmasına uymamış olması... önemli... Anlaşmanın bütün maddelerini kapsıyor. Fakat, onun 
üstünde bir durum var ki, projeyi, gerekli ihtimam ve müessiriyetle icra ve ifa vecibesini tahditsiz olarak da
hil olmak üzere, İngilizcesini okudum, aynı. Benim bildiğime göre Amerikalıların bu şekilde yapmış oldukları 
standart tip anlaşmalarda, hele standart hükümlerde bir tane fazla ve anlamsız kelime yoktur. Tetkik edin, 
metni hepsinin ayrı ayrı anlamı ve uzun tecrübelerden, süzgeçlerden geçirilerek imbikten geçmiş bir hali var
dır ve kelimelerin herbirinin seçilişinin orada, kullanmışının ayrı bir anlamı vardır. Bu kadar sınırları belli ol
mayan yükümlülüğü Hükümete yükleyebilirle imkânını sağlayan bir cümlenin buraya konmasını normal ola
rak karşılamak benim içimden gelmiyor. Yani, bunu böyle yorumlamamıza imkân yok, o zaman girmemesi 
lazımdı, buraya. Zaten, onu çıkardığınız zaman da, maddenin geri kalan kısmı anlaşmanın bütün hükümleri
ne uymayı taahhüt ettiriyor. Peki, bunun anlamı nedir burada o zaman? Bu, Hükümete, Amerika'nın siyasi, 
iktisadi baskısını devam ettirmesine yardım edecek bir maddedir. Ben, bunu böyle görüyorum. Eğer siz böy
le görmüyorsanız ve bunu hangi manada ve nasıl yorumluyorsunuz?» 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ KEMAL CANTÜRK — «Şimdi efendim, Sayın Başkan, malumuâliniz 
hukukta muvazaa diye bir terim vardır. Birtakım hükümler konur, buna riayet gerekir. Ama, muvazaa yolu 
ile riayet etmiş görünür fakat, etmeyebilir. Mesela şimJİ ne demiş, kendi paranızla dahi olsa başka bir, yani 
şu memleketlerden alışveriş yapmayacaksınız, diyor. Güzel, bu proje ile alakalı olarak. Öyle bir durum olur 
ki, Almanya'dan mal alınmıştır, aslında Almanya yolu ile alınmıştır. Almanya'dan alınmış gösterilmiştir, as
lında mal Macar malıdır. Demek ister ki, çok dikkat edin. Bu mal Macar mıdır, Alman mıdır? tyi dikkat 
edin. Ne yapayım ben? Kontrol ettim, ama kazara Macar malı vermiş, diye bir argümant bize göster 
dikkat etseydiniz bu olmazdı. Hani, ihtimamdan anladığı bu. Bu şekindeki muvazaaları önlemek için bir ifa
de. Tekraren arz edeyim, demin maruzatım şu idi. Maddelere aynen riayeti tespit zımnında kuvvetlendirici 
bir madde. Onun için yani misal deyince aklıma bu gelii. Ve tatbikatta da, tekrar arz edeyim, herhangi bir 
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müşkülatla karşılaşmadığımız için, bir maddenin çok iyi tatbik edileceğine dair hükmün anlaşmada yer al
ması, hani almasa daha iyi olur, demesi bir tenkit konusu olamaz. Almasa daha iyi olurdu. Ama, alınca da, 
işte bu nedenle almıştır, diyede...» 

BAŞKAN — «Teşekkür ederim. Sayın Cantürk. Bir dakika Sayın Topaloğlu, Sayın Tunçkanat, ifade
leriniz arasında bu maddenin Amerikan Hükümetinin Türk Hükümeti üzerinde siyasi ve iktisadı bir baskı 
niteliğini taşıdığını ifade ettiniz. 

Ben, şahsi fikrim olarak böyle bir baskı niteliğini taşıdığı fikrini kabul edemeyeceğim. Ancak, bu proje
nin daha dikkatli yürütülmesi için konmuş, bu projeyi yürütenlere ikaz olması bakımından konmuş manada 
bunu almak lazım gelir. Çünkü genel anlamda biz Türk Milleti olarak ve her millet başka bir milletin ken
disi üzerinde siyasi ve iktisadi baskısını bu kadar küçük bir cümleye sığdırması mümkün değildir. Kabul 
etmesi de mümkün değildir. 

Bu itibarla, ben bunu daha ziyade şahsi kanaatim olarak bu projenin süratli, emniyetli yürütülmesinde 
bir başka unsur olarak konduğunu ifade etmek isterim.»1 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — «Sayın Başkanım, bu bir takdir meselesidir. Ben şunu söyleyeceğim, 
mesela geçen gün burada Sayın Kemal Noyan alınacak bir parçadan bahsetti ve bunun dövizinin 8 aydan 
beri beklediğini söyledi. 

Şimdi, ben AID Teşkilatıyım ve herhangi bir sebepten güçlük çıkarmak istiyorum. Yani bir mesele çıka
rıp herhangi bir şeyi değerlendirmek istiyorum, siz gerekli ihtimamı göstermiyorsunuz, yatırımlar gecikiyor. 
Ama, canım, benim döviz yoktu, param yoktu. Yani, bunu öne aldım. Bu mesela, öyle bir halde gayet ko
laylıkla kullanılır. Çünkü, o şekilde geniş bir manası var. İhtimam nedir, nereye kadar gider? Yani hudut
larını aşan bir durum kamsı bende de var.» 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — «Sayın Başkan, Sayın Tunçkanat'ın bir şeyine iştirak ederim. Ya
ni, anlaşmaya giren her şeyin, kelimenin bir manası olmak lazım gelir. 

Şimdi, ihtimam. İhtimam nedir? İhtimamın sınırları, hüsniniyet kaideleriyle mahduttur. Bu böyledir. Tat
bikatta şimdiye kadar bir şeyi olmamış, ama bundan sonra olur mu, olmaz mı? Şimdi bize bir ışık tutmak 
istiyorlarsa, hele bunu, bu maddenin buraya konmasında Amerikan siyasi ve ekonomik politikasının bir bas
kısı olduğundan endişesi olduğunu izhar ettiler. Bu kanaatlerini takviye eden delilleri ne ise hazır tatbikatçı 
daire de burada iken bunları burada lütfensinler. Bizi aydınlatsınlar ki, tatbikatçı daire bundan böyle söyler
ken o konularda daha müteyakkız bulunur. Bilgileri varsa bunu rica edeceğim.» 

HAYDAR TUNÇKANAT — «Sayın Orhan'a ö nekle bir cevap vermek istiyorum; 12 Temmuz 1947'de 
bir anlaşma yapılmıştır. Yanılmıyorsam, bu anlaşmanın 3 ncü maddesinde, verilen malzemelerin, veriliş mak
satları dışında kullanılması yasaklanmıştır. Bu anlaşma halen yürürlüktedir. Amerika'dan silah ve teçhizatı
mızı bu anlaşmaya göre alıyoruz. Kıbrıs buhranı sırasında Johnson'un siz bu malzemeyi kullanamazsınız 
şeklindeki resmi mektubu bu anlaşmanın 3 ncü maddesine dayanmaktadır. 17 sene sonra kullanılmıştır. Önü
müzdeki anlaşmanın bir maddesi daha var. Bu anlaşmanın içinde mevcut herhangi bir kanuni hakkın ya da 
anlaşmada Amerika'ya doğan hakkın kullanılmamış olması ileride de bu hakkın kullanılmayacağına delalet 
etmez diye. Koruyucu bir maddesi vardır. Kaldı ki, aynı anlaşmanın müteakip maddesi; «(c) Hükümetin, hü
kümet veya onun herhangi bir dairesiyle, AID veya onun herhangi bir selefi arasında mevcut herhangi bir 
kredi anlaşması, garanti anlaşması veya herhangi sair anlaşma gereğince, yapılması muktazi herhangi bir 
faiz veya anapara taksiti ödemesini, yahut son ödemeyi vadesi geldiğinde yapmamış olması.»' Bu madde be
nim görüşlerimi teyit eder mahiyettedir. Bundan evvelki, anlaşmaların hiçbirinde rastlamadım. Bu bakımdan 
yapılacak anlaşmaların üzerinde önemle durulması lazımdır. Şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmamış 
olmak bir mazeret teşkil etmez. Fakat en sıkışık zamanımızda 17 sene sonra karşımıza çıkarıp bizi milli mak
satlarımızdan ve çıkarlarımızdan mahrum edebilirler. Ben bunu bir siyasi ve iktisadi baskı unsuru olarak 
kullanmanın bir adımı olarak görüyorum.» 

TAHSİN YALABIK — «Efendim bu maddeler zaten baştan beri de bu gibi maddeler mukaveleye gir
miştir. Bunlar tatbik edilmediği müddetçe elbette bir zarar beklenemez. Buyurduğunuza göre işletme umum 
müdürü bunları tatbik etmedikleri halde AID'den bir itiraz gelmemiştir. Beyanında bulunmuşlar. Benim geç
miş tecrübelerden müteaddit defalar belki tekrarladım özür dilerim. Bunlara hakikaten muayyen müddette 
işler onların da istediği hava içinde yürüdüğü müddetçe bir şey yapmıyorlar. Fakat bazen çok küçük sebepler-
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den büyük taleplerde bulunabiliyorlar. Buna küçük bir misalle izah edeyim. Yine Murgul İşletmesinde idi» 
bir yedek dizel motoru enerji kesilmesinde yedek olsun diye bir dizel motor AID fonlarından getirtilmiş. Bu 
gibi mukavelelerde yine bir çok maddeler var. Basit gibi bunların yapılması her zaman bizim için de kolay, 
bize de külfet değildir. Gibi yapmasakta karşı taraf zaten bunlara dokunmuyor gibi hava içinde çalışıldığına 
gayet iyi misal teşkil eder bu. Herhalde sizler tarafından da görülmüştür. Amerikan yardımı malzemeleri üze
rinde el sıkışan iki resim vardır. Malzemenin üzerine bunların yapıştırılması şartı vardır anlaşmasında. 

Murgul'daki, bu ya düşmüş veyahut birisi sökmüş atmış teftişte AID müfettişi bunu görmeyince dizel 
motorunun dolarını derhal talep ettiler. Paranın iadesini. Yani çok basit bir şey bu mukaveleye niye girer 
bunu zaten mal gönderilirken yapıştırsalar üzerinde kalırdı. Sonradan bu amblemlerden kendilerinden alındı 
makinenin üzerine yapıştırıldı büyük müzakereler oldu o bakımdan. 

Bunlar çok basit görünüyor fakat arada eğer sonradan bir anlaşmazlık hatta başka sebepten anlaşmazlık] 
olur da o sebeplerden tutturamazlarsa istediklerini bu gibi maddelere dayanarak işin en zecri tarafına yani 
vermiş oldukları parayı defaten hemen talep etme istikametine dahi gittikleri oluyor. Ben o bakımdan onlar 
dahi göz yumuyor bunlar gibi maddelerin böyle göz yumulabilecek kadar küçük olan maddelerin mukaveleye 
girmemesi yani bunların müzakeresinde bu gibi şeylerin hakikaten girmemesi eğer karşılıklı hüsnüniyetse bi
zim de onların da bunu karşılıklı hüsnüniyetle kabul edip, bu gibi mukavelelere girmemesinin faydalı oldu
ğu kanaatindeyim.» 

Madde 300'ün (B) bendi ile ilgili soruya Tahsin Yalabık şu cevabı verdi : 
TAHSİN YALABIK — «Mukavelenin genel hükümleri arasında ben aradım feshetme imkanları yalnız 

AİD'de var. Bu feshetme gayet küçük bir şeye de dayatılabiliyor bu maddeyle. Bu maddeyle en küçük bir 
şeye dahi, biraz evvel bahsetmiş olduğunu bir amblem meselesiyle dahi mukaveleyi feshetme istikametine gi
decek kadar yetki veriyor karşı tarafa ve karşılıklı uzlaşma imkânı da kalmıyor.» 

Madde 300'ün (C) bendiyle ilgili olarak : 

TAHSİN YALABIK — «Bu ve bundan evvelkiler gibi maddelere bu Avrupa'dan gelen mukaveleler de 
rastlanmıyor. Ancak son günlerde benim resmi gazetede okuduklarımda buradan bu gibi mukavelelerden ör
nek alarak esinlenerek kaydedilmiş mesela pürvizite yapılması gibi bu hususlar onlara da intikal etmeye baş
ladı. Yapılan mukavelelerden öbürleri de örnekler alıyorlar. Bunun gibi değil ilan edilmesi vesaire gibi mad
deler de, fakat bunlar ileride onların da getireceği mukavelelere misal olabilir. Benim bu hususta bir tecrübem 
de oldu. Misal : Yani hiç ilgisi olamayan. Ordu Yardımlaşmada çalışırken TOE'nin birtakım malzemeleri 
AID tahsisatı ile geliyordu. Karşıda yabancı ortak var, malzemeyi hazırlayıp gümrüğe getirmiş. Para burda 
Merkez Bankasına yatırılmış. Dolar transferi olmuyor. Amerikalı ortak, şikâyetçi niçin parayı göndermiyor
sunuz diye. Buradan verdiğimiz cevap; para Merkez Bankasına yattı, yalnız transfer emri AID'den çıkmı
yor, NVaşington'dan tahkik edin diye. Bir ay sonra öğrendiğimiz husus şu; Amerikan Hükümetinin Türk Hü
kümetinden talep ettiği ve bunun açıklanmasına yetkili olmadığı bir husustan dolayı Türk Hükümetinden he
nüz müspet cevap alınmadığından, bütün bu dolar transferleri durdurulmuştur, diyor. Böyle bir maddeye 
istinat ederek. Yani, o para ile alâkalı olmayan tamamen onun dışında, diğer bir sebepten Türk Hükümetin
den Amerikan Hükümetinin talep ettiği bir husus, 1967 senesinde. Bunlar bir çok meseleler olabilir. Bu se
bepten bu paralar transfer edilmemiştir. İşte bu, bı:nun gibi bir çok mukavelelerde de derpiş edilmiş bir 
madde olursa o zaman karşı taraf hükümeti, gayet a p r bir mali baskı ile kendi politik müzakereleri arası
na sokmuş. Yani bu maddenin mahzuru çok büyük bence.» 

Komisyon müzakereleriyle, geçmiş tecrübelerin de ı ;ığı altında iptal ve durdurma ile ilgili 300 ncü mad
dede, fesih yetkisinin tek yönlü ve sınır konulmadan yalnız AID'ye tanınmış olmasının doğuracağı birçok 
mahzurlar arasında, en büyüğünün mali veya ekonomik baskı olarak kullanılması suretiyle, Türkiye'nin 
çıkarlarıyla bağdaşmayan siyasi ve ekonomik şartların kabul edilmesine zorlanabilmesi için kapıların açık 
bîrakslmış olmasıdır. Kendisinden çok önce Amerika Birleşik Devletleriyle yapılmış olan bütün anlaşmaların 
uygulanmasında Türk Hükümeti tarafından yapılacak herhangi bir kusur, bu Anlaşma ile verilen kredinin 
durdurulmasını, verilmiş olan kısmının iptalini ve Amerika'nın Türkiye'ye şimdiye kadar vermiş olduğu 
bütün kredi, borç ve faizlerinin, kusur 60 gün içinde düzeltilmediği takdirde 90 gün içerisinde ödenmesi 
zorunluluğunu doğuracak çok kuvvetli bir baskı unsurunu da beraber getirmiş olması nedeniyle, çok sakın
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cali görülmüştür. Kendisinden önceki hiçbir anlaşmada bu kadar ağır ve bağlayıcı bir hükme rastlanmamış 
olduğunu da belirterek bunun düzeltilmesi zorunluluğuna önemle işaret etmek isteriz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile 

Amerika Birleşik Devletleri 
Arasında 

277-H-076 Sayılı Karadeniz Bakır 
îşletmeleri Anlaşmasına Ek 1 No. lu 

Tadilat Anlaşması 
22 Ağustos 1968 

Tadilat No. 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti («Hükümet») ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin temsil eden 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi («AID») arasında akdolunan 277-H-076 No. lu (Karadeniz Bakır İşletme
leri «Şirket» Anlaşmasına ek 23 Ağustos 1968 tarihli 1 No. lu Tadilat Anlaşması standart hükümleri ekinin 
100.5 kısmı, İkraz Anlaşmasının 3.01 (d) kısmına göre sağlanacak Devir Anlaşmasına Hükümetin aşağıdaki 
hükümleri koymasını teminen, tadil edilmiştir. 

Gerçekte bu anlaşma bir tadilat anlaşması olmayıp 31 Mayıs 1968 anlaşmasını çok daha fazla ayrın
tılarına inerek tahkim etmekte, Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. ne bağlayıcı ve yetkilerini sınırlayıcı hüküm
ler koymakta ve de T. Ticaret Kanununu değiştirici nitelikte olması nedeniyle de yine Anayasamıza ve 
244 sayılı Kanuna göre; TBMM den geçirilmesi gerekirken bu işlemin de yapılmamış olduğu anlaşılmıştır. 

Bu anlaşmanın (B) bendinde şirketin olumsuz taal hütleri olarak kabul edilmiş şartlar şöyledir : 
(B) AİD'ce aksine yazılı olarak kabul edilmiş olmadıkça, Devir Anlaşması gereğince şirket tarafından 

Hükümete ödenmesi iktiza eden bilcümle meblağların tamamen ödenmesine kadar sürecek olan şirketin 
olumsuz taahhütleri. 

(I) (a) Şirketin, genellikle kabul edilen muhasebe ilkeleri gereğince tespit olunan kazanç fazlası ha
riç ve (b) temettü verildiği veya ödendiği şirketin mali yılında vadesi gelecek ve ödenecek ikraz ile ilgili 
resülmal ve faiz ödemeleri ve diğer şirket borçları için lüzumlu fonları şirket bir kenara koymadıkça, şir
ket halen tedavülde bulunan veya bundan böyle tedavülde bulunacak olan her hangi bir hisse senediyle 
ilgili olarak nakden temettü ödemeyecek veya bu yolda beyanda bulunmayacak, sair surette dağıtım yap
mayacak veya bu gibi senetlerin satınahnması iktisabı itfası veya sair suretlerle tedavülden kaldırılması için 
ödeme yapmayacaktır. 

(II) Şirket, sicil vesikasını, Ortaklık Anlaşmasının maddelerini, İkraz Anlaşmasının kısım 3.01 (e) mad
desine göre sağlanan mali planı tadil etmeyecek veya işletmesinin mahiyetinde esaslı bir değişiklik yapma
yacak; her hangi bir tabi- müessese kurmayacak; başka bir şirket veya işletme ile birleşmeyecek veya kay
naşmayacak bir şirket veya işletmeye iktisap etmeyecek; halihazırda iktisap edilmiş veya sonradan iktisap 
edilecek şirket mamelekinin tamamını veya önemli bir kısmını satmayacak, kiralamayacak, ferağ etmeyecek 
veya sair suretle elden çıkarmayacak; veya Etibanka işletme hakkı veya benzeri ödemelerin yapılacağını 
gösteren anlaşmada önemli bir değişikliğe muvafakat etmeyecektir. 

(III) Şirket işbu Anlaşma gereğince yüklenilen borçlar da dahil olmak üzere, doğrudan doğruya veya 
şarta muallâk cari, aktiflerin cari pasiflere oranını bir yirmibeşin bire oranından (1.25:1) daha düşük sevi
yede bir nispette tespit ve idame ettirmeyecektir; cari aktiflerle cari pasifler, genellikle kabul edilen ve 
tatbik edilegelen muhasebe ilkeleri uyarınca tespit olunacaktır. Şu kadar ki, talep üzerine veya on iki (12) 
aylık bir süre içinde vadesi hulul eden bilcümle borçlar bu süre içinde tecdit veya temdit edilmiş veya takip 
edilmemiş olsa dahi cari borç addolunacaktır. 

(IV) Şirket, şirketin her hangi bir alacaklısına karşı, her hangi bir şirket malı (Halen iktisap edilmiş 
veya gelecekte iktisap edilecek) üzerine ipotek tesis ettirmeyecek, rehin vazettirmeyecek ve o mal üzerin
de sair menfaat tesisine müsaade ettirmeyecektir; şu kadar ki, şirket, tekabbül tarihinden itibaren bir 
(1) yıldan daha uzun olmayan bir süre içinde ve şirket envanterinden veya alacaklarından ödenecek bir 
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borcun temini için karşılık gösterilen envanter veya alacak hesapları üzerine menkul ipoteği veya rehin koy-
durabilir. 

(V) Şirket, sair her hangi borcunu vadeden önce ödemeyecektir; 

(VI) Şirket Devir Anlaşması gereğince tekabbül edilen borçlar ile proje için ithal edilen teçhizatın güm
rük resimlerine ait borçlar ikraz ve devir Anlaşmalarında öngörülen borçlar dışında bir yılı aşan vadelere bağ
lanmış borç altına girmeyecektir. 

Anlaşmanın bu bölümü ile komisyonda geçen müzakerelerde : 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — «Bu Anlaşmanın (B) bendi (II) fıkrasında, şöyle diyor. «Şir
ket, sicil vesikasını, ortaklık Anlaşmasının maddelerini, İkraz Anlaşmasının kısım 3.01 (e) maddesine göre sağ
lanan mali planı tadil etmeyecek veya işletmesinin mahiyetinde esaslı bir değişiklik yapmayacak; her hangi bir 
tabi müessese kurmayacak; başka bir şirket veya işletme ile birleşmeyecek veya kaynaşmayacak yahut bir 
şirket veya işletmeyi iktisap etmeyecek halihazırda iktisap edilmiş veya sonradan iktisap edilecek şirket ma
melekinin tamamını veya önemli bir kısmını satmayacak, kiralamayacak, ferağ etmeyecek veya sair suretle 
elden çıkarmayacak; veya Etibanka işletme hakkı veya benzeri ödemelerin yapılacağını gösteren Anlaşmada 
önemli bir değişikliğe muvafakat etmeyecektir.» 

Bu fıkra T. Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Yönetim Kuruluna, yahut idare meclislerine vermiş ol
duğu hakların sınırlanması anlamına geliyor. Halbuki, diğer taraftan da T. Ticaret Kanununa göre hareket 
edecektir diyor.» 

KEMAL CANTÜRK — Âkit serbestisi. 

HAYDAR TUNÇKANAT — «Âkit serbestisi ama, şirket kuruluş mukavelelerine de aykırı, Türk Ticaret 
Kanununa da aykırı olarak sınırlıyor, onun birtakım haklarını gasbetmiş oluyor. Şirket anamukavelesinin 17 
nci maddesi; şirket menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle veya sair şekillerde istikrazda bulunabilir. 
İdare meclisinin görev ve yetkileri. Halbuki; anlaşmada yapamazsınız diyor. Esas mukavelede; «Her türlü de
ğişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında umumi heyete tekliflerde bulunmak» onu da yapa
mazsın diyor. «Temettü hissesinin hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceğini ve idare meclisinin teklifi üzerine 
umumi heyet tarafından karşılaştırılır, bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geri 
alınmaz, şirketin zarar etmesinden dolayı azalan sermayesinin ikmaline ihtiyat akçesi kâfi gelmediği halde za
rarın tamamen karşılanmasına kadar kâr dağıtılmaz. «Anlaşma Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunun
dan doğan haklarını sınırlıyor, kısıtlıyor. Tekrar ediyorum, anlaşmalar, mukaveleler, kanunlara, Anayasaya 
aykırı olmaması lazım gelir.» 

KEMAL CANTÜRK — «Bu ve buna benzer hükümlerin matufu doğrudan doğruya şirketin mali bünyesin
de bir zayıflatıcı değişiklik getirmemektir. Öngörülen maksat budur. Ve bu nedenle diğer anlaşmalarda da, 
Dünya Bankasıyla yapılan anlaşmalarda Avrupa Yatırım Bankası ile yapılan anlaşmalarda bu ya da bu ka
rakterde hükümler mevcuttur.» 

«Hukuk yönünden ise, vaktiyle danışmış olduğumuz hukukçular demişlerdir ki; bunlar amir hükümlere ay
kırı değildir, binaenaleyh bu şekilde konacak hükümler, Ticaret Kanunu amir hükümlerine muhalif olmaması 
nedeniyle, anlaşmalarda yer alabilir. Bu itibarla her hangi bir mevzuata aykırılık mevzuubahis değildir.» 

«Bütün burada görülen hususlar aslında devir anlaşmasında yer alacak idi. Fakat biz bu anlaşmayı, tadil 
ettik. Şunun için ettik, efkârı umumiye bir anlaşmanın içinde neler var hakikaten bilsin ve biz de bunu ilan 
edelim, onun için bu devir anlaşmalarına değil de doğrudan doğruya esas anlaşmayı tadil eden anlaşma ha
line getirdi, bunun da tasviri şu; biz bu hükümleri tatbik edeceğiz, kısıtlayıcı yönden bizi rahatsız ettiğini ga
yet tabii hissediyoruz, nihayet tahkik, tahkiktir ne olursa olsun ama, daima bir denge meselesi, her zaman arzu 
ettiğim, mevzuubahis olduğu için, iktisadi çıkarlarımızı vesaire, bütün bunları dengeleştirdiğimiz için ve bir 
mahzur görmediğimiz için bu hükümleri kabul ettik, ettik ama, böyle bir manada Parlamentonun tasvibine 
sunmamak yerine bilakis sunup, açıkça bizim fikirlerimiz budur demeyi tercih ettik.» 

«Bu husustaki mütalaamız hukuk müşavirliğimizin bize yazmış olduğu yazıda yer almaktadır.» 
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«Hukuk müşavirliği kanaati, şirketin bahis konusu doğan krediden borcunu ödeyinceye kadar anlaşmanın 
(B) bölümünde belirtilen şekilde ödeme tahakkukatını zaafa uğratacak bazı tasarruflardan içtinabı bir sözleş
me ile taahhüt etmesine kanunlarımızın amir hükümleri bakımından hiç bir engel bulunmadığı için Anayasa
mızın 65 ve 244 sayılı Kanunun 2 ve 5 nci maddelerinde Türk kanunlarını değiştirir mahiyette anlaşmalara 
matuf olarak yer verilen hükümlerin şümulünde mütalaaya değer görülmemiştir.» 

HAYDAR TUNÇKANAT — «Biraz evvel okumuş olduğum, Yönetim Kurulunun görevleri Türk Ticaret 
Kanunundan alınmış ve buraya aynen konulmuştur. Bakanlık Hukuk Müşavirinin vermiş olduğu mütalaayı da 
kabul etmeye imkân yoktur. Kanun önümüzdedir, açıp bakalım, kanun maddeleri şunlardır. Yönetim Kuru
lunun görevleri ne ise bunları da aynen koymuşlar. Karşılaştırdım. Ben belgelere dayanarak konuşuyorum. 
Fakat, hukuk müşavirinin vermiş olduğu mütalaa genel anlamda ve bir şeye dayanmıyor.» 

«Kanunlarımızı tadil edici mahiyette olmadığından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmesine 
lüzum yoktur tezinden hareket edilmiştir.» 

«Şirket, sicil vesikasını, ortaklık anlaşmasının maddelerini, ikraz anlaşmasının Kısım 301 E maddesine 
göre sağlanan mali planı tadil etmeyecek veya işletmesinin mahiyetinde esaslı bir değişiklik yapmayacak» 
bunların hepsi T. Ticaret Kanununa göre idare meclisine veya Genel Kurula tanınmış haklar olup, bu an
laşma ile kanunun verdiği yetkiler şirketin elinden alınmakta ve dolayısıyla T. Ticaret Kanununa da değişik
lik getirilmiş olmaktadır. Bu nedenlerle verilen hukuki mütalaanın yerinde olmadığı ve anlaşmaların ayrıntı
ları üzerinde yeteri kadar inceleme yapılmadan ve kanunlarımızla karşılaştırılmadan verilmiş olduğu kanaa
tine varılmıştır. 

Hazine adına konuşan Kemal Cantürk'ün «İdare meclisine deniyor ki, size şu para verilecek, bu para mu
kabilinde şu şartları kabul ediyor musunuz? Etmiyorum derse zaten mesele yok. Ediyorum dediği zaman da 
kendi iradesini izhar etmiş olacak. Yani meseleyi böyle bir Ticaret Kanunu amir hükümlerine riayetsizlik şek
linde almamak lazım.» şeklindeki beyanı da bir hükümet görüşü olarak pek ciddi bulunmamış, hemen kar
şılıklı bir irade tezahürü olarak görülememiş, aksine irademizin olmaması yüzünden, içişlerimize müdahale 
getiren kanunlarımızı değiştiren ağır şartların kabul edilmiş olduğu, yanlış bir finansman politikası izlenmesi 
yüzünden pazarlık etme gücümüzün de kaybedilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu nedenlerle de, bu ek Anlaşmanın da Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilmesi Anayasa ve 244 sa
yılı Kanunun gereği olmasına rağmen, bu gereğin de Hükümetçe yerine getirilmediği görülmüştür. 

Yetkililerin aynı konu hakkında vermiş oldukları bilgilerin de birbirlerini tutmadığı görülmüştür. 
Karadeniz Bakırları A. Ş.'nin Genel Müdürü Kemal Noyan Anlaşmanın bir maddesi ile ilgili olarak 

- «Şimdi efendim bu taliki şartlardaki Etibankın tatminkâr meselesine temas etmeden evvel bir misal verece
ğim. Yani şu anlaşmada her şey harfi harfine ne onlar tarafından isteniyor ne de biz tatbik ediyoruz. Mese
la, bir misal vereceğim; dün buraya gelmeden evvel sizlere daha süratli malumat vermek üzere tekrar okudum 
mesela bir sigorta meselesi var, sigortanın Amerikan şirketlerine yapılacağı burada yazılıdır. E öyle yapma
dık biz Türk şirketlerine yaptırdık ve AİD'de ben bunu hatta şifahen söylediğim zaman münakaşa bile et
medi. Peki dediler ve bugün bizim sigortamızı ortaklarımızın bir prensibi var hepsinin sigorta şirketleri var. 
Anadolu, Ankara, Güneş falan gibi sigortaların kurduğu bir konsorsiyoma yaptırmış durumdayız.» 

Uygulayıcıların bu açık ifadesine rağmen Komisyonda, Maliye Bakanlığı temsilcileri aynı konudaki so
rulara verdikleri cevapta Anlaşmanın bu maddesinin Amerikan Sigorta Şirketlerine sigorta ettirilme zorun-
luğu taşımadığını şayet, Türkiye başka bir yabancı sigorta şirketine tercihli muamele yaparsa, ancak o za
man bu şartın işleyebileceğini ileri sürdüler. 

Anlaşmanın (Standart Eki Bölüm 200.5 sevk ve sigorta işleri (C) bendi) sigorta ile ilgili bendinin okun
masından açıkça anlaşılacağı üzere; Türkiye, bu anlaşma ile verilen krediyle Amerika'dan satın alınacak mal
zemeleri sigorta ettirmekte, kendi veya bir başka ülkenin sigorta şirketlerini Amerika'daki sigorta şirketleri
ne tercih ettiği takdirde, tam değer üzerinden Amerikan şirketlerine de sigorta ettirmeye mecbur tutmakta
dır. Bu ise, bir malın iki defa sigorta ettirilmesini gerektirdiğinden elbette Amerikan sigorta şirketleri tercih 
edilecek ve alınan kredinin bir kısmı da sigorta primi olarak Amerika'ya ödenecekti. Anlaşmanın bu açık 
hükmüne rağmen, bu krediyle Amerika'dan satın alman malzemenin Türk Sigorta Şirketlerine yaptırılması 
yolundaki Genel Müdürün şifahi teklifine, her değişikliği kendilerinin yazılı mutabakatına ve onayına bağla-
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yan AID yetkililerinin hiç münakaşa etmeden pekiyi demiş olmalarının nedenini, basınımızda bu anlaşma 
ile ilgili olarak çıkan eleştirilere ve Cumhuriyet Senatosunda verilmiş araştırma önergesine bağlamak müm
kündür. 

Yine Anlaşmada tarif edilmiş olan projede, Murgul'daki bakır izalesi ve fiotasyon tesislerinin durdurulma
sı ve bunların şirketçe faydalı görülecek kısımlarının alınması da Devir Anlaşmasında yer almıştı. Önerge 
sahibi bunun yanlışlığına değinerek Etibankın dolayısıyla Hazinenin uğrayacağı kayba işaret ederek bunun 
durdurulmasını da istemişti. Bu konuda Karadeniz Bakırları Genel Müdürü Kemal Noyan - «Bilmeyenler 
gördüler, projeyi yapanlar gördüler, baktı ki, bu izabenin bu flotasyonun durdurulması memleketin hayrına 
değildir, zaten durdurulması diye kati bir rapor da ben görmedim.» Bu da gösteriyor ki. projenin hazırlan
masında mevcut tesisler, maden rezervleri ve yer konusunda yeterli inceleme yapılmamıştır. Kredi Anlaşma
larında ve Devir Anlaşmasında yer alan hususların sonradan yanlışlığı anlaşılarak vazgeçilmiş olması, önceden 
de belirtmiş olduğumuz gibi, yılda 40 bin ton blister bakır üretecek ve mevcut rezervlerle 12 yıl çalışabilme 
esası üzerine yapılmış olan proje, bu sefer de, rezervleri daha kısa bir zamanda tüketecektir ki, bu da tesisin 
rantabilitesine geniş ölçüde etki yapacak ve Etibankın Murgul İşletmesi için yeni ve zor problemler ortaya 
çıkaracaktır. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri projesi finansmanı için sağlanan kredinin getirmiş olduğu mahzurlardan bi
ri de işletmenin özel teşebbüs çoğunluğunda bir karma şirket tarafından yürütülmesi zorunluğudur. 

Bu şart Etibankın elinde bulunan maden yataklarının, yeni kurulan ve kendisinin de c/c 49 ortak bu
lunduğu, şirkete devrini gerektirmiş ve böylece bugün kârlı olarak çalışmakta olan Murgul ve Küre İşletme
lerini cevher rezervi bulunmayan birer tesis durumuna düşürmüştür, Komisyonumuzca bilgisine başvurulan 
Yüksek Denetleme Kurulu üyesi Ruhi Evrensel'in vermiş olduğu raporda pek ayrıntılı olmamakla beraber 
genel hatlarıyla konuyu açıklaması bakımından ilginçtir. Bu raporda; 

«Karadeniz Bakirli Piritleri İşletmesi projesine ait 1968 tarihli Memorandumanın 8 nci sayfasının son 
fıkrasında bu projenin gerektirdiği yatırımın 1 054 5(4 000 TL. olduğu ve bu memoranduma ek bir nu
maralı tabloda ise Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Ortaklığının tam kapasite ile faaliyete geçerek Sam
sun'daki merkezi tesislerinde üreteceği bakır ve diğer yan ürünlerin satışı neticesinde birinci faaliyet yılı olan 
1971'de 64 324 000 lira ve müteakip yıllarda ise birer ikişer küsur milyon liralık artışlar ile 12 nci faaliyet yı
lı olan 1982'de 84 983 000 milyon lira kâr edeceği açıklanmakta ve gösterilmekte ve fabrikanın 40 bin ton ile 
başlayacak olan yıllık üretimin mezkûr yıllar içinde 40 800 tona kadar yükseleceği de belirtilmektedir. Oysa 
ki, Karadeniz Bakırları İşletmesinin kârının ancak c

( 49'una sahip bulunan Etibankın şirkete devretmeyi ta
ahhüt ettiği Murgul ve Küre'deki iki işletmeden 1967 yılında elde ettiği kâr miktarları sırasıyla 63 839 983 ve 
17 385 458 lira toplamı 81 225 442 lira ve keza 1968 yılında elde ettiği kâr miktarları 59 390 464 ve 27 530 491 
lira toplamı 86 920 955 liradır ki, henüz daha üretim faaliyetine geçilmemiş bulunan Espiye ocakları dışında 
bile ortalama olarak şirketin 1968 yılından itibaren ancak 15 sene sonra yani 1981'de dahi ulaşamayacağı bir 
seviyede kâr etmekte bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğ^r taraftan Etibankın şirket kazancının ancak c/c 49'una 
sahip bulunması dolayısıyla 1982 yılında hissesine düzecek olan kâr miktarı 41 641 670 lira olup, bu miktar 
Etibankın şirket kurulmadan 3 yıl önceki 1968 yılında Karadenizdeki Murgul ve Küre İşletmelerinden elde 
ettiği kârdan 45 299 285 lira noksandır. Etibankın tek başına çalıştığı 1968 yılındakine nazaran şirket halinde 
olduğu 1971 yılındaki kâr mahrumiyeti ise 55 402 195 liradır. Halbuki şirketin ilk faaliyet yılı olan 1971 yı
lında 64 324 000 lira olacağı öngörülmüş olan kârın üçte ikisi seviyesinde bulunan 42 882 666 lira rödövans 
ile Etibank kâr hissesi olan 31 318 760 lira toplamı 74 401 426 lira olup, bu miktar Etibankın Karadenizdeki 
iki işletmesinden 1968 yılında elde ettiği kârdan 12 519 529 lira noksandır. 1968 yılında Etibakın Espiye ocak
larından henüz faydalanmamış olduğunu da ayrıca gözönünde tutmak gerekmektedir. 1971 yılında Etibank or
taklarının kârı 32 805 240 lira olup, bu ortakların yat rmaları gereken 153 000 000 lira sermayenin mühim bir 
kısmının Maliye Bakanlığından çok müsait şartlarla sağlandığı ve sırf 30 milyon dolarlık dış krediden hissesi 
nispetinde yani 14.7 milyon dolarlık bir kredi sağlayan Etibankın proje müddeti olan 12 sene içinde kendi 
varlığından - 147 milyon liralık bir dış kredi uğruna - ortaklarına aktardığı kâr miktarı 456 489 090 lira ola
rak hesaplanmıştır. Etibankın bu önemli kaybından başka şirket halindeki 1.2 yıllık projesi süresi içinde Espiye 
hariç Karadeniz Bölgesindeki adı geçen iki işletmeden 1968 yılında sağladığı kâr seviyesine göre ayrıca 
9 768 533 liralık bir kaybının da olacağı anlaşılmaktadır^ 
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Etibankın 1968 yılı Murgul ve Küre'deki sabit kıymetler iktisap değerleri sırasıyla 99 328 033 ve 32 962 124 
lira olmak üzere toplam olarak 132 290 157 liradır. Halbuki şirketin Karadeniz İşletmesine yapacağı yatırım 
miktarının 1 050 GCG 000 lira civarında olduğu gözönüne alınarak Etibankın her iki ünitesinden 8 misli fazla 
bir iktisap değeri ile sağlanacak kâr miktarının toplam olarak daha noksan olacağını gözönünde tutulursa Şir
ket projesinin ekonomik, rasyonel esaslara dayanmadığını ve rantabilitesinin pek zayıf olduğunu kabul etmek 
gerekmektedir. 

Yukarıdaki mütalaalarımın Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Ortaklığının kâr, zarar hesaplarının, Eti
bankın Karadeniz ünitelerinde sağladığı 1968 yılı kâr durumu ile mukayesesine istinat ettirilmiştir. Fakat söz-
konusu şirketin hesaplarında ekonomik ve rasyonel bir faaliyetin gerektirdiği seviyede bir kârlılığın görülme
mesi ayrıca düşündürücü ve üzücüdür. 

Etibankın bugünkü tesislerle 1968 yılında Murgul Bakır İşletmesinden 10 bin ton civarında bir bakır üre
tim ve satış neticesinde 60 milyon lira civarında bir kâr sağlamış olmasına mukabil şirketin tam kapasite ile 
yani 40 bin ton civarında üretim yapacağı 1971 yılında ancak 65 milyon lira civarında bir kâr sağlayabilecektir 
ve rantabilite ile çalışacağı anlaşılan 1982 yılındaki kârı dahi ancak 85 milyon lira civarına yükselebilmektedir 
ki Murgul İşletmesinden 4 misli fazla bir üretim ile 12 yıl sonra ancak Çf 40 oranında fazla bir kâr sağlaya
bilecektir. 

Şu ciheti de tebarüz ettirmek yerinde olacaktır. Şöyle ki: Etibank Murgul İşletmesinin 1968 yılı kâr ve ba
kır üretimi gözönünde tutulursa ürettiği ve sattığı beher ton bakıra karşı 6 bin lira net bir kâr sağladığı anla
şılır. Karadeniz Bakır İşletmelerinde ise bu kâr ilk faaliyet yılı olan 1971 yılında 1 608 lira, son faaliyet yılı 
olan 1982 yılında ise 2 125 lira ve ortalama olarak 1 982 liradır. Yukarıda bahsi geçen 6 bin liralık kâra naza
ran vaki büyük farklar Etibank ve ortakları için olduğu kadar aynı zamanda milli bir kayıptır. Ton başına 
vaki 4 bin lira civarındaki kâr kaybı 10 bin tonluk şirket üretimi çapında ise her yıl 160 CtOO 000 liralık bir 
kayba tekabül eder. Oysa ki üretim arttıkça ve tesisler merkezleştikçe daha rantabl bir çalışma gerekirdi.» de
nilmektedir. 

Son duruma göre Karadeniz Bakır projesinin finansman kaynaklan şöyledir : i 

Sermaye 445 000 000 
AID Kredisi 455 000 000 (30.5 milyon dolar) 
Devlet Kredisi 280 000 0CO (1971 yvh Bütçesinde) 
Ertelenen Gümrük Vergileri 65 000 000 
Ertelenen Kur Farkları 6 400 000 
Finansman Açığı 150 00C| 000 

Toplam : 1 401 400 000 Proje Maliyeti 

Ortakların sermayeye katılma durumları da şöyledir: 
Etibank 218 050 0C0 
T. İş Bankası 69 990 000 

(10 milyonu Hükümetçe 6 Eylül 1968 tarihli anlaşma ile faizsiz olarak verilmiştir.) 
T. Sınai Bankası AŞ 31 000 000 
T. Vakıflar Bankası 27 613 000 
Akbank 10 000 000 
Endüstri Holding 10 000 000 
Diğer Ortaklar (5 660) kişi) 78 347 000 

Toplam ; 445 000 000 

Bu sermaye içinde özel teşebbüs hissesi (Vakıflar Bankası da özel teşebbüs sayıldığı takdirde) (216 950 000 
TL.'dır. 
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Buna karşılık, Etibankın 218 050 0C0 TL. ve Hükümetin İş Bankasına on yıl faizsiz vermiş olduğu 
10 000 000 lirayı toplarsak 228 050 000 TL. eder. Finansman planındaki tüm devlet yardımını sıralarsak : 
Etibankın sermayesi 218 050 000 
İş Bankasına verilen 10 000 000 
Ertelenen gümrük vergileri 65 000i 000 
Ertelenen kur farkları 6 400 000 
1971 bütçesinden 280 000 000 

Toplam : 679 450 000 

Finansman açığı olarak gösterilen 150 milyon lirada muhtemelen Hükümetçe sağlanacaktır. Bu durumda 
Devletin katkısı 679 450 000 + 150 000 000 = 829 450 000 lira olmaktadır. Buna ayrıca bu şirkete devredile
cek Etibank tesisleri ve maden cevherlerini de ilave etmek gerekir. 455 000 0CÛ TL. (30.5 milyon dolar) Ame
rikan kredisi Hükümet bu şirkete devretmek kaydıyla alıyor. Bu duruma göre; 1 milyar 401 milyonluk ya
t ı m ı gerektiren bir projeye 216 milyon lira ile katılan özel teşebbüs şirketin 10 kişilik Yönetim Kurulunda 6 
kişi ile, Devleti temsil eden Etibank ise 4 kişi ile temsil edilmektedir. 

216 milyon lira ile, 1.5 milyarlık bir tesisin yönelimine bu A. Şirket statüsü altında hâkim olmak ve 
hissesinin de % 5Fini elinde bulundurmak suretiyle, kredi anlaşmasının gereğini yerine getirmek için Hazi
neyi bu ölçüde zarara sokmaya kimsenin hakkı olmadığını burada belirtmek isteriz. Bu bir yağmadır ve 
buna bir son verilmelidir. Devlet sırtından ve kesesinden özel teşebbüsü kalkındırma gayretleri Türk toplu-
nunun kalkınmasını engelleyen yanlış bir politika olduğu bu bakır projesi örneğinde açıkça görülmektedir. 
Gerekli düzeltici tedbirlerin süratle alınmasını tavsiye ederiz. 

Proje finansmanının tümüne yakın bir kısmını Hazineden veren, Devlet bu tesisi devletleştirmek isterse, 
özel teşebbüsün 216 milyon lira vererek sahip olduğu % 51 hissesi için 1 milyar liradan daha fazla bir meb
lağı ödemek zorunda kalacaktır. 

Etibankın, Mc Kee Mühendislik Firmasıyla yapmış olduğu mukavelede şirketin vergisinin Etibank tara
fından ödeneceği şartı kabul edilmiştir. Sonradan aynı mukavele Karadeniz Bakırları AŞ'ne devredildiği için 
halen vergiler şirket tarafından ödenmektedir. Türk vergi kanunlarına göre, vergi mükellefi Mc Kee 
Firmasıdır. Ödenen vergi de kazançtan sayıldığına gire; verginin, tüm kazançtan mı yoksa vergisiz kazanç
tan mı hesaplanmış olduğu, maliyeden sorulmuş olmasına ve aradan da bir yıla yakın bir süre geçmesine 
rağmen henüz bir cevap alınamamıştır. Komisyonda bu konuda sorulan sorulara ilgililer tatmin edici bir cevap 
verememişlerdir. Eğer, vergi, vergisiz kazanç üzerinden tahakkuk ettirilmiş ise. Hazinenin vergi kaybı olduğu 
anlaşılacaktır. Fakat, maliye bu hususu henüz aydınlığa kavuşturamamıştır. 

Tesisin en geç 36 ayda bitirilmesi gerekirken bu süre de bir hayli uzamış ve tesisin maliyeti her gün biraz 
daha artarken (1 milyar 62 milyondan 1 milyar 401 milyona) Türkiye'nin bu gecikmeden her gün kaybetti
ği miktarda 120 000 dolardır. Bu konu ile ilgili olarak; Karadeniz Bakırları AŞ Genel Müdürü Kemal No-
yan - «Müşavir Firmanın mukaveleleri Etibank tarafından 1967 senesinde yapılmış ve içinde 3 sene tabiri 
var. Fakat bu tabii kredinin işlemesine bağlantılıdır. İsterseniz başına bir maalesef koyayım.» 

«Fakat Merkez Bankasından bir döviz, sonradan mahsubu yapılmak üzere açılmış. Bazı işlerde buna mü
saade ediyor, bazı işlerde müsaade etmiyor. Demiş ki, kredi yürürse ben bu parayı geriye veririm. Bendeniz 
işe başladığım zaman 29 . 9 . 1968 idi. Mukaveleden aşağı yukarı bir sene iki ay geçmişti ve kredi daha 
yürümemişti. Ben bu taliki şartlan vesaire, vesaire süratle bitirerek 1968 sonunda tahmin ediyorum, yahut 
13 . 1 . 1969 öyle hatırlıyorum, krediyi ikmal ettim ve o zamana kadar Etibankın ödediği paraları geri aldık. 
1967 yapıldığı zaman, demek ki, 1970 ortasında bitecek. Ama ben işe başladığım zaman tam bu sırada demiş
lerdi ki, bu kredi yürümedi biz bu işi yapmıyoruz. Nitekim fazla bir eleman da ne gelmiş buraya, ne de 
projeye fazla yüklenmişler, yani firma yüklenmemiş.» 

«Ben geldiğim zaman iş programı Temmuz 1971 idi, bu bir buçuk zaman zarfına bazı mücbir se
beplerle, ama geldiğim zaman 1971 Temmuz idi.» 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — «Ondan sonra c/( 100 faaliyete geçmiş 1972 olacak o zaman.» 
KEMAL NOYAN — «Hayır.» 
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«Şimdi bizim program 1971 Eylülünden kazı, 1971 Eylülü tecrübe işletmelerinin başlaması ve aşağı - yu

karı iki aydır. Bizim tahminimiz gecikme olup olmaması hariç, yani 1972'nin başında, bu işin hakiki işlemeye 
başlayacağını kabul ettik.» 

Mc Kee Mühendislik Firması ile Etibank arasında 1967'de imzalanmış olan anlaşma, AID kredisinin işle
mesine bağlandığı gerekçesiyle, AID kredisinin verilmesini öngören şartlar Türkiye Hükümetince kabul edilip 
kredi anlaşmasının imzalandığı 31 Mayıs 1968 yılına kadar geciktirilmiş ve sonra da Genel Müdürün açık
ladığı gibi, anlaşmanın taliki şartları yerine getirilinceye kadar bu geciktirme sürdürülmüş olduğu hem ilgili
lerin beyanlarından, hem de uygulanan ve iş programlarından anlaşılmaktadır. 

Bu anlaşmanın Türkiye lehinde olan ve gecikmeyi önlemek üzere konulan ve AID kredisi işleyinceye ka
dar, Müşavir firmanın döviz ihtiyaçlarının Merkez Bankası kaynaklarından karşılanıp, sonra krediden mahsup 
edilmesi hükmünün işletilmemiş olduğu anlaşılıyor. Bunun, o tarihlerde Devlet Planlama ve Maliye Bakanlığı
nın AID'nin öne sürdüğü ağır şartlar karşısında başka dış finansman kaynakları araştırılması görüşüne karşı 
AID'nin bir baskı olarak kullanması amacıyla yapılmış olduğu açıkça görülmektedir. Gerçekte bu hüküm gös
termelik olarak işletilmiştir de. 31 Mayıs 1968 tarihli Kredi Anlaşmasının Standart Hükümler ekinde bu hu
sus şöyle formüle edilmiştir : 

Bölüm 200.2. Kredinin işlemesine ilişkin yeterlik tarihleri. 
AID'ce aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, işbu Anlaşma tarihinden önce katiyet kesbetmiş siparişler 

ve aktedilmiş mukaveleler gereğince temin edilen malzeme veya hizmetler bu krediden finanse edilmeyecek
tir. Yalnız 13 Haziran 1967 tarihinde Etibank'la Mc Kee Overseas Corparatian arasında akdedilen mukavele 
gereğince yapılmış hizmetlere karşılık, işbu Anlaşma tarihinden önceki ABD doları olarak yapılacak italar, 
13 Haziran 1967 tarihinden sonra olmak kaydıyla, bu şartın dışındadır. 

Buna rağmen Mc Kee Firmasının işe gereken önemi vermediğini, ayrıca yine kredi Anlaşmasının da taliki 
şartlarının da yerine getirilmesine kadar firmanın bir iş yapmamış olduğunu da Genel Müdürün Komisyon
daki beyanlarından öğrenilmiştir. 

Etibank ile Mc Kee arasındaki anlaşmayı imzalamış olan eski Etibank Umum Müdürü Suphi Yavaşça da 
bu konuda; 

SUPHİ YAVAŞÇA — «Efendim, projenin talihsizliği nazarı itibara alınmazsa yani, biz 1967 senesin
de mühendislik mukavelesini imzaladığımız zaman bu işi 3 senede tamamlanacaktı ve hakikaten bu iş 3 se
ne de tamamlansaydı Etibank kendisi yapsaydı daha ucuz olurdu diye bir iddia ben şahsen ileri süremem. 
Aşağı - yukarı eşit olurdu. Ama, bugün iş o kadar sürüncemede kalmış ki, artık kim yaparsa yapsın, nerede 
ise rantabilitesini kaybedecek duruma gelmiş, maalesef.» 

ÎHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — «Rantabilitesini kaybetmesi, sürüncemede kalması hakkında biraz 
daha ve geniş malumat verebilir mi Sayın Yavaşça. Çünkü, çok önemli bir konuya dokundu, Sayın Yavaş
ça. Yani bugün sürüncemede kalmasının sebepleri hakkında bir fikri varmıdır?», 

SUPHİ YAVAŞÇA — «Efendim, arz ettiğim gibi, galiba 1967 senesinin Haziranının 13'ünde imzalandı, 
3 sene sonra, 1970'in Haziranında yani, iki ay sonra faaliyete geçmesi icabederdi, bu tesislerin. 

Kredi almada belki başlangıçta biraz zorluklar olmuş olabilir, bazı şartların tahakkuku için. Fakat, kre
di alındıktan sonra işin yürümeyişi zannediyorum ki, şirketle veyahut Etibank'la Mühendislik Firması ara
sında bir koordinasyon noksanı veyahut, işlerin aynı zaviyeden görülmeyişi yüzünden uzamış gitmiştir. Te
melini 1967'nin Temmuzunda atmıştık ve ümit ediyorduk ki, bu sene faaliyete geçer, senede 40 bin ton bakır 
istihsal etmek suretiyle. Bakır fiyatlarının iyi olduğu devrede memlekete 50 - 60 milyon dolarlık munzam 
döviz temin eder. Fakat, bugün dışarıdan bir müşahit olarak ve arkadaşlardan duyduğumuz kadarı ile, işin 
daha 2 senede bitmeyeceği ve ayrıca Mühendislik Firması ile aradaki anlaşmazlıklar yüzünden, o zaman 
6 milyon dolar civarında olan mühendislik hizmetlerinin bugün 8.5 - 10 milyon dolara doğru ilerlediği, arada 
geçen zaman zarfında tabii, dünyanın her tarafında malzeme fiyatlarında artışlar vukubuluyor, 2 senelik 
bir gecikme dışarıdan alınacak makine ve teçhizatta c/c 10 - 15 civarında bir pahalılık tevlit edebileceği gibi, 
içeride bunun 2 misli bir pahalılık tevlit eder. O zaman 800 milyona çıkacağını düşündüğümüz tesisler bugün 
her halde bunun 1.5 misline 1 milyar 200 milyon liraya inşallah çıkarsa iyi olur.» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



__ 62 — 

BAŞKAN — «Teşekkür ederim, Sayın Yavaşça.» 
Sayın Yavaşça, burada bir hususun daha vuzuha kavuşması lazım. Bu gecikme kredi anlaşmasından ev

velki muameleler yüzünden midir, yoksa kredi anlaşması yapıldıktan sonraki kredi ile ilgili diğer şirket ile 
Etibank arasındaki münasebetlerden dolayı mıdır? Bu husus pek vuzuha kavuşmadı. Çünkü, Sayın Kemal 
Noyan, kredi anlaşması yapıldığı tarihten itibaren 3 sene içerisinde bu işin bitirileceği, yani bitiş tarihi şudur 
denmiyor, fakat, kredi işlemeye başladığı andan itibaren 3 sene içerisinde bitirileceği kaydı mevcut olduğunu 
söylüyor. 

Bu şarta göre, bu zamana göre şimdi 2 veya 3 aylık gibi bir gecikmenin mevcut olduğunu, bu gecikme
nin de normal olduğunu, hatta ileriki çalışmalarımızda bu gecikmeyi telafi edecek tedbirler içerisinde bulun
duğunu ifade ettiler. 

Bu itibarla, Sayın Kemal Noyan ile sizin ifadeleriniz arasında bir çelişki gözüküyor. Şayet bu kredi an< 
laşmasından evvelki zaman içerisinde bu gecikmeler mevcut ise, tabii bu araştırmamızın da dışına belki çıkı
yor. Ama, kredi anlaşmasından bu yana ki münasebetlerde bir gecikme doğmuş ise bunun sebeplerini de rica 
edeyim. 

SUPHİ YAVAŞÇA — «Efendim, kredi anlaşmasnm şartlarını daha evvel de arz ettiğim gibi bilmiyorum, 
ama kredi anlaşmasının bu işin gecikmesine müessir olabileceğini tahmin etmiyorum. Zira, mühendislik mu
kavelesi imzalanırken kredi nazarı itibara alınmaksızın, parası hazırmış gibi bu işin ne kadar müddetle bitiri
leceği müzakere mevzuu olur. Bu emsali bir projeyi, buna benzer bir projeyi Cenubi Afrika'da, Kanada'da 
veya dünyanın başka bir yerinde muayyen müddetlerde bitiyorsa, bizdeki şartlar da nazarı itibara alınarak 
bizde ne kadar zamanda biteceği hesaplanır. Ve o zaman bizde bu işin en geç 3 senede bitebileceği, yani mü
hendislik mukavelesinin imzasından sonra 3 senede bitebileceği nazarı itibara alınmış, demek.» 

Etibank'ın Suphi Yavaşça'dan sonra Genel Müdürü olan Münir Tanyeloğhfnun Komisyonumuzdaki be
yanları şöyledir: 

MÜNİR TANYELOĞLÜ (ETİBANK GENEL MÜDÜRÜ) — «Türksan'm gerekli sermaye taahhüdü
nü yerine getiremeyeceği, defaten yerine getiremeyeceği anlaşılınca ani kuruluşa gidemeyeceği tahakkuk edince 
bu çalışmalarımız 1967 yılında kendi kaynaklarımızdan devam etmiş, bir mühendislik firması angaje edilmiş, 
Mc Kee Mühendislik Firması 1967 yılının Şubat ayında zannediyorum angaje edilmiştir. Bankamızca ve fiilen 
işe başlanılmıştır, tatbikat projelerine geçilmiştir. Ve 1967 senesinde ve 1968'in ortalarına kadar bu firmaya 
ödenen hizmet karşılığı dış ödemeler Maliye Bakanlığımızca karşılanmıştır. Evvelce Maliye Bakanlığının bize 
tavsiye ettiği veçhile iş aralıksız devam etmiş, mühendislik firmasıyla tatbikat projelerinin ihsarına şartna
melerin hazırlanmasına vakit kaybetmeksizin başlanmış ve karşılıkları, hizmet karşılıkları kendi dövizimizle o 
zamanlar 1967 ve 1968'in ortasına kadar tarafımızdan iç parası karşılanmak üzere dövizi de Merkez Ban
kasınca karşılanmıştır.» 

İlgili ve sorumluların değişik beyanlarına rağmen ortaya çıkan gerçek; 1970'te işletmeye girmesi planlanan 
bu bakır tesisinin şimdilik iki yıl gecikmiş olduğu. Mc Kee Firması ile yapılmış olan anlaşmada gecikmeyi ön
lemek için alınmış olan tedbirin, firma tarafından AID kredisinin işlemesine bağlanması hükmü ile karşılana
rak, Anlaşmanın taliki şartlarının yerine getirilmesine kadar işlerin sürüncemede bırakılmış olmasıdır ki, yal
nız bu iki senelik gecikmeden Türkiye'nin döviz kaybı 100 milyon dolardan fazladır. 

Flesh Smelting metoduna göre çalışacak olan bu yeni bakır izabe tesislerinin, dünya ve Türkiye için çok 
yeni ve değişik olan bu izabe usulünün, bölgedeki düşük tenörlü cevherlerle, başarılı olacağı veya tesisin tam 
kapasite ile çalışmaya başlayabilmesi için geçecek zamanın 3 seneye kadar uzayabileceği uzman raporların
da da zikredildiğine göre; bu gecikmeden doğabilecek zararında dikkate alınması gereklidir. Mc Kee firması 
ve onun bu izabe metodunda yardımcısı olan Oto Kumpo Firması tesislerin sadece mekanik çalışmasını ga
ranti etmekte, kapasite garantisi hakkında mukavelede herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bunun da doğu
racağı mahzurlar meydandadır. 

Ayrıca yapılan bu anlaşmaların Resmi Gazetede y.-ıyınlanan İngilizce ve Türkçe metinler arasında yer yer 
farklar ve yanlışlar okluğuna sık sık rastlanmış ve bir çok defa konuşmacılar tarafından da ifade edilmiştir. 
Anlaşmaların her kelime ve hatta virgülünün dahi değişik şartlar altında nasıl yorumlandığını ve bunların hu-
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kuken bağlayıcı vecibeler olduğu gerçeğinden hareketle, birçok anlamlara çekilebilen ifadelerle, kelimelerin 
anlaşmalardan çıkarılması ve hele Türkçe tercümelerinin çok dikkatli yapılmasının Türk devletinin çıkarları 
bakımından önem ve ciddiyetine bir kez daha değinmek suretiyle, bu sorumsuz davranışların önlenmesinin 
gereğine de işaret etmek isteriz. 

İktisadi Devlet teşebbüslerinin başına getirilecek olanların da, bunu devlet yapamaz, özel teşebbüs daha 
iyi yapar şeklindeki, peşin hükümlü kimselerden seçilmiş olmaları da başarısızlığın, gecikmelerin önemli ne
denlerinden biri olmaktadır. Hazineden desteklenen suni özel teşebbüs kuruluşlarında, personele ve Genel 
Müdürlere ödenen yüksek ücretler ve bu Bakır şirketinde olduğu gibi henüz işletmeye geçmeyen tesislerde 
başarı primleri veya ikramiye adı altında yapılan yan ödemeler, hem bu kuruluşların işletme masraflarını ar
tırmakta (Tesisin kurulması içindeki 3 yıllık işletme masrafı 10 milyon lira olarak tahmin edilmişken bugün 
bunun 40 milyonu aşacağı anlaşılmaktadır.) ve ayrıca yaratılan bu suni ücret farkından dolayı İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin milyonlarca lira harcayarak yetiştirmiş olduğu kıymetli elemanlar özel teşebbüslere kaya
rak, devlet sektörünü iş yapamaz duruma getirmektediı. Buna da en kısa zamanda etkin bir çare bulun
masının zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır. 

S O N U Ç 

Dosyalardaki belgeler üzerinde yapılan incelemeler ve Araştırma Komisyonunda dinlenenlerin beyanlarına 
göre, şöyle bir kanaatte birleşmek mümkündür. 

Amerikan Kredisinden yararlandırılmak üzere AID tarafından seçilmiş olan kârlı projelere aşağıdaki bi
çimde bir metot uygulanmaktadır. 

AID AMERİKAN YARDİM KURULU desteklemek istediği projeleri kendisi seçmekle, ilgili daire 
veya Türk Hükümetine bu projenin dış finansmanının AID Fonundan sağlanacağı bildirilmektedir. Bu amaç
la, projenin dış finansmanı için gerekli kredinin Amerikan Hükümetince verilebilmesini kolaylaştırmak gerek
çesiyle projenin fizibilite etütlerinin yabancı bir firmaya yaptırılması istenmektedir. 

Fizibilite etüdü için gerekli paranında da AID fonundan ödeneceği bildirilerek, bunun önşartına göre; 
AID'nin tavsiye edeceği Amerikan firmaları arasından yine AID'nin tasvip edeceği bir firmaya verilmesiyle 
sonuçlanmaktadır. 

Yalnız bu Amerikan firmasına verilen fizibilite etü ; i için firma seçme hazırlıkları ve etüt safhasında AID, 
Amerikan firmasına özel bir görev de vermektedir. Bu görev projeye Amerikan firmalarının ortak olmalarını 
sağlamaktadır. Pazarlık sürdükçe etüt süresi de uzamakta özel görevini yerine getiremeyen Amerikan firma
sının da gerektiğinde, bu projede olduğu gibi yapılmış mukavelesi feshedilerek, etüt için başka bir firma se
çilmesi AID tarafından istenmekte ve böylece uzun bir zaman kaybedilmektedir. Eğer, bu ortaklık teklifi ba
şarıya ulaşmaz ise; ondan sonraki safha şöyle gelişmektedir; AID: ilgilileri, Amerikan dış yardım politikası ve 
kanunlarının ancak böyle bir projenin dış finansmanının, özel teşebbüs hissesi hâkim bir şirket kurulduğu 
takdirde, kredi olarak verilebileceği gerekçesiyle, % 49'u devlete ve c/c 5l'i özel teşebbüse ait bir şirket ku
rulması üzerinde ısrar etmektedir. Bu durumda da bir hayli zaman kaybedilmekte, diğer taraftan AID yine 
Türk makamlarının bilgisi dışında fizibilite etütlerini hazırlayan firmaya yeni görevler vererek fizibilite etütle
rinin bitirilme süresini geciktirmektedir. \ 

Verilmesi öngörülen kredinin önşartlarından biri de Amerika'dan mal ve hizmet satın alınabileceği oldu
ğundan projeyi yapacak firmanın da yine AID nin tavsiye edeceği firmalar arasından yine AID'nin onaylayacağı 
bir Amerikan firması olmasıyla sonuçlanmaktadır. Gerçekte Türk Hükümetinin firma seçme hakkı da yoktur. 
(Proje safhasında da AID'nin müdahaleleri sık sık görülmekte ve bu müdahaleler hem gecikmelere ve hem 
de maliyetin yükselmesine sebep olmaktadır.) Böyle bir tesisin kurulma süresi 36 aydır. 1963 yılı başında ATD 
ile bu konuda başlayan müzakerelerde AID'nin gerçek niyetleri anlaşıldıktan sonra, azar azar kendi kaynakla
rımızdan desteklenmiş olsaydı, bu tesisin en geç 1967 yılı sonunda veya 1968 yılı başında işletmeye geçmesi 
mümkündü. Bu açık gerçeğe ve bu yolda alınmış hükümet kararının plana girmesine rağmen, sonradan han
gi sebepten olduğu bilinmeyen yeni bir kararla tekrar AID kredisine dönülmüş olmasının, (AID şartlarının 
yerine getirilmesi yüzünden kaybedilmiş her yıl için Hazine 35 - 40 milyon dolar zarara uğramıştır.) Bu gecik
me tesisin maliyetini de artırmıştır. (AID'nin şartları yerine getirilmek suretiyle kurulmakta olan tesisler hem 
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daha pahalı olmakta ve 1972 yılı sonunda dahi bitirilmesi şüpheli görülmektedir. 5 yıllık döviz kaybımız bu su
retle 2C0 milyon dolara veyahut 3 milyar Türk lirasına yükselmektedir.) Halbuki, çok ağır şartlarla alınmış olan 
30.5 milyon dolarlık kredi, tesisin sağlayacağı bir yıllık dövizden daha azdır. Böyle bir proje için her yıl 7 - 8 
milyon doları kendi kaynaklarımızdan ayırmayan bir hükümet politikasını tasvip etmek mümkün değildir. 
(Bu miktarda bir dış finansman, başka kaynaklardan bulunamaz mıydı? Sorusu da, sorumlu bazı memurlar
ca, bulunamazdı şeklinde cevaplandırılmasa da, dosyalardaki belgeler ve bazı ilgililerin Komisyondaki açık
lamaları da göstermiştir ki; projenin dış finansmanını sağlamak isteyen bir kısım yabancı kuruluş ve teşeb
büslerin daha müsait teklifleri cevapsız bırakılmış ve projenin AID fonundan finanse edilmesi bu proje ile 
ilgili surumlularca, önceki kanaat ve kararlarının aksine herhangi makul bir sebep gösterümeksizin bilinen ağır 
şartlarına rağmen kabul edilmiştir.) 

Tüm proje birbirinden ayrı ünitelerden meydana gelmiştir. Örneğin; Murgul - Hopa boru hattı, Hopa -
Samsun arası deniz nakliyatı, Samsun'da izabe fırınları ve asit sülfirik tesisleri, maden bölgesinde kamyon, 
ekskavatör ve mühendislik hizmetleri gibi. Eğer bunlar bölünerek ayrı ülkelerden rekabet şartları içinde satın-
alınma imkânları araştırılarak, kredi sağlanmasına gidilmiş olsaydı, beliren kanaat odur ki; tesisin tüm maliyeti 
malzeme ve teçhizatta % 20 - 50 ve mühendislik hizneîlerinde ise c/c 50 oranında bir ucuzluk sağlanacak ve 
tesisin rantabilitesini müspet yönde etkileyecekti. Kredi anlaşmasının önşartlarından olan malzeme, teçhizat ve 
mühendislik hizmetlerinin Amerika'dan satın alınması zorunluğu projeye pahalılık getirmiş ve tesisin rantabili
tesini ters yönde etkilemiştir. 

(Kredi anlaşmasının, kredi ile sadece ABDden mal ve hizmet satın alınması şartı; Türk Parası Kıyme
tini Koruma hakkında 17 sayılı karara ek 6/2231 sayılı kararın 1 nci maddesinin, II nci bölümünün (b) ben
dine de aykırıdır. Bu kararda «Teklif edilen kredinin, (b) muayyen bir mal mubayaasına tahsisi veya muayyen 
bir memlekette kullanılması gibi bağlayıcı kayıtları ihtiva etmemesi şarttır. Bu genel şartları açıkça ihtiva kabul 
ve taahhüt etmeyen teklifler inceleme konusu yapılamaz.» denilmektedir ki, buna rağmen böyle bir anlaş
manın yapılış nedenlerini anlamak mümkün değildir.) Bu şartın kabul edilmesi ve başka kredi kaynaklarının 
araştırılmamış olması, dış finansmanı 1 8 - 2 0 milyon doları aşmayacak bu tesisin 30.5 milyon dolarlık bir 
kredi için uzun yıllar geciktirilmesine ve tüm maliyetinde 650 milyon liradan başlayarak 1.5 milyar liraya ka
dar yükselmesine sebep olmuştur. 

(Hükümet adına C. Senatosunda konuşan Devlet Bakanı Refet Sezgin, kürsüden, her ne kadar, özel 
teşebbüs hissesi hâkim bir AŞ kurulmasını hükümetin istemiş olduğunu ve bu nedenle anlaşmaya bu şartın 
konulduğunu beyan etmişse de, belgeler ve ilgililerin komisyon tutanaklarına geçmiş ifadeleri bu beyanı doğ-
rulamamış aksine, kredinin önşartı olarak ABD tarafından istenmiş olduğu gerçeği anlaşılmıştır. Bu ise 
içişlerimize açık bir müdahaledir.) 

Bu şirketin kuruluşu ve sermaye teşkili de pek karışık bir durum arz etmektedir. Kredinin verilmesinin 
önşartlarından biri olan bu A. Şirketinin kurulması da ortak bulmak için bir yıldan fazla bir zaman kaybı-
ne sebep olmuştur. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ'nin son sermaye durumu ve ortakların katılma payları şöyledir. 

Toplam Hissesi 
TL. 

218 050 CC0 
69 OCO OCO (+) 
31 000 000 
27 000 000 
10 OCO OCO 
10 CC° 000 
78 347 000 

445 000 C03 
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Etibank 
T. İş Bankası 
T. Sınai Kalkınma Bankası AŞ 
T. Vakıflar Bankası TAO 
Ak bank AŞ 
Endüstri Holding 
Diğer ortaklar ( 5 660 kişi) 
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( + ) İÜ milyon lirası bu şirkete katılmak şartıyla 6 Eylül 1968'de Hükümetle banka arasında yapılan 
bir anlaşma ile faizsiz verilmiştir. 

Bu tablodan da anlaşılacağı gibi, Vakıflar Bankası da özel teşebbüs sayılacak olursa, İş Bankasına veri
len 10 milyon lira ile Hükümetin katkısı Etibank'la birlikte 228 milyon 50 bin liradır. Buna karşılık özel 
teşebbüsün gerçek katkısı 217 milyon 950 bin liradır. Şirket esas mukavelesine göre; Şirket Yönetim Kuru
lunda Hükümeti 4 üye ile Etibank, özel teşebbüsü ise, 6 üye temsil etmektedir. 

Projenin tüm maliyeti ise halen şöyle hesaplanmaktadır : 
Sermaye 445 000 030 
AID kredisi 445 000 000 (1 dolar 15 TL. 30.5 milyon dolar) 
Devlet kredisi 280 000 000 (Bütçeden verilecek) 
Ertelenen gümrük vergileri 65 000 000 
Ertelenen kur farkları 6 400 000 
Finansman açığı 150 000 000 

Toplam 1 401 400 000 

Projenin görünen maliyeti. Halbuki, maliyetin bir milyar lirayı aşmayacağı ısrarla söylenmişti. 
Görülüyor ki, 1,5 milyara yaklaşan proje maliyetine özel teşebbüsün gerçek katkısı 217 950 0CO TL.'dır. 

Bu kadar büyük mali destek sağlamak zorunda kalan Devletin bu tesisleri özel teşebbüse devretmesini Hü
kümetin Devlet kesesinden özel teşebbüs kurma politikasının Hazine aleyhine işletilen güzel bir örnek olma
sı bakımından da çok ilginçtir. 

Kredinin faiz hadleri de iddia edildiği gibi düşük değildir. 18 milyon dolara satın alınabilecek mal ve 
hizmetler için 30,5 milyon dolar ödenince, aradaki fark peşin ödenmiş bir faiz ve sonradan ödenecek 
faizlerin farkı da dikkate alınınca, faiz oranı 30 yıllık devrede r/c 89'u bulur. Bu sadece alınan kredinin 
Devlete olan maliyetidir. Devlet krediyi şirkete c/c 7,2 faizle vereceğinden, şirket 15 yıl sonunda faiz ve ana
para taksitleri olarak 53 milyon dolar ödeyecektir. Eğer mal ve hizmet normal piyasa şartlarıyla sağlana-
bilseydi, bu defa şirket 15 yılda takriben 34 milyon dolar ödeyecekti. Anlaşmada mal ve hizmetlerin Ame
rika'dan alınması şartının kabulü, Şirketin 19 milyon dolar daha fazla ödemesiyle sonuçlanmaktadır ki; bu 
hem faiz oranını yükseltmekte hem de projenin rantabilitesini alıp götürmektedir. 

(Bu kredinin özel teşebbüse devri önşartının da an'aşmaya konulmuş olması kanunlarımıza aykırıdır. 
Kredi Anlaşması Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşki

latı Genel Sekreteri tarafından imzalanmıştır. Bu sekreterliğin görevleri 1173 sayılı Milletlerarası Münase
betlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu adlı Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilmiştir. Bu kuruluş kamu 
borçlanmalarına müncer olan anlaşmalardan sağlanan kredileri özel teşebbüse devretme yetkisine sahip de
ğildir.) 

Dış krediler, özel karakterdeki teşebbüslere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. 
TC Hükümeti ile Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ arasında 277 - H - 076 No.'lu 9 . 9 . 1968, AID kre

disinin Şirkete devir anlaşması ile bunlardan hiçbiri le uymamakta, fakat sadece kredi anlaşmasının bir ön
şartının gereği olduğu için kanuna ve usule aykırı olacak kredi özel teşebbüse devredilmiştir. 

Yine Anlaşma şartlarına göre, Etibank"ın maden sahaları ve elindeki tesisler yeni şirkete devredilecektir. 
Senato araştırması önergesinden sonradır ki, Murgul'da kârlı olarak çalışan izabe tesislerinin şirkete hurda 
fiyatına devri ve üretimine son verilmesinin büyük bir hata ve milli ekonomi için büyük bir kayıp olduğu 
kabul edilerek, devir işi durdurulmuşsa da, tesisin dayandığı maden cevher sahası şirkete devredilmiş oldu
ğundan kârlı çalışan Murgul ve Küre tesisleri rezervi bulunmayan birer tesis durumuna düşürülmüş olmak
tadır. Bu suretle şirket kazansın diye Etibank büyük zararlara uğratılmıştır. (Bu iki tesisin sağladığı yılük 
kâr 85 milyon lira civarındadır.) 

Yeni kurulacak tesislerle bu kârı dahi sağlamak mümkün olmayacağı gibi, kârın ortaklar arasında pay
laştırılması nedeniyle Etibank'ın kârı daha da azalacaktır. 
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(Etibank ile Karadeniz Bakırları AŞ arasında 28.8.1968 tarihinde yapılmış olan sözleşme de Etibank'ın 
menfaatlerinin korunmamış olduğu Yüksek Denetleme Kurulu raporunda da belirtilmiştir. Etibank bu ra
por karşısında gerekli düzeltmenin yapılacağını bildirmişse de, şimdiye kadar anlaşmada her hangi düzeltici 
bir değişiklik yapılamamış olduğu görülmüştür. Çünkü Kredi Anlaşması; bu sözleşmede her hangi bir deği
şiklik teklifinin, önce Amerikan Yardım Kurulu (AID) tarafından şayanı kabul olması şartına bağlanmış ol
duğundan, AID'nin onaylamadığı bir değişikliğin sözleşmede yer alamayacağı tabiidir. (Anlaşma Standart 
Ek. Bölüm 100.5) 

Bu Sözleşme Türk Ticaret Kanununun 311 nci maddesine uyulmadan yapılmış olduğu için de geçerli 
değildir. Anlaşma gereğince Etibank elindeki işletmeleri Şirkete devredecektir. Bu devir işleminin Türk 
Ticaret Kanununun 311 nci maddesi uyarınca yapılması gereklidir. İdare Meclisi mahkemeye müracaat ede
cek, mahkeme bilirkişi tayin edecek, bilirkişi devir alınacak olan aynı değerini bildirecek, umumi heyetin 
tasdik kararından sonra idare meclisi mukavelenin aslını veya noterlikçe tasdikli bir suretini bilirkişi ra
poru ve diğer vesikalarla birlikte tescil edilmesi için ait olduğu mahkemeye verecektir. Mahkemede Türk 
Ticaret Kanununun 299 ncu maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarına göre incelemelerde bulunacak ve kararını 
verecektir. Tescil ve ilan işlemi bundan sonra tamamlanmış olacaktır. 

Kanunun emri bu olmasına rağmen, bunlarin hiçbiri yapılmamış ve devir mukavelesi Borçlar Kanununa 
uydurularak hazırlanmış ve uygulanmasına da geçilmiştir.) 

(Anlaşmanın III ncü maddesinin Bölüm 3.01'e) fıkrasının (i) paragrafında; Etibank'ın elinde bulunan kıy
metleri makul piyasa fiyatlarına uygun olarak borç vermek suretiyle iştirak ettiğini gösteren vesaik belgede 
devredilecek kıymetlerin değerlendirme tarzı da belirtilecek ve bu tarz AID'ce kabule şaan görülmezse o 
zaman da kredi verilmeyecektir veya AID'nin şayanı kabul göreceği bir değerlendirme tarzı seçilecektir ki, 
Türk Ticaret Kanununun 311 nci maddesine uyulmamış olmasının da gerçek nedeni anlaşmanın bu hük
münden ileri gelmektedir. Bu aynı zamanda Türk mahkemelerine bir baskı niteliği taşıması nedeniyle de 
anlaşmada yer almaması gerekli bağlayıcı ve kısıtlayıcı şartlardan biridir. 

Anlaşmanın III ncü maddesi çok ağır şartlar getirmekte ve kurulacak şirketin müdür, idareci ve yöne
ticilerinin de AID tarafından tatminkâr ve şayanı kabul olması gibi ..içişlerimize müdahaleler taşımaktadır. 

Komisyon görüşmelerinde Hükümet adına konuşanlar; özetle «iki hükümet eşit şartlarla bir anlaşmaya 
oturmuş, biz kredi istedik onlar şartlarını söylediler, biz de irademizle kabul ettik, Anlaşmada içişlerimize 
müdahale diye ileri sürülen şartların, müdahale veya içişlerimize karışma ile bir ilgisi yoktur. Bunlar Ameri
kan kanunlarının gereği ve Senatolarında sorulacak soruları cevaplandırmak, yani kredinin çok sağlam esas
lara bağlanarak verildiğini göstermek için konulmuş normal şartlardır. Bizim kanunlarımıza da aykırılığı veya 
çelişkisini göremiyoruz.» şeklinde bir savunmada bulunmuşlardır.) 

(Bu beyan ve görüşler, tatminkâr ve şayanı kabul olamaz. Zira, şimdive kadar yapılmış hiçbir anlaşmada, 
kredinin verilmesinin ön şartı olan özel şirketi kurduktan sonra, kredinin taliki şartlan arasından şirketin 
Genel Müdürü ile. ileri gelen yöneticilerinin anlaşma uyarınca Amerikan Yardım Kuruluna beğendirilmesi 
şartı yer almamıştır. Tüm sermayesi milli olan bu şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle genel müdürünü seç
me hakkını T. Ticaret Kanunu bu şirketin ortaklarına tanımıştır. Kanunun hükmü böyle olmasına rağmen 
bu kişilerin Amerikalılarca şayanı kabul veya tatminkâr olmaları şartının da anlaşmada yer alması T. Ti
caret Kanunu ve Şirketin Anamukavelesine aykırıdır. 

Halen seçilmiş olan yöneticilere AID'ce itiraz edilmemiş olması nedenini, seçilenlerin AID kriterlerine 
uygun olmalarında gördüğümüzü belirtmek isteriz.) 

İki ülke arasında yapılmış olan bu anlaşmanın hukukiliği ve bağlayıcı vecibeleri inkar edilemez. Ancak, 
mukaveleler mukavele serbestisine rağmen kanunlara, geleneklere, örf ve adetlere, ahlâka aykırı olamazlar. 
Kanunlarımıza aykırılığı birçok madde ve bölümlerinde açıkça görülen bu Anlaşmada karşı görüşü savunanla
ra hak vermeye imkân yoktur. 

Bir Anonim Şirketin hisse senetlerinin piyasada satılabilmesi T. Ticaret Kanununa göre serbesttir. Fa
kat, bu Anlaşma ile şirketin hisse senetlerinin Türk Hükümetine satılması ve hatta teminat olarak veril
mesi dahi yasaklanmıştır. Bunun elbette belli bir nedeni vardır. Hissedar bankalardan bu konuyu te
minat altına alan mektuplar alınıp AID'ye teslim edilmeden kredinin işletilmemiş olduğu belgelerle 
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sabittir. Sorumlular bu kanundaki sorularımızı açıkça cevaplandırmaktan kaçınarak, anlaşmaların böyle 
bağımlı oluşunu Amerika adına savunmuş ve onları haklı göstermeye çalışmışlardır. Tutanaklar bunların ör
nekleriyle doludur. 

Aynı Anlaşmanın «IV nci maddesinde, kredi tamamen ödeninceye Hükümet, Şirketin Kuruluşu Statü
sünü muhafaza edecek ve ıT. Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunlar mucibince bir Anonim Şirket olarak 
çalışma ve idaresini değiştirecek herhangi bir tatbikata geçmeyecektir.» Anayasamızın Hükümetlere vermiş 
olduğu açık yetkiye rağmen bu şirket 40 yıl devletleştirilemeyecektir. Ta ki, Amerika'ya dış finansman için 
borçlanmış olduğumuz para ödenmiş olsun. Bu parayı defaten ödeyecek güçte olsaydık zaten böyle ağır 
şartlı bir Anlaşmayı imzalamaya ihtiyaç kalmazdı. Bu madde de irademiz dışında konulmuş, Anayasamı
zın 39 ncu maddesine aykırı ve onun vermiş olduğu yetkiyi önleyici niteliktedir. 

(Anlaşmanın Standart Ek Bölüm 203'te, bu projeyi gerçekleştirmek için kendi kaynaklarımızdan teda
rik edilecek mal ve hizmetlerin dahi Amerika'nın politikasına uygun görmediği ülkelerden satın alınmasında 
yasaklanmaktadır. Halbuki, biz bu devletlerin çoğuyla, normal siyasi ve ticari ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. 
Bizim, kendi paramızla onlardan uygun göreceğimiz mal ve hizmetleri satın almamız hükümranlık hakla
rımızdandır. Diğer taraftan, bu anlaşma ile, 1,5 milyar liralık bir tesisin 275 milyon liralık dış finansma
nını kredi olarak veren ABD bizim bu hakkımızı kul'anmamızı engellemektedir. 

Hükümet adına bu konuda verilen cevap, «Onların ileri sürdüğü şartları biz uygun buluyor ve irademizle 
imzalıyoruz. Bu nedenle, hükümranlık haklarımızı kısıtlayıcı veya önleyici bir durum görmüyoruz.» şek
linde geçiştirilmiştir.) 

Komisyon müzakereleri ve geçmiş tecrübelerin de ışığı altında iptal ve durdurma ile ilgili 300 ncü mad
dede fesih yetkisinin tek yönlü ve sınır konulmadan yalnız AID'ye tanınmış olmasının doğuracağı sakınca
lar arasında, en önemlisinin mali ve ekonomik baskı o'arak kullanılması suretiyle, Türkiye'nin çıkarlarıyla 
bağdaşmayan siyasi ve ekonomik tavizlerin verilmesine zorlanabilmesi için kapıların açık bırakılmış olması
dır. Bu anlaşmadan çok önce, ABD'leriyle yapılmış o'an bütün anlaşmaların uygulanmasında Türk Hü
kümeti tarafından yapılacak herhangi bir kusur, direnme veya AID'nin arzusu dışında yapılacak her hare
ket karşısında bu anlaşma ile verilmiş olan kredinin durdurulmasını, verilmiş olan kısmının iptalini ve 
Amerika'nın Türkiye'ye şimdiye kadar vermiş olduğu bütün kredilerin, borç ve faizlerinin, kusur 60 gün 
içinde düzeltilmediği takdirde 90 gün içerisinde ödenmesi zorunluğunu doğuran çok kuvvetli bir baskı un
surunu da beraber getirmiş olması nedeniyle çok sakıncalı görülmüştür. Kendisinden önce yapılmış hiçbir 
anlaşmada böylesine ağır ve bağlayıcı bir hükme rastlanmamış olduğunuda önemle belirtmek isteriz. 

(Bu Anlaşmalar ile kanunlarımıza ve Anayasamıza değişiklikler getiren ve iç işlerimize müdahale nite
liğini taşıyan ağır şartların kabul edildiği, yanlış bir finansman politikası izlenmesi yüzünden Hükümetin 
pazarlık etme gücünü de kaybetmiş olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bu nedenle, her iki anlaşmanın da TB Millet Meclisinden geçirilmiş olması gerektiği halde bu da yapılma
mıştır. Mc Kee Firmasının da müşavir ve mühendis firma olarak tutulması şartının da, Anlaşmada yer al
ması ilk kez görülmüştür. 

Mc Kee Mühendis ve Müşavir firma ile yapılan anlaşmada, vergilerin Etibank tarafından ödeneceği ka
bul edilmiştir. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden alınan bilgide bu mukaveleye göre, Mc Kee 
firmasının net kazancı üzerinden vergi ödendiği, brüt kazancının ise bundan yüksek olduğu; mukaveleye, 
ihaleden sonra konulan ve vergi usul kanununa aykırı olan bu hükmün vergi yoluyla hazinenin gelir kay
bına sebep olduğu, Amerikan firmaları Türkiye'de vergi ödemeyi kabul etmediklerinden, bunu Etibank 
veya Karadeniz Bakırları AŞ ödemektedir. Bu ise hem rekabet şartlarının vergi ödeyen firmalarla eşit ol
maması gibi bir sonuç yaratmakta ve hemde Türkiye'de vergi ödemeyen Amerikan firmalarının Anlaşma 
şartları gereği kabul edilmiş olması hem hazinenin vergi kaybına ve aynı zamanda bu vergileri yabancı fir
ma yerine, Şirketin ödemesi tesisin maliyetini artırarak rantabilitesini düşürdüğü tespit edilmiştir. (Brüt ka
zancı 150 milyon TL.'smı aşan bu firmanın 30 milyon TL. aşan vergi borcunu şirket ödemektedir.) 
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Komisyon müzakerelerinde, anlaşmaların Türkçe metinlerinin İngilizceleriyle karşılaştırılmasında Türkçe-
ye tercümelerde hataların yapılmış olduğu ve bazı atlamalar çıkarmalar görülmüştür. Türk Devletinin resmi 
dili olan Türkçeye böyle önemli anlaşmalarda gereken önemin verilmemiş olmasını üzüntü ile karşıladığımı
zı bildirmek isteriz.) 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri gibi planlı kalkınmamızın en önemli dayanakları olan bu kuruluşların ve önem
li Devlet dairelerinin başına getirilecek kimselerin, Devletin gücüne, İktisadi Devlet Kuruluşlarının yaratıcılı
ğına inanmış kimselerden seçilmiş olmasının gerekliliğini önemle belirtmek isteriz. Komisyonda dinlenen so
rumlulardan bir kısmı sözcülüğünü yaptıkları Türk Devletinin çıkarları yerine, yabancı devletin haklılığını ka
bul ettirmek için büyük gayret sarf etmişler. Bir kısmı da, başında bulundukları İktisadi Devlet Teşebbüsü
nün yıllardan beri yürütmekte oldukları işletme ve tesislerin özel teşebbüs eliyle daha iyi yürütüleceği tezini 
açıkça savunmuşlardır. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin talihsizliklerinden bir tanesinin de bu inançta insanlar 
tarafından yöneltilmekte olmalarının da önemli bir katkısı olduğuna işaret etmek isteriz. 

Tesisin rantabilitesi bakımından kurulacak en uygun yer seçimi için bir etüt yapılmamış olduğu görül
müştür. 

Samsun'un ortaya atıldığı için, Samsun civarında bir yer aranmış olduğu anlaşılmıştır. Maden cevherinin 
taşınmasının siklet merkezini teşkil eden Murgul - Çakmakkaya mevkii dikkate alınmayarak Samsun'a zorla 
rakip bir mevki aranmış ve yeri belli olmayan geniş bir marmara havzasıyla mukayese edilmiştir. 

Tesisin rantabilitesi yapılırken yalnız yeni tesisin getireceği kâr değil Etibank tarafından bu tesis dolayı
sıyla terk edilecek olan tesislerin kârlarının bundan düşülmesi ve terk edilmesi, anlaşmalara bağlanan de
ğer tenezzülünün de dikkate alınması gerekirdi. Şimdiki haliyle yapılmış olan rantabilitelerde görünen kârla
rın tamamen kâğıt üzerinde kalacağı anlaşılmaktadır. Karadeniz Bakır İşletmelerinin Kasım 1974 mali ra
poru (Belge - A) bu yargımızı doğrulamaktadır. 

Özet olarak; Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ile ilgili 30,5 milyon dolarlık Anlaşmanın; ulusal çıkarları
mızla bağdaşmadığı, (Anayasa ve mevcut kanunlarımıza aykırı olduğu, içişlerimize müdahaleler getirmiş ol
duğu, hükümranlık haklarımızı kısıtladığı), Etibank ve Hazineyi zarara soktuğu incelenen belgelerden ve ko
misyon müzakerelerinden de anlaşılmış olduğunu saygıyla arz ederiz. 
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(Belge : 1) 
Mr. Stuart Van Dyke 
Director of AID (AID Genel Müdürü) 
Vali Dr. Reşit Caddesi No : 16 

Kavaklıdere - Ankara 
43/UM/547/13 
Sayın Bay, 
14 Mart 1963 tarihinde büromda yaptığımız görüşmeye değinmek isterim. Bildiğiniz gibi konumuz yeni 

yapılacak maden araştırmalarıydı. Ayrıca geliştirme projeleri konusuna da değindik. Aşağıda gelişmelerin 
ana hatlarını teyid eden (doğrulayan) bir not yer almaktadır. 

1. Bakır Madenciliği ve Eritme Projesi : 
a) Murgul Bakır Projesi : 
Murgul yakınlarında 15,5 milyon ton bakır cevheri bulunduğu sanılan bir bakır madenlinin mevcut oldu

ğu tespit edilmiştir. Bu cevher madencilik açısından değerlendirilip, gerekli şekilde bundan yararlanılması 
Sağlanmalıdır. Bu arada madeni fabrikalara ulaştırmak, eritmek ve diğer muamelelerden geçirmek gibi önemli 
konuların ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Fabrika kolaylıklarının kurulması ve fabrikanın finansmanı 
da kapsama girmelidir. 

b) Karadeniz Kıyısı Bakır Projesi : 
Etibank, hali hazırda elde bulunan bakır madenlerini geliştirirken üçüncü bir proje başlatmayı düşün

mektedir. Bu maksatla Türkiye'nin bilinen balkır kaynaklarını inceleyip gözden geçirdiler ve Kuzey Anadolu 
bölgesinin Bakır kaynağı olarak elverişli bir bölge teşkil ettiği tespit edilmiştir. Kuzey Anadolu Bölgesıinde 
50 ye yakın Bakır madeni bulunduğu saptanmıştır. Bu madenler arasında bir kısmı iyi değerlendirilmek
tedir: Ancak son zamanlarda Baniye madenlerinde yapılan etüt bazı madenlerin iyi değerlendirilmediğini 
saptamıştır. % 3,5 kalitesindeki maden cevherinden 1 500 000 ton cevherden elde edildiği, c/c 2 kalitedeki 
madenin de 1 300 000 ton dan elde edildiği saptandı. Ayrıca, Murgul rezervlerindeki artışda göz önünde 
tutulacak olursa, bütün bu elde edilecek cevherin merkezi bir eritme merkezine nakledilmesindeki yarar göz 
önünde bulundurulmaya değer. 

Cevherin denizyolu ile nakil edilme olanakları araştırıldı ve bizim kanımıza göre bir teslis yararlı olması 
için ilk önce cevherden elde edilen konsantrelerin yararlı hale getirilmesi gerektiği kanısına yarılmıştır. 
Cevher kalıntısına asit sülfürik ilave edilerek, süperfosfat kataralk iyi cins suni gübre de elde etmek 
mümkün olacaktır. Gübre ihtiyacı böylece desteklenmiş olur. Ayrıca söz konusu tesis, custom smelter vazife
sini görerekten kıyı boyunca uzanan ufak madenlerden çıkan bakır cevherini eritmeye yarar. Bu ufak maden
lerin ileride işe yaramaları söz konusu olabileceği için ayrıntılı bir fizibilite raporu hazırlamak gereklidir. 
İlişikte sunulan Amerikan Müşavirlik Şirketleri Listesi gerekli hizmetli yerine getirmekle görevlendirilebile
cek niteliktedirler. Bu misyon için firma seçmek amacıyla bu liste kullanılabilir. 

2. Keban Elektro Metalürji İşletmeleri : 
Önerilen Baraj projesi nedeniyle Keban bölgesıinde ucuz elektrik gücü bulunacak ve bu güçten yararlan

ma olanağı bulunacaktır. Bu bölge demir cevheri açısından çok zengin bir bölgedir. Bu nedenle bu 
bölge için ağır metal sanayi öngörülebilir: Örneğin: alüminyum, ferro - krom, Ferro tunıgaten, ferro- sili
kon, kalsium - karpit, ve demirin elektrik gücü ile dökülmesi (demir döküm sanayi) göz önünde bulunduru
labilir. Sorun Keban yöresinde elverişli bir döküm ve eritme merkezi kurmak için bir yer aramaktır. Bölge 
hammaddelerin ve sanayi mamulü olarak fabrika veya döküm tesisinden çıkan maddelerin iyi ve yararlı bir 
şekilde dağıtımını sağlamaktır. Ayrıca tüm sanayinin gelecekteki gelişimi de gözönünde bulundurularak çok 
iyi ve geleceğe yönelik bir seçim yapmak gereklidir. 

3. Merkür Cevherinin Muamele Görmesi (İşlenmesi) : 
Halıköy (Batı Anadolu) de bir cıva madeni ve süzme merkezi kurulmuştur. Bu Halıköy tesisleri yerel 

mühendistik ve Türkiye'de imal dilmiş araç ve gereçlerle kurulmuştur. Tesis iyi çalışmakla beraber cev
here karışan sülfür sorun yaratmaktadır. Bu sülfür kaçağı nedeniyle cevherden gereken yarar sağlanama-
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maktadır. İki haftalık bir süre için bir uzmanın gelip özellikle bu sülfür kaçağını incelemesinde büyük 
yarar olabilir. Kalifornia'nın San Fransisiko kentinde mukim Sayın Could bu konuda bilhassa uzmanlaş
mış bir mühendistir Kendisi bu sorunu incelemek için müşavirlik yapabilir. 

4. Jeolojik Araştırma : 
Türkiye'nin çeşitli yörelerinde balkır cevherine, kurşun cevherine, ve çinlko cevherine rastlanmaktadır. Bu 

cevherlerin değerlendirilmesi gereklidir. Cevherden en olumlu ve faydalı şekilde değerlendirilmesi için Tür
kiye'nin maden endüstrisini geliştirmek gereklidir. Bu nedenle bir veya iki en üstün kalitede yetişmiş, uz
manlaşmış elemandan yararlanmakta büyük fayda görülmektedir. Bu söz konusu uzmanlar madencilik (ba
kır, çinko ve kurşun madenciüği) alanında bilhassa yetişmiş kişiler olmalıdırlar. Bu uzmanlar bir ila 
i'ki yıllık hizmet için görevlendirilmelidirler. 

Saygılarımla, 
ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Madencilik Alanında Ün Yapmış Beüi Başlı Amerikan Firmalarının Listesi : 
(Belge l'in üçüncü sayfasında yer alan liste zor okunmaktadır. Bu nedenle bu bölümü tercüman ter

cüme etmedi.) Listenin aslı var ise oradan okunabilir. 11 adet firmanın ismi ve adresi zikredilmiştir. 

(Begle : 2) 
Sanayi Bakanlığı Temsilciliği 
Sayı : 4320/1245 3 . 10 . 1963 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Ankara 

40/UM/547/913 Referans 44CC8 sayılı ve 26 Eylül 1963 tarihli yazınız karşılığıdır. 
AID ilgilileri ile yukarda tarihi yazılı yalnız elimize geçmeden temas edilmiş ve kendilerinden 

AID/Ankara'ya vermiş olduğunuz dosyanın bir nüshası alınarak fotokopisi çıkarılmış idi. 
Dosyadaki bilgiye nazaran, bilâhara AID/Washington ilgilileri ile muhtelif temaslarda bulunulmuş ve 

noktai nazarınız kendilerine izah edilmiştir. 
Temaslar neticesinde talebimizi müspet karşılayacakları kanaati hâsıl olmuştur. Nitekim bugün yaptığı

mız temasta, talebinizi kabul ettiklerine dair AID/Ankara'ya sureti ekli telgrafı çekmişlerdir. 
Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla 

Temsilci 
Bedrettin Sarp 

EKİ : 1 Telgraf. 

Belge 2'ye ekli Tel. 
Gönderildiği Tarih : 3 Ekim 1963 

Gönderen : AID, W 
Konu : AID 277 - M - 042 No. lu Kredi - Fizibilite Etütleri, 
Referans : (İlgi) : TOAID 617 

AID/VV teklif edilen Karadeniz Bakır İşletmeleri fizibilite etüdleri olarak AID fonu için 75,000 ABD 
Doları önermektedir. Gerek görüldüğü takdirde AID ilave fon yardımı yapacaktır. 

Rapor ve etütler ile ilgili ayrıntılı bilgi tatmin edici bulunmuştur, ancak bu bilgi AID fizibilite el kita
bına dayalı olarak verilmelidir. 

Etibank tarafından hazırlanan «İhaleye Davet» adlı belgenin başlığının şu şekilde değiştirilmesini öne
ririz: «Fizibilite Etütleri Önerileri için Davet». Metnin diğer yerlerindeki «İhale» sözcüğü «Öneri, teklif» söz-

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



— 71 — 

cüğü ile değiştirilmelidir. Ayrıca «ihaleyi yapan» yerine «Mühendis» veya «Şirket» kelimeleri kullanılma
lıdır. Bu sayede rekabet olasılığı ortadan kalkar ve uzmanlaşmış hizmet rekabet dışı olur ve bu durum 
tüm ilgililere yarar sağlar. Şimdiye dek bu tür işlerde kabul edilen usul (yöntem) kontrat için girişimde bu
lunmak ve bundan sonra rekabet unsurunu ortadan kaldırmaktır. 

Biz bu etüt için bir firmanın kullanılması veya iki firmanın kullanılması mı daha elverişlidir daha bilmi
yoruz. Etibank her bölüm (kısım) için ayrı ayrı firmaların kullanılmasını önermektedir. Öneriler ve teklif
lerin hepsi Etibank'a sunulduğunda Etibank hangi türlü işlem yapılacağına dair kesin karar alır. Bu ka
rarın alınması için önce bütün tekliflerin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

«İhaleye davet»in en son paragrafı «P(i'i)» çıkarılmalı ve aşağıdaki tabir bunun yerini almalıdır: «AID 
tafından verilen fonlarla ABD Doları olarak hizmet ve mal karşılığı ödenecektir. Bu nedenle tüm masraf
lar AID tasvibinden geçeceiktir ve bu tasvip alındıktan sonra gerçekleşecektir. Ayrıca AID kontrat verilen 
mühendislik şirketini de tasvip edecek ve kontratı görecektir. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde ABD 
Doları ile ödeme yapılabilir.» 

Misyon bu tarihe kadar AIDIO Cirt XA-319 No. lu sirkülerimizi almıştır. Bu sirkülere dahil edilen stan
dart kontrat formülerleride yerlerine ulaşmışlardır. Aynı formüllerler Etibank'a da ulaştırılacaktır. 

Kredi isteyen veya yardım gören ülke şayet kontrat verecek şirketi seçemezse veya saptayamazsa. AID/ 
Washington yazılı talep üzerine (krediyi alanın yazılı talebi üzerine) firma tavsiye eder. Bu listeyi temin 
etmeık için yapılacak müracaat ile birlikte gerekli hizmet ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. AID/W tarafından 
gönderilecek listenin tamamen komple bir liste olacağı iddia edilemez zira tüm firmaları vermemize olanak 
yoktur. Anlaşıldığına göre, Etibank'ın elinde iyi bir liste mevcuttur, şimdilik bu listeden yararlanılacaktır. 

BALL 

(Belge : 3) 
Sayın Bedrettin. Sarp 
2523 Massachusette Ave. 3 . 10 . 1964 
N. W. Washington 8, D. C. 

USA. 
Öz : Karadeniz 'Bakır Yatakları Fizibilite Etütleri Hk. 
Malumunuz olduğu veçhile yukarda özde yazılı fizibilite etütleri için AID'den 277 - 4042 Minfin hesa

bından 75.000 dolarlık bir kredi temini için söz alınmış ve bu söz üzerine ihalesi Svvindell - Dressler Com-
pany firmasına yapılmıştır. AID Ankara'nın tasvibi üzerine mukavele imzalamiak üzere firmadan yetkili bir 
memur istenmiş ve Ankara'da bir mukavele taslağı AID Ankara tarafından tasvip edilmiş ve AID Was-
hington'un tasvibine arz edilmek üzere Washington'a gönderilmiştir. AID Washington Svvindell - Dressler 
Firmasının ne şekilde seçileceğine ait malumat istenmiş ve bu malumat 3 . 6 . 1964'de AID Ankara'ya gön
derilmiştir. AID Ankara bu malumatı Wasnington'a göndermediğini firmadan gelen tellerden öğrenmiş bu
lunuyoruz. Nihayet AID yetkilileri ile görüşerek bu malumatın Washington'a havalesi için söz alınmıştır. 
Ekli olarak gönderdiğimiz malumatın Washington'a vardığım istihbar etmiş bulunmamıza rağmen henüz 
teyit edilmemiştir. 

Mevsimin geçmek üzere olduğu nazarı itibara alınarak firmanın Ankara mümessili ile şu karara varmış 
ve bu karar Swindell - Dressler Firması tarafından da kabul edilmiş olduğu öğrenilmiştir. Karar şudur : 

AID bu işi geciktirdiğine ve mevsim de geçmek üzere olduğuna göre firma işe başlayacak AID'den 
nihai karar çıktıktan sonra paralan ödenecelctir. AID bu yardımdan vazgeçtiği takdirde bu masrafların Ma
liye Bakanlığı tarafından ödeneceğine dair Maliye Bakanlığından bir teminat alınacaktır. 

Durumu yukarda kısaca izah edilmiş olan Karadeniz fizibilite etütlerinin durumunu AID Washington 
nezdinde öğrenerek bankamıza telle bildirmenizi istirham ederiz. 

Saygılarımızla 
Etibank 

Genel Müdürlük 
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(Belge : 4) 

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Örgütü Ankara - Türkiye 
10 Eylül 1964 

Genel Müdürlük 
Etibank; 
Ankara - Türkiye 
Beyler : 

Bu yazı Karadeniz Bakır Geliştirme Projesi Fizibilite Raporu ve Svvindell - Dressleı Şirketi ile gerçekleş
mesi teklif edilen kontrat ile ilgilidir. Fizibilite etüdüne göre, bu projenin AİD'nin 15 Ekim 1963 tarihli 
ve 277-H-042 sayılı kredisiyle (Fizibilite Etütleri Kredisi) finanse edileceği belirtilmiştir. 

Hali hazır durumda bu önerileri ve Svvindell - Dressler ile akdolunacak etüdü finanse edemeyeceğimizi 
bildiririz. 

Saygılarımızla, 
Stanley J. Stogel 
Müdür Vekili 

(Belge : 5) 
5050 

UYT 393 
Washingtondc 66 10 433P EST 12 . 9 . 1964 
LT 
1985 
Etibank Ankara Turkey 

Sayın Rasim Kurşuncu'nun Dikkatine 

Üç Eylül tarihli yazınız karşılığıdır stop AID Washington 
İlgililer ile temas edildi Stop Etibank Misyondan Tbampson ile NVashington'dan Wagnere Karadeniz 

Bakır Fizibilite Aplikasyonunu geri alacağını sum unu büyüterek yeni bir aplikasyon ve teklif istemeye gide
ceğini bildirmiş stop misyon altı Eylül tarihli telle durumu AID Wasbington'a bildirmiş ve kendilerinden 
yeni bir haber çıkmadan herhangi bir muameleye tevessül edilmemesi istenmiş stop misyondan Blaısdell 
ile temas edilerek durumun tavzihi ve tel talimatınız rica 2145 on Eylül Sarp Colln LT. 2145 

(Belge : 6) 
Sayın Bedrettin Sarp 
2523 Massachusetts Eve. 
N. Y. Washington 8, D. G. 1 6 . 9 . 1 9 6 4 
40/UM/547/1942 
46220 

U.S.A, 
Öz : Karadeniz Fizibilite Etütleri Hk. 

10 Eylül 1964 tarihli telinize ve göstermiş olduğunuz alakaya teşekkür ederiz. 
10 Eylül 1964 tarihli AID Ankara Teşkilatından aldığımız yazının bir suretini ekli olarak gönderiyoruz. 
Karadeniz fizibilite etütleri başlangıçta çok şümullü başlamış bilahara iş bilinen rezervlere inhisar ettiril

mekle limite edilmiştir ve AID Ankara Teşkilatının da bu hususta mutabakatı olduğuna göre tekrar şümullü 
bir yola gidilmesindeki mana anlaşılmamıştır. 

Saygılarımızla. 
Etibank 

Genel Müdürlük 
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(Belge : 7) 

Sayı : 4320/2208 21 . 9 . 1964 
Etibank Genel Müdürlüğü 

Yenişehir - Ankara 

Sayın Rasim Kurucu'nun dikkatine 

Öz : Karadeniz fizibilite etütleri hakkında. 
3 Eylül 1964 tarih ve 43758 sayı 40UM/547 1856 referans ile 16 Eylül 1964 tarih ve 46220 sayı 40/UM/ 

547/1942 referanstı yazılarınız karşılığı 21 Eylül 1964 tarihli telimize ektir. 
Karadeniz fizibilite etütleri hakkında AID/Washin-on'da bir tereddüt olduğu hissedilmektedir. Buna rağ

men tetkiklerinin durdurulması meali aşağıda çıkartılmış olan misyon telgrafına atfedilmektedir. Baisdell 
imzasıyle misyondan AID/VVasbigton'a gelen 6 Ağustos 1964 tarihli telde : 

«Thompson Wager have agreed Etibank Withdra\val Black Sea Smelter proposal. Etibank vvill notify 
Svvindell - Dressler, Etibank proposes nevv broader scope of work requiring nevv sollioitation of proposals. 
Proposed nevv scope and Mission comments vvill be sent to AID,'Washington. WiU require amendment te 
loan argreement.» 

Denilmektedir. 
Bu duruma göre, Ankara M isyonu ile temas edilerek prensipte mutabakata varılması ve mutabakat çer

çevesi dahilinde Ankara Misyonunun AID/VVashington'a teklifte bulunması gerekmektedir. 
Durumun tekrardan tahkik ettirilmesi ve varılacak karar ile talimatınızın tarafıma bildirilmesi emirlerini

ze sunulur. 
Saygılarımla. 

Bedrettin Sarp 

Eximbank ilgililerine izahı gerekmektedir. Ancak, bu izahattan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığının Maliye Bakanlığına muhatap 5 Ekim 1964 tarih ve 25310 sayılı yazısındaki : 

1. $ 500 000 dolarlık dış finansman ihtiyacının karşılanması. 
2. S 8 050 000'dan artacak bakiyenin bakır elektrolizi, sülfirik asit ve tripl süperfosfat projelerine tah

sisi. 
İsteklerini yerine getirmek için Eximbank müracaat yapılabilmesi imkân dahiline girecektir. 
Mr. Walk'ın yakında İran'a gitmesi mevzuu bahistir. Bu takdirde ihtimal az olmakla beraber, Ankara'ya 

da uğraması mümkündür. Uğraması halinde, kendisine orada gerekli izahın verilmesi her halükârda da Exim-
bank'ın teknik elemankrıyle temasta bulunmak, rapor ve proje değişikliği hakkında izahatta bulunmak üzere 
yetkili elemanlarınızın Washington'a gönderilmesi hususu emirlerinize sunulur. 

Saygılarımla. 
Bedrettin Sarp 

Not : Heyetin ne zaman gelmesinin uygun olacağı ayrıca bildirilecektir. 
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(Belge : 8) 
T. C. Vaşington Büyükelçiliği 

Maliye, Ticaret ve tktisadi işbirliği 
Müşavirleri Heyeti Başkanlığı 24 . 9 . 1964 
2523 Massachusetts Ave. N. W. Washington 
8, D. C. Telgraf : Türk Heyeti Wassington 
DC Telefon Hudson 3-7850 

Sayı : 4122-XIV/2246 
Etibank Genel Müdürlüğü 

Yenişehir, Ankara 
52 (20) 

Sayın Rasim Kurşuncu'nun dikkatine 

Öz : Karadeniz Bakır Fizibilite Etütleri. 

21 Eylül 1964 tarih ve 4320/2208 sayılı yazımıza ektir. 
Ankara misyonundan Mr. Thompson Washington'a gelmiş bulunduğundan 23 Eylül 1964 tarihinde 

AID/Washington'dan (Capital Development Financing) Müdürü Mr. Rodney Wagner'in Ofisine giderek Mr. 
R. Wagner ve Mr. J. Thompson ile Karadeniz Bakır Fizibilite Etüdünün durumu hakkında müzakerede 
bulunulmuştur. 

İkisinin de ifade ettiğine göre : 
1. Etibank evvela diğer madenleri de içine alacak bir etüte gitmek istemiş, fakat etüt fazla zaman ala

cağından yalnız bakır etüdü yaptırmak üzere AID'ye aplikasyonda bulunmuştur. 
2. Misyon aplikasyonu Washington'a göndermiş, AID/Washington aplikasyonu uygun bulmuş ve firma

lardan teklff istenmesine muvafakat etmiştir. 

3. Firmanlardan gelen tekliflerin tetkikinden sonra Etibank etüt işini Svvindell - Öressler firmasına yap
tırmayı uygun bulmuş ve durumu AID'ye bildirerek muvafakatleri talep edilmiştir. 

4. AID/Washington Mühendislik kısmı, Svvindell - Dressler tesis kurucu bir firma olduğundan tereddüde 
düşmüş, seçilmesi sebeplerini Etibank'tan sormuş, hususi olarak da ayrıca tahkikte bulunmuştur. 

5. Etibank'tan gelen cevaplar ile tahkikat sonunda Svvindell - Dresslerin etütler yapmak üzere yeni bir 
şube kurduklarını öğrenmeleri üzerine S. Dressler'in angaje edilmesini uygun bulmuşlardır. 

Not : Ancak, etütü yaptıklarına nazaran projenin ikinci ve üçüncü safhaları olan mühendislik (Desing) 
ile kontrol (supervision) işlerinin S. Dressler firmasına verilmesini kati surette tasvip etmeyecekleri ifade 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



— 75 — 
(Belge : 9) 

Sayın Bedrettin Sarp 
2523 Massachusetts Ave. 

N. W. Washington 8, D. C. 20 . 10 . 1964 
U.S.A. 

40/Um/547/2180/52690 
52(19) 

Özü : Karadeniz Bakır îzabesi Fizibilite Etütleri hk. 

Yukarda özde yazılı mevzu ile ilgili Maliye Bakanlığına yazdığımız yazı eklidir. 
Size daha evvel bir suretini ekli alarak göndermiş olduğumuz AID Ankara'nın 10 . 9 . 1964 tarihli mek

tubuna istinaden Maliye Bakanlığından 75 000 dolar talep etmek mecburiyetini duyduk. Ekli olarak gönder
miş olduğumuz mektuba Maliye Bakanlığı müspet cevap vermiştir. Malumat edinilmesini ve lüzum gördü
ğünüz takdirde durumu AID Washington'a tafsilatıyla bildirmenizi rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Etibank 

Genel Müdürü 

6. Bu sırada Etibank Temsilcisi Misyondaki Maden Mühendisi Mr. Yarry Simmons'u görmüş, şifahi 
olarak aplikasyonu değiştirmek, şümulünü eski şekline ifrağ etmek, bakıra ilaveten demir, alimünyum, fos
fat, kurşun, çinko gibi diğer madenleri de etütün şümulüne almak istediğinizi bildirmiştir. 

7. Mr. Simmons durumu Mr. Thompson'a bildirmiş, Mr. Thompson da Ankara'ya gitmiş olan Direk
tör Mr. Wagner'e vaziyeti anlatarak muvafakatini talep etmiştir. 

8. Mr. Wagner muvafakat etmiştir. Ancak, Etibank firmalardan yeni teklifler alacak ve S. Dressler'e 
mukaveleden sarfınazar ettiğini bildirecek yeni şekle göre teklif vermesini talep edecektir. 

9. Karar Mr. Simmons tarafından Etibank temsilcisine bildirilmiş, temsilci (8 nci) maddedeki şartları 
kabul ettiklerini yazılı olarak aplikasyona geri istiyeceklerini bildirmiştir. 

10. Misyon bu durum üzerine AID/Washington'a tel çekmiş, aplikasyon üzerinde yapılan çalışmaları, 
kendilerinden yeni bir işar oluncaya kadar durdurmalarını istemiştir. (6 Ağustos 1964 tarihli tel) 

3 Eylül 1964 tarih 43758 sayı ve 16 Eylül 1964 tarih ve 46220 sayılı yazılarınız üzerine AID/Washington 
ile devamlı surette bu mevzu hakkında müzakerelere geçilmiştir. Mr. Wagner ve Mr. Thompson ile yapılan 
dünkü temas, Etibank ile Misyon arasında bir yanlış anlama olduğu kanaatini vermiştir. 

Durumun tashihi bakımından aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır : 
1. Ankara'da 28 Eylül 1964'te başlayacak Keban toplantısında Birleşik Amerika Devletini temsil ede

cek olan Wâlter G. Farr Jr. (Assistant Administrator of AID) a bir not verilecek, durumu Ankara da tah
kik etmesi rica edilecektir. 

2. Mr. Thompson gelecek hafta Ankara'da olacaktır. Kendisi de durumu tahkik edecek, neticelendir
meye gayret edecektir. (Ankara'da Mr. Thompson'u görerek kendisi ile mutabakat temin etmeniz muvafık 
olacaktır.) 

3. İşin çabuklaştırılması için AID/Washington Ankara Misyonuna tel çekecek, yaptığım müracaatlar
dan bahsedecek, durumun tavzihini talep edecektir. 

Durumu bilginize, gereğini ve neticeden haberdar edilmem hususunu emirlerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Bedrettin Sarp 
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(Belge : 10) 

ABD Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası Kalkınma İçin işbirliği 

Teşkilâtı 
Etibank] 
Genel Müdürlüğü 
Ankara 30 Ekim 1964 
Beyler : 

İlgi : 40/UM/547/2243 Ekim 26 1964 tarihli mektubunuz. 
Mektubunuzda bahis ettiğiniz projenin tarafımızdan finanse edileceğine dair bir yanlış anlaşma olduğu 

kanısındayız. Bu nedenle müsaade ederseniz, Sayın Stanley Siegal (Misyonumuzun Genel Müdür Vekili)' 
nin imzasıyla, 10 Eylül 1964 tarihli mektuba dikkatinizi çekeriz. Bu mektup bu sorunu ele almıştı ve sorun 
mektupda çözümlenmişti. 

Bu konu ile ilgili bir yanlış anlaşma olduğu için üzüntümüzü ifade ederek Misyonumuzun tutumunun 
Sayın Siagel'in mektubunda belirtildiğini ve durumda bir değişiklik olmadığını bir kez daha vurgulamak is
teriz. 

En derin saygılarımla. 
John D. Thomson 

Genel Müdür Yardımcısı 
Yatırım Projeleri (Kapital Projeler) 

(Belge : Tl) 
TC 

Maliye Bakanlığı 17 . 11 . 1964 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
Amme Yatırımları ve Döv. Tah. Şb. 

Sayı : 503573 - 21 - 33 49629 

Etibank Genel Müdürlüğüne 

İlgi : 3 . 10 . 1964 tarih 43177 sayılı yazınıza ektir. 

Karadeniz Bakır İzabesi Fizibilite etütleri için S 75 000'ın 1 7 . 9 . 1964 tarih 46 221 sayılı yazınızla ser
best kaynaklardan tahsisi istenmiş, mezkûr talebinizin seri 4 No. 3 sayılı görünmeyen muameleler tebliğinin 
madde 5. A. 3 fıkrası gereğince TC Merkez Bankasına yapılması yukarda tarih numarası zikredilen yazımız
la bildirilmiştir. 

Bu defa Washington Büyük Elçiliği M. T. İ. İ. Müşavirleri Heyeti Bakanlığından alınan 24 . 10 . 1964 ta
rihli telde Bankanıza Bakır izalesi fizibilite etütleri için tahsis edilen $ 75 000'ın AID'den tahsisinin mümkün 
olduğu, serbest kaynaklardan verilen bahis konusu $ 75 000'lik perminin iptali istenmektedir. 

S 75 000'lik bir permi alınmışsa bunun iptaliyle bu hususta AID ile aranızdaki anlaşmazlık izale edilin
ceye kadar bir muamele yapılmaması rica olunur. 

Maliye Bakanı V. 
Akşit Savcı 

Gn. Md. Yardımcısı 
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Dışişleri Bakanlığı (ABD) 
Uluslararası Kalkınma İçin İşbirliği Teşkilâtı 

Ankara - Türkiye 
23 Kasım 1964 

Sayın Rasim Kurşuncu 
Genel Müdür Vekili 
Etibank Genel Müdürlüğü 
Ankara 

Sevgili Rasim Bey : 

Karadeniz Bölgesinde Bakır cevherini değerlendirmek için Misyonumuz bir takım girişimlerde bulun
mayı düşünmektedir. Bakır İşleetmeleri projesi 277-H-042 kredi Anlaşması çerçevesine girecektir. 

Bir kaç ay önce sizler Svvindell - Dressler Firması ile Karadeniz Bölgesinde bakır cevheri değerlendirme 
araştırması yapmak için bir kontrat hazırlanmasına ilişkin genel bir anlaşmaya vardınız. Bizler bir müddet
tir bu konuyu incelemekteyiz. Bu mektup AID'nin şimdiki durumda bu tür bir girişimi desteklemeye ha
zır olduğunu bildirmek için size gönderilmektedir. Kontrat ile ilgili şartlar sizin temsilciniz ve bizim 
Misyonumuzun Hukuk Müşaviri arasında görüşülmelidir. Misyonumuzun Hukuk Müşaviri Sayın Don 
Wallace Jr. dir. Müşavirimiz ve temsilciniz arasındaki görüşmeyi hemen hazırlayabiliriz. 

Son görüşmelerde edindiğimiz bilgi bizi çok memnun etti. Edindiğimiz bilgilere göre siz Metals Climax 
Corporation ile temaslarınızı sürdürmektesiniz ve Karadeniz Bölgesindeki bakır cevherinden yararlanmak 
için ortak bir girişim planlamaktasınız. 

Bilindiği gibi AID'nin bu konuya ilişkin görüşü şöyledir: Uluslararası bir bakır işletiminde uzmanlaş
mış şirket ile birlikte yapılan ortak bir girişim Türkiye'nin bakır cevherinden yararlanması için en olumlu 
yöntemdir. Bizim görüşümüze göre American Metals Company uluslararası tecrübeye haiz bu tür bir giri
şimde bulunabilecek nitelikte bir şirkettir. Ancak aynı kalitede bir çok şirket daha mevcut bulunmaktadır. 
Bu diğer şirketler ile de temas kurulup teklif alınabilir. Yani başka bir deyimle Etibank Türkiye'nin maden 
sorunlarını çözümlerken gideceği siyaset özel uzmanlaşmış Amerikan Şirketlerden yararlanma siyaseti olmalı
dır. Umudumuz bu ilkeyi gözönünde tutmaya devam etmenizdir. 

Saygılarımla. 
John D. Thompson 

Genel Müdür Yardımcısı 
Kapital Projeler 
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Dışişleri Bakanlığı (ABD) 
Uluslararası Kalkınma İçin İşbirliği Teşkilâtı 

26 Ocak 1965 
Konu : Svvrndell - Dressler Co. ile yapılacak Kontrat taslağı 

40/'UM/547/198 
Kredi Andlaşması No. : 277-H-042 çerçevesinde Misyonunuz tarafından finanse, edilmesi düşünülen 

Karadeniz Bölgesindeki Bakır Cevherinin işletilmesine ilişkin fizibilite raporu ile ilgili 23 Kasım 1964 tarih
li mektubunuzla ilgili olarak: 

Bir kaç ay önce Etibank Genel Müdürlüğü Swindell - Dressler Şirketi ile bir kontrat imzalamak için 
genel bir anlaşmaya varmıştı (mutabakat). Kontratın taslağı ilişikte sunulmaktadır. Kontrat ile ilgili çalışma
ların gerçekleştirilmesi için kontratı incelemeniz uygun görülmüştür. Kontrat ile ilgili görüşlerinizi ve kontrat 
ile ilgili tasvibiniz tarafımızdan beklenmektedir. 

Sizin tasvibiniz gelince Swindell - Dressler Şirketi haberdar edilecektir. Etibank bu konu ile ilgili görü
şünüzü beklemektedir. 

Saygılarımla. 
Etibank 

Genel Müdürlük 
Ek: 1. Kontrat sureti 
26 Ocak 1965 
Hü/LA 

(Belge : 14) 

ABD Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası Kalkınma için İşbirliği Teşkilâtı 

Ankara. Türkiye 
21 Mayıs 1965 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Bankalar Caddesi 55 
Ankara 
Konu : AlD'nin 277-H-042 No. lu Kredisi Bakır Fizibilite Etüdü 

Beyefediler, 
Murgul Bakır Gelişim Projesi ile ilgili olarak hazırlanacak fizibilite etüdünü hazırlamak maksadıyla seçi

len Pafsons - Jergens Firması ile ilgili 13 Mayıs 1965 tarihli mektubunuz için teşekkür ederiz. 
Size telefonla da bildirdiğimiz giibi AID seçtiğiniz firmayı yetkili firma olarak tasvib etmektedir. Yakın 

gelecekte kontrat taslağının bir örneğini bize göndermenizi bekliyoruz. 
Saygılarımla. 

John D. Thompson 
Genel Müdür Yardımcısı 

Kapital Projeler 
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(14 a) 
Sayın 'Bedrettin Sarlp 
2523 iMassaohucetts Ave. 

N.Y. Washington 8. D. C. 
U. S. A. 

44/UM/547/1222 - 28993 

1 . 6 . 1965 

Öz : «Murgul Bakır Tevzii Projesi Fizibilite Etüt
leri Hk. 

«Murgul Bakır Tevsi Projesi» Fizibilite etütleri The Rauph M. Parsons Company'nin bir teşekkülü olan 
Parsons - Jurden firmasına ihale edilmiş ve ECibank ve The Ratph M. Parsons Oompany temsilcileri arasın
da bu hususta ilgili olarak bir mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukavelenin bir sureti AID'in Ankaradaki Şubesine gönderilmiştir. 
Ek olarak makamınıza sunulan mukavele suretinin AID - Washington'a gönderilerek bu hususta ilgili kre

dinin kısa bir zaman zarfında elde edilmesi için ilginizi rica ederiz. 
Saygılarımla 

Etibank 
Genel Müdürlük 

(Belge : 15) 
T. C. 

Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 

Müsteşarlığı 
52 (12) 

İPD : 3147-01-21-65-3090 

27 . 9 . 1965 

iKonu : Bakır Yantumları Hk. 

Etibank Genel Müdürlüğüne 

İlgi : a) 9 Ağustos 1965 tarih ve İPD. 3147.01 16-65-2546 sayılı yazımız. 
b) Etibank Genel Müdürlüğünün 24 Ağustos 1965 tarih ve 44/Um/547/1975-46680 sayılı yazısı 
İlgi (a)'dakli yazımızda kısaca bakırın dünya pazarlarındaki durumu, yurdumuz için önemi belirtilmekte 

ve özede aşağıdaki hususlara değinilmektedir. 
1. Yurdumuzda çak eski yıllardan beri bakır madeni işletilmekte ve bakır ihracatı yapılmaktadır. 
2. Türk; teknik bilgi ve tecrübesinden yararlanılaıak tüm bakır madenlerimizin en «iyi şekilde (optimum) 

değerîenidirilmesi anlayışıyla bugünkü bakır üretimimizin süratle artın'ması mümkün ve gereklidir. 
3. Bakır üretimimizin artırılması konusundaki yatırımlarla yabancılar da, özellikle AID (Milletlerarası 

Kalkınma Teşjkıilâtı) da ilgileriimiş ancak, bu konuda verecekleri kredi için uzun yapılabilirlik (Fizibilite) etüt
leri isteyeceklerini ifade etmişlerdir. 

4. Oysa bugünlkü durumda, ibakır konusundaki yatırımların en önemli özelliği, hiç vakit kaybetmeden en 
kısa sıürede yapılması olmaktır. 

5. Bu özelliğin getirdiği görüşle, yatırımların yerli olarak yapılması yoluna gidilmesi bir Hükümet poli
tikası olarak tespit edilmiş ve ithalâtı zorunlu olacak makine ve teçhizatın, Etibank'ça derhal hazırlanacak 
listeleriyle öncelikle AID'ye müracaat edilmesi uygun görülmüştür. 

6. AID yetkıilileriyle yapılan konuşmalarda, AID'nin böyle bir listeyi fazla gecikmeden finanse etmesi 
talebimiz itirazla .karşılanmamıştır. 
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İlgi (a)'daki yazımızla istenen, Küre, Murgul - Çak makkaıya, Espiye yatakları ve merkezi bir izabehane 
için gerekli makine ve teçhizat listeleri Eti bank Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgi (b)'deki yazı-
larıyle teşkilâtı m iz a gönderilmiş 've yatırımlarda gerekli diğer çalışmaların hızlan dırıldığı bildirilmiş bulunmak
tadır. Yatırım miktarları ve gerekli döviz ihtiyaçları aşağıda belirtilmiştir. 

Döviz İhtiyacı Toplam; Yatırım 
(Dolar TL. 

Küre (Maden Flatasyon Hava H.) 
'Espiye (Maden Flatasyon) 
Murgul (Maden Flatasyon) 
'Menkezji iİzabehane 

3 006 500 
1 527 500 
3 998 CCö 
3 700 Ö00, 

Toplam 12 232 OCfî 

m cco cop 
39 618 Q00 
88 941 000, 
85 260 000, 

294 819 0Q0 

Yukarda belirtilen şekilde, hazırlanan makine ve te,hizat listelerinin, fazla gecikmeden AİD'ce finanse 
edilmesi talebimi, AID yetkilileriyle teşkilâtımız arasında daha sonra yapılan müzâkerelerde tekrar ele alın
mış ve kabul edilmeyeceği belirmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda, bakır konusundaki yatırımların, hiç vakit kaybetmeden, en kısa sürede yapılması «özelliği 
gözönünde bulundurularak gerökli döviz ihtiyacının T. C. Merkez Bankası kaynaklarından» karşılanmasının 
uygun olacağı görüşüne varılmaktadır. Esasında bir «milli bakır politikasının» uygulanabilmesinde T.C. Mer
kez Bankası döviz kaynaklarının incelikle bu amaçla kullanılabileceği Hükümetçe kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Eti barok Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Küre, Murgul, Çakmakkaya, Espiye yatakları ve merkezi 
bir izabehane için gerekli makine ve teçhizat listeleri tahmini döviz ihtiyaçlarıyle birlikte ekli olarak sunul
maktadır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Dev. Pl. T eş. Müsteşarı 

(Belge : 16) 
T. C. 

Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 

Müsteşarlığı 
İPD : 3147.01-27.65.3842 

30 . 11 . 1965 

Konu : Bakır rezervlerinin değerlendirilmesi Hk. 

Etbank Genel 'Müdürlüğüne 

İlgi :. a) 13 Kasım 1965 tarih ve 56911-205 1-14217.47429 sayılı yazınız. 
b) 9 Ağustos 1965 tarih ve İPD : 3147-01-16-65-2546 -ayılı yazımız. 
c) 27 Eylül 1965 tarih ve İPD : 3147.O1-21-65.3C90 sayılı yazımız. 
İlgi (a)'daki yazınızla, bakır madenler'.roiz'n işlenmesi konusunda AID Ankara misyonundan alınan 

27 Ekim 1965 tarihli yazının bir sureti ilişik olarak görderilmekte ve bu yazı hakkında Teşkilatımızın görüşü 
sorulmaktadır. 

1. Bilindiği gibi, halen yurdumuzda Ergani v?. Murgut Bakır İşletmelerinde yılda 26 bin ton civarında 
bilister bakır üretilmekte ve yurt içi talebe bağlı olarak bunun 10 - 15 bin tonu ihraç edilmektedir. Bilis-
ter bakır ihracatımızdan yaklaşık olarak sırasıyle 1962 yılında 8,8, 1963 yılında 6,0, 1964 yılında 12.3 milyon 
dolar döviz tenlin edilmiş bulunmaktadır. 
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2. 1964 yılı başinda 236 Sterlin (655 dolar) olan dünya bakır fiyatları bu tarihten itibaren Şili'deki 
grevler, Kongo'da madenlerin devletleştirilmesi, işçilik ücretlerinin hızla artması gibi sebeplerle süratle art
mış ve içinde bulunduğumuz 1965 Kasım ayın'da 562siter1ine (1 560 dolara) kadar çıkmış bulunmaktadır. 
Çeşitli göstergeler bundan sonra fiyatların 1 000 dolardan aşağı düşmeyeceği görüşünü kuvvetlendirmektedir. 

3. Son yıllarda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalarla Karadeniz özellikle 
Doğu Karadeniz bölgesinin bakır cevherleri bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğu belirmiş bulun
maktadır. Bu arada Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce yapılan çalışmalarla bulunan yeni rezervler Ma
den Kanunu gereğince işletilmek üzere Etibank'a devredilmiştir. Halihazırda Etibank Genel Müdürlüğü ta
rafından işletilmekte olan rezerv etütleri tamamlanmış cevherler bakır mifctarlarryla birlikte aşağıda gös-
terilmiştiı'. 

Ton c/c Bakır Bakır - Ton 
" (D (2) (3) 

1. Ergani Bakır (Maden) 
2. Murgul Bakır (Murgul) 
3, Küre 
4. Espıye 

TOPLAM 

18 000 000 
22 500 000 
4 000 000 
1 500 000 

46 000 000 

2,16 
1,87 
2,40 
3,50 

_ 

396 000 
420 000 
96 000 
52 500 

964 500 

Mevcut dört rezervin iyi bir şekilde değerlendilmesiyle bakır üretiminin yılda 60 bin tona çıkarılması 
kolaylıkla mümkün olabilecektir. Bu ise en az 60 milyon dolarlık değer veya 50 bin tonun ihraç edilme
siyle 50 milyon dolarlık döviz geliri demektir. 

4i Yurdumuzda çok eski yıllardan beri bakır madeni 'işletilmekte ve izabe işleri de yapılarak bilister 
bakır elde edilmektedir. Bu konulardaki tecrübe ve bi'gimiz gerekli tesislerin tarafımızdan kurulması için ye
terlidir. Nitekim, Ergani Bakır İşletmelerinin genişletilmesi yatırımları. Türk mühendisleri tarafından, ya
bancı tekliflerden çok daha ucuza projelendirilmiş ve birinci safhası hedeflerine başarıyla ulaşılmış bulun
maktadır 

5. Bakırın çok yüksek fiyatlarla dünya pazarlarınla her an alıcı bulması, bakır madenciliği ve izabe 
sanayiinin tamamen yerli bilgi ve imkânlarımızla ge'iştirilebileceği gözönünde bulundurularak, bir «Milli 
Bakır Politikası» anlayışı yoluna gidilmiştir. 

6. «Milli Bakır Politikası» anlayışı bakır maden* :rimizin en iyi bir şekilde ve en kısa bir sürede değer
lendirilmesi esasına dayanmaktadır. 

7. İlgi (b)'deki yazımızda da ifade edildiği gibi Türkiye'deki bakır ve pirit madenleriyle ötederiberi 
yabancılar da ilgilenmekte, yabancı sermaye veya proje kredisi şeklinde yardım teklifinde bulunmaktadırlar. 
Şimdiye kadar gelen yabancı sermaye teklifleri memleket menfaatleri yönünden faydalı bulunmadığından ka
bul edilmemiştir. Proje kredisi olarak ise; 1958 yılında Eximbanktan kredi istenmiş, uzun formalite ve 
incelemelerden sonra kredi oluru ancak 1963 yılında elde edilebilmiştir. 

Aradan geçen bu uzun süre zarfında, Etibarik'ta. fikirler değişmiş ve kredi konusu olan Ergani'deki 
flotasyon tesislerinin Türk mühendisliği ve İmkânlarıyla yapılması yoluna gidilmiştir. 

8. Yine ilgi (b) deki yazımızda belirtildiği gibi, Mr. Grantt Başkanlığında, proje kredileri kısmı Müdürü 
Mr. Poul Micou ve Mr. John Thamson'la Teşkilatımız arasında yapılan görüşmelerde, AID'n'm 1966 yılı 
dış finansmanına hazırlık olmak üzere bize verilebilecek proje kredileri için 202 milyon dolarlık bir liste 
hazırlanmış olduğu Ve bu listede 15 milyon dolarlık kredinin bakır madenleri ve izafoehanelerine verilmek 
üzere ayrılmış olduğu görülmüştür. Bu nokta'da 'derhal bu kredinin nasıl verileceği, uzun yapılabilirlik 
(fizibilite) çalışmaları gerekip gerekmeyeceği sorulmuştur. AID'nin yapılabilirlik çalışmalan isteyeceği ve bu 
takdirde, en iyimser tahminle, tesislerin üç yıl sonra işletmeye alınabileceği öğrenilince; bakırın piyasa 
durumu karşısında artık bir ekonomik yapılabilirlik çalışması yapmaya lüzum olmadığı, 20 milyon dolar
lık bir yatırımla yılda en az 20 milyon dolar kazanılabileceği ve işin beklemeye imkanı olmadığı izah edilmiş-
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tir. Ayrıca işin teknik yapılabilirliğinin araştırılmasına da lüzum olmadığı, bu işin uzun süredir memleketi
mizde yapılagelmekte olduğu açıklanmıştır. 

9. Bu görüşmeler ve bakır rezervlerimizin kendi bilgi ve imkanlarımızla değerlendirilmesi amacıyla der
hal harekete geçilerek ancak yatırımların gerektirdiği makine ve teçhizat listeleri için program kredisi temini 
yoluna gidilmesi, bu şekilde kredi temininin mümkün olmaması halinde Merkez Bankası rezervleririin bu işe 
tahsis edilmesi konusu, zamanında Sayın Başbakana arz edilmiş ve bu anlayış içinde hareket edilmesinin bir 
Hükümet politikası olarak benimsenmesi görüşüne varılmıştı.', 

Btibank Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve ilgi (c)'deki yazımızla Bakanlığınıza gönderilmiş olan 
Küre, Espiye, Murgul - Cakmaklikaya ve merkezi izabshane yatırımları makine ve teçhizat listesinin yukarı
da belirtilen görüş ve anlayış içinde süratle finanse edilmesinin faydaları büyük olacaktır. 

10. İlgi (a)'daki yazınıza ekli olarak gönderilen AID/ Ankara misyonunun bu konudaki yazısı ve soruları, 
dkonomik yapılabilirlik çalışmalarını, dolayısıyla yatırımların uzun bir süre er'telenmesini de beraberinde 
getirir mahiyette görülmektedir. Oysa yukarda belirtildiği gibi, bakır konusundaki yatırımlar için en önemli 
kriter, en kısa zamanda yapılabilmesi olmaktadır. Konunun bu anlayış içinde ele alınarak tekrar AID - An
kara misyonuna anlatılması, aksi halde Merkez Bankası rezervlerine müracaat edilmesi uygun olacaktır. 

Gereğini arz ederim. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı 

Memduh Ay tür 

(Belge : 17) 

Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Başkanlığına 

Ankara 
Bakır rezervlerinin değerlendirilmesi için finans
man temini hakkında. 

13 . 11 . 1965 tarih ve 47430 sayılı yazılarınıza cevaptı ?< 
Küre Pirit İşletmemiz halen (1.5 - 8 % bakır ihtiva eden) 100 000 ton pirit istihsal ve ihraç etmektedir, 
Karadeniz Bölgesinde yer yer geniş bakirli pirit rezervlerini havidir ki. bakır istihsalinin memleketimiz 

ekonomisinde önemli ve müspet bir rol oynaması ve piritin de mühim bir kısmının fosforlu gübre sanayii için 
gerekli olan sülfirik asite tahvili lüzumuna binaen bu işletmeye bir flotasyon tesisi ilavesi ile, istihsalin yılda 
300 000 tona yükseltilmesi ve ilk hedef olarak da yılda 8 - 10 bin ton net bakırı tekabül eden bakıra ile pirit 
konsantresi istihsali projelendirilmiştir. 

Aynı şekilde Espiye ve Çakmakkaya yataklarından da bakır ve pirit konsantreleri istihsal edilecektir. 
Konsantrasyondan sonra hamcevher nakil külfeti ortadan kalkacağından, merkezi bir izabehanede her üç 

madenin ve hatta Murgul konsantrelerinin bakıra tahvili öngörülmüştür. 
Karadeniz Bakır havzasının ilk etapta istihdaf ettiği balkır istihsali (Murgul Bakır İşletmesinin) 20 000 ton

dur ki bugünkü fiyatlarla yıllık ihracat değeri 30 000 000'dura 

Etibank otuz yıllık bir faaliyet devresinde maden cevherlerinin değerlendirilerek işletilmesi hususunda 
oldukça başarı göstermiş, bilhassa bakır istihsali konusunda klasik iki usulde Ergani ve MurguFda uzun tec
rübeler edinerek; dış teknik yardım ve müşavir firma istihdamına ihtiyaç olmaksızın bu gibi tesisleri kura
bilecek bir seviyeye erişmiştir. 

TC 
Maliye Bakanlığı 

Hazine Genel Müdürlüğü 
41! Um i 54712960- 68968 
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Uzun zamandan beri bakır rezervlerimizin işletilmesi yolunda yaptığımız teşebbüsler, dış kredi kaynak
larına takdim edildiğinde daima muhtelif soru ve mülahazalarla geciktirilmiş ve bugüne kadar bir sonuca 
varılamamıştır. 

Bu sebepledir ki, Devlet Planlama Teşkilatı, örnekleri ilişik olarak takdim edilen 9.8.1965 ve 27.9.1965 
tarihli yazıları ile, bir «Milli Bakır politikasının uygulanması»1 nı öngörerek, TC Merkez Bankası döviz kay
naklarının öncelikle bu amaca kullanılabileceğinin Hükümetçe kabul edildiğini beyan etmektedir. 

Bakır konusundaki müracaatımızın gene AID kaynaklarından temin edilmesi yoluna gidilmiş bulunduğu
nu, mektubumuza ekli sorulardan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Talebimizin AID kaynaklarına götürülmesi madenlerimizin değerlendirilmesinin gene uzun formalite ve 
mülâhazalarla geciktirilmesi ve hatta mümkün olmaması neticesini intaç edebilecektir. Şöyle ki, aynı ko
nuda iki yıl evvel AID İdaresine müracaat edildiğinde istisnasız olarak bir müşavir firma tutulması (*) ge
rektiği ifade edilmiştir. 

(*) Ve fizibilite etütleri yaptırılması. 

Murgul Çakmakkaya bakır rezervlerinin tespiti ve bakım istihsalinin 20 000 tona yükseltilmesinin - 30 000 
tona tevsi edilebilecek şekilde - fizibilite etüdü, AID finansmanı yolu ile bir Amerikan firmasına verilmiş 
olup, çalışmanın 1 nci fazı ikmal edilmiştir, ikinci fazın neticesi olarak da Mart 1966'ya kadar, Müşavir fir
ma raporunu tevdi edecektir. 

Bu rapora göre bir aplikasyon yapıldığı takdirde, AID bu proje için 15 000 000 $ bir krediyi vermeye 
amade olduğunu Bankamız yetkililerine ifade etmiştir. 

Binaenaleyh AID'ye yalnız Murgul tevsii finansmanı konusunun müzakere edilmesini, Espiye ve Küre 
konularında görüşmelerin Murgul projesini de geciktireceği, hatta çıkmaza sokacağı kanaatinde bulunduğu
muzu yüksek bilgilerinize sunarız. 

Derin saygılarımızla. 
Etibank Genel Müdürlük 

Suat Seyhun Tahsin Yalabık 

(Belge (18 a) mn çevirisi 
Outokumpu Oy 
Töölörtkatu 4 43/MB/547/1039 
Helsinki - Finlandiya 

19 -.- 4 , 1966 
Sayın Baylar : 
Etibank Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bay. S. Seyhun 1966 Mayıs ortalarında Finlandiya'ya gelecek

tir. Bay Seyhun sizinle tanışıp 500 000 - 600 000 tonluk Pyfite ve 40 000 tonluk anode tesisi ile ilgili 
sizinle temaslarda bulunmak arzusundadır. Bu konu ite ilgili uzmanlarla görüşüp Türkiye'de yılda 40 000 
ton balkır cevherimi eritecek kapasitede bir fırının tesisi için önerilerinizi alacaktır. 

Sayın Seyhun'un ilgili zevatla ve uzmanlarla görüşmesini ve tesislerinizi gezmesini sağlarsanız size 
minnettar kalırız. 

Saygılarımızla. 
Etibank Genel Müdürlüğü 
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Belge (18 b) nin çevirisi 
The Ralph M. Parsons Company 
26 Bröadway 
New York Oity, N. Y. 
100004 USA 43/MB/547/1034 

19 .4 . 1966 
Sayın baylar, 
11 Nisan 1966 tarihli mektubunuzu aldık. 
Outokumpo'ya yazdık ve mektubun bir örneğini size ilişikte sunuyoruz. 
3. Süper fosfat (Triple Süper Phosphaıte) konusu ile ilgili olaralk AID üç hafta içinde ön proje taslağını 

görmek istemektedir. 
Bize ilk uygulamada kullanılmak üzere gerekli enformasyonu temin ederseniz memnun oluruz. Bize 

göndereceğiniz bilgilere mühendislik masraflar, (dolar ve Türik Lirası olarak) hammadde fiyatları, ve sonuç 
olarak elde edilecek maddenin fiyatı da dahil olmalıdır. 

Saygılarımızla.j 
Etibank Genel Müdürlüğü 

Belge (18 c) nin çevirisi 
Outokumpu - Oy 
Töölönkatu 4 
Helsinki - Finlandiya 43/MB/547/1037 

19 . 4 .1966 
Sayın Baylar, 
Etibank Genel Müdürlüğü yılda 40 000 ton anode bakır üretecek ve 200 000 ila 220 000 ton % 20 

konsantreli bakır cevherini işleyecek bir «smelter» kurmaya karar vermiştir. Bu karar ile ilgili olarak 
sizin «flaş smelteriniz» bize cazip gözükmektedir. 

Kanımızca bu konu ile ilgili olarak ABD nin New York kentini Ralph M. Parsons Şirketi sizinle şim
diye kadar temasa geçmiştir. 

Bu nedenle biz size Murgul Bakır Kompleksinden çıkarılmış konsantreleri laboratuvar denemeleri yapıl
ması için göndermek istiyoruz. Bu testler olumlu sonuç verdikleri takdirde, tesisinizde deneylere tabi 
tutulacak sanayi çerçevesinde kullanılacak deney cevheri göndermek istiyoruz. Bu sanayi için yapılacak 
deneylerde deneyleri izlemek üzere mühendislerimizi de göndermek istiyoruz., 

Sanayi deneyleri için ne kadar bakır cevheri gerektiğini bize bildirirseniz size minnettar kalırız. 
Deneylerle ilgili ayrıntıları görüşmek amacıyla bizim müşavir olarak görevlendirdiğimiz firma sizinle 

temasa geçecektir. 

Ayrıca, 500 000 ila 600 000 tonu bulan pirit konsantrelerimizi de değerlendirip asid sülfürik elde etmek 
istiyoruz. Asid sülfürik kontak metodu ile elde edilecektir. Ayrıca fırınlanan kakinlerden de demir 
elde edilecektir. Elimizdeki pirit cevherinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

•% 48 S 
% 40 Fe 
% 0,6 - 0,8 Cu 
•% 0,2 - 0,4 Co 
Ag- 15 - 40 gr/ton 
Au- 0,36 0,50 gr/ton 
Bu konu ile ilgili görüşleriniz bizi memnun edecektir. 
Saygılarımızla. 

Etibank Genel Müdürlüğü 
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Belge (18 d) nin çevrisi 

14/A 
Uluslararası Kalkınma Örgütü 
Dr. Vali Reşit Caddesi No. : 16 

Kavaklıdere/Ankara 
26 . IV . 1966 

44/ME/547/1067 26374 
Sayın Baylar, 
İlginize sunulmak üzere müşavirlik firmamız olan Ralp M. Parsons Şirketi, New York, ABD'den gelen 

mektubun bir suretini size iletiyorum. 

Murgul Bakır Geliştirmesi ile ilgili fizibilite etüdü ile ilgili olarak yukarıda zikredilen şirket tarafından 
sunulan geçici rapor ile ilgili olarak yaptığımız görüşme sırasında, Outokumpo Flaş İzabe (Smelting) me
todu tarafımızca en uygun olara'k görülmektedir. Buna göre, kesin bir karar alınmadan konunun ayrıntılı ve 
derinliğine incelenmesi gereklidir. Bu incelemeler masraf açacaktır ve bu masrafın takriben 10 000 dolar tu
tacağı düşünülmektedir. Bu 10 000 dolarlık harcama ilk tahminlerin içinde yoktur. Bu nedenle Etibank ve 
Şirket arasında imzalanan kontratta bu masraf nazarı itibare alınmamış. Örgütünüz bu imzalanan kontra
tı onaylamış durumdadır. 

Bu yukarıda zikrettiğimiz nedenlerden size ilişikteki ek harcama kalemlerini sunuyoruz. Bu ek masrafın 
karşılanabilmesi için lütfen bunun da onaylanmasını sağlamanızı rica ediyoruz. 

Saygılarımızla, 
Ek : 1 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Memd Beti! Rahmi Altınok 

22 . 4 . 1966 

(Belge : 19) 

THE RALP M. PARSONS COMPANY 
ENGİN FER CONSTRUCTİON 

617 West Seventh Street, 
Los Angeles 17 Calif. 2 Mayıs 1966 

Lütfen : 
26 Broadvvay New - York 4, N.Y. 

Adresine cevap veriniz. 

Etibanık Genel Müdürlük 
Yenişehir - Ankara 

TÜRKİYE Mevzuu : Murgul Bakır tevsii fizibilite etüdü tet-
İş No. : 3638-7 kik seyahatleri neticeleri. 
Baylar, 

17 Mart'tan 31 Mart 1.966'ya (dahil) kadar, yazar ve Bay C. Barut Murgul Bakır tevsii projesi île ilgili 
olarak Türkiye'de idik. Aşağıdaki iş yapıldı: 

1. Faz II Ara Raporu : Etibartk'a ve AID'ye sunuldu ve muhtevası her bir taraf ile ayrı ayrı müzake
re edildi. 

2. Çakmakkaya cevheri üzerinde yapılan flotasyon test neticeleri İstanbul Teknik Üniversitesinden elde 
edildi. 
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3. Samsun, Hopa ve Murgul'a saha gezileri yapıldı. 
Gerekli Tafsilat Aşağıda Verilmiştir : 
1. Ara raporunda ihtiva edilen sermaye, masraf tahminleri gözden geçirildi ve eski tahminlerin miktarı

nı aşma sebepleri izah olundu. Hakeza, teklif edilen fabrika yerleşmeleri ve yardımcı tesislerde mühim ik
tisatlar (tasarruflar) meydana getirecek müteaddit değişikliklerin mevcut olduğu hem Etibank'a ve hem AID' 
ye gösterildi. 

Bu değişiklik zaruri olarak tavsiye edilmiş değidir, fakat bunlar, uygun bir zamanda, gözden geçirilmeli 
ve değerlendirilmelidir. 

2. Etibank. tahminlerde saha masraflarına, merkez masraflarına, müteahhidin idari masraflarına ve mü
teahhidin harçlarına tahsis edilen miktarı sordu. Mevzuubahis ilk iki maddenin miktarının Parsons tarafın
dan yapılan hakiki masraf tahminleri olduğunu ve eğer bu miktarlar tamamen sarf edilmezlerse, Etibank'a 
şarj edilmeyeceğimi gösterdim. Hakeza, idari masraf ve harcın tarh edildiği esası izah ettim ve hesapları 
için kullanılan formülün müteahhitler arasındaki umumi tatbikata uygun olduğu görüşü ifade olundu. İlave
ten, sorulan masraf maddelerin hemen hemen bütün mühendislik işlerinde umumi olduğu, fakat hüviyeti 
açıklanmadan sık sık doğrudan doğruya bir tahminin elemanlarına tatbik olunduğu ve binaenaleyh, birçok 
resmi tahminlerde gizli kaldığı gösterildi. 

3. AID, farzetrneye niyetlendikleri masrafın bu kısmına takriben yüzde on bir kontenjan tatbik etmeye 
rıza gösterdi. 

4. Çakmakkaya cevheri numuneleri üzerinde yapılan flotasyon testlerinin neticeleri eski metallürjiyi tas
dik (teyit) ederek, damar cevherleri üzerinde infaz olunan daha önceki testlerden hiç bir mühimce ayrılık 
göstermedi. 

5. Bir izabe yeri muvakkaten Samsun'da seçilmiştir. Takriben beş milyon kadem kareyi içine alan se
çilmiş saha, 10.000 tonluğa kadar gemilere her türlü havada giriş imkânı sağlayan muhafaza edilmiş liman 
kompleksû dahilinde kâindir. Bu iskele boyunca rıhtıma yanaşmış gemilerin ambarlarına erişecek kâfi men
zile sahip müteaddit 10 tonluk raya monte edilmiş müteharrik vinçleri ve vinçlerin içlerine yüklerini boşalt
tığı besleyici - depo ünitelerinin, üzerine monte edildiği cesim bir konveyör sistemini içine alan bir yeni mal
zemeler muamele tesisine rahatça yakındır. Konveyör sistemi, 80.00 tonun üstünde materyal barındırabilen 
bir depolama sahası içine boşaltan seyyar bir istif edici konveyör ile karşılanmıştır. Bu tesislerin emre amade 
oluşu, Murgul projesine liman ıslahı için veya kesif boşaltma cizahı için fonlar dahil edilmesini lüzum
suz kılmıştır. Fakat tesisin bakır konsantresi imaline adaptasyonu için, bilhassa (besleyici) depolara ve trans
fer olduklarına tali alterasyonlar yapılması zaruri olacaktır. 

Bizzat izabehanede geniş bir depolama sahası ile kamyonların temin edilmesini zaruri kılan kamyon 
nakliyatı, gemiden izabehaneye konsantreler naklinin en iyi muhtemel metot olarak başlangıçta düşünülmüş
tü. Fakat teklif edilen yerdeki izabehane ile nispeten kısa bir konveyör sistem, kamyonların elimine etmek ve 
izabehanedeki depolama sahası gerekçelerini azaltmak suretiyle bu maksat için kâfi gelecektir. 

Ağır Bunker C Oil'e muamele etmek için munzam tertibatın yapılması icabedebilirse de Oil boşaltma, 
pompalama ve depolama tesisleri müsait bir şekilde lokalize edilmiştir. Kati olarak teyit edilmemiş ise de, 
enerji gücünün mevcut olduğu söylendi. Su, takriben beş km. ötedeki Merd nehrinden tahminen dakikada 
2 400 galon (gpm) nispetinde elde edilebilir. Munzam su kaynakları gerekecek olursa, geliştirilebilir. 

Boru hadleri (payplayn) için destek olarak mevcut dalgakıranı kullanmak suretiyle işe yaramaz metaryal-
ler, kolayca ve ucuzca Karadeniz'e boşaltılabilir. 

180 Km. ötedeki Sinop'ta bulunan plaj kumu, Samsun izabehanesi için potansiyel bir eritici madde (Flux) 
kaynağıdır. Kuilanılışh olduğu tayin edilmeden önce, bu materyal üzerine testler yapılması zaruri olacaktır. 

Samsun, müşterilik cevher ve piritlerin müstakbel kaynaklarının geliştirilmesi, en muhtemel gözüken Tür
kiye'deki bölgelere hizmet etmek için stratejik olarak lokalize bir yerdir. Baku" izabesine yardımcı olarak 
suni gübre imal edilmesi halinde. Samsun lökasyonu mühim zirai sahalara kolay giriş temin edecektir. Sam
sun yüksek derecede gelişmiş zirai bir mıntıkaya hem huduttur, bu bütün ekzost gazlarının, hayava deşarj 
edilmeden önce So., alınması için muamele edilmesini amirdir. Bu kati olarak yapılabilirse de, yapılacak özel 
metodun henüz kararlaştırılması lazım gelir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



- S ? -

Seçilen yer, takriben su seviyesinin 6 metre üstünde dalgalı bir saha üzerindedir. Toprağın zemin ka
rakteristiklerini tayin etmek için, bir sondaj ve laboratuvar test programının yapılması zaruri olacaktır. 

Seçilen saha, teklif edilen izabehaneyi, asit fabrikası ve tali tesisleri yerleştirmeye bol bol yetecek büyük
lüktedir. Fakat esasen temmül edilen bir bakır tasfiyehanesi, bir pirit yakma fabrikası, suni gübre fabrikaları 
vesaireden teşekkül edecek bir sınai kompleks için muhtemelen gayri salif olacalktır. Bu tevsii edilmiş ihtiyaç
ları karşılamak için munzam saha elde edilmesi zaruri olacaktır. Samsun hâlâ izabehane ve diğerleri için en 
muhtemel yer olabilir. Eğer böyle bir arazi elde edilemezse bundan sonra uzun vadeli düşünceler, başka bir 
yeri daha cazip yapabilir. En muhtemel alternatif tabii liman muhafazasının verildiği ve Samsun'da şarj edi
lebilecek liman müruriyeinin de bertaraf edildiği Marmara Denizi 'kenarındaki bir yerdir. 

6. Hopadaki liman tesisleri teftiş edildi ve bir liman ıslahat programının faal olarak hali ceryanda ol
duğu tespit edilmiştir. Bu bir yükleme iskelesinin tesisini ve onu ihata edecek bir dalgakıranın uzatılmasını 
içine alır. Projenin ikmalinde elverişli yükleme ve boşaltma tesisleri emre amade olacaktır. Konsantrelerin, 
liman projesi tamamlanmadan önce Hopa'dan şevki gerekecek olursa, 1 500 - 2 00 tonluk gemileri barındı
ran mevcut belediye iskelesinden dahilen istifade edile çektir. Kısa, müteharrik bir konveyör sistem muamele 
cihazları 'kullanılmadan bu iskeleye yanaşmış gemiler doğrudan doğruya konsantreleri boşaltabilirler. İskele 
mevcut dalgakıranın sınırları ötesinde olduğundan, yalnız sakin havada kullanılabilir. 

Hopa'daki konsantre kurutma ve depolama tesisleri için saha seçilmiştir. Seçilmiş lokasyon bir konveyör 
sistemi ile kolayca bağlanabilecek bir mesafa olan müstakbel iskelenin yerinden takriben 300 m.'dir. Fakat 
liman projesi tamamlanıncaya kadar, kamyonla konsantreleri takriben bir Km. mesafede bulunan halihazır 
belediye iskelesine taşımak zaruri olacaktır. Su ve elektrik enerjisi Hopa'da bol bol vardır. 

7. Murgul'da müşalhade edilmiştir ki konsantratör için seçilen yer bir kayma sahasında idi ve bu sebeple 
uygun değildi. Bu sebeple daha önce teemmül edilen alternatif seçildi ki bu, gayri salih yerin mahzurunu 
gidermişse de şu mahzurları ortaya çıkarmıştır. 

a) Eski yerindekinden takriben 150 m. daha aşağı olan seviyesi, konsantre pomplamasında büyük bir me
sele teşkil etti. 

b) Cevher nakliye mesafesi artırıldı. Konsantratörü tam doğru olarak lokalize etme işi Murgul proje
sinin integritesine tesir etmemekle beraber, çok dikkatli munzam etüdü gerektirir. Murgul sahasında uygun 
bir suyun devamlı oîarak ikmali temin edilmiş ise de, en fizibl ve iktisadi kaynak henüz kati olarak tayin 
ve tespit edilmemiştir. 

8. Etibank, mümkün olan süratle aşağıdaki malumatı ve teknik resimleri temin etmeyi kabul etmiştir: 
a) Çakmakkaya cevher numuneleri üzerinde yapılmış olan flotasyon testleri hakkında resmi raporu, 

b) Samsun limanının boşaltma ve depolama sahalarını, oil muamele tesislerini, yardımcı binaları ve di
ğer daimi müştemilatını gösteren bir haritasını, elindeki bu kroki ile, Parsons tarafından muhtemel olarak 
planlanmış sınai kompleksin yerleştirilmesinde Samsun yerinin uygunluğu tayin ve tespit edilebilir. 

c) Parsons'un teksif ediciler, filterler ve depo binasını muvakkaten üzerine koyabileceği Hopa liman te
sislerinin bir haritası, 

d) Hopa'da kurutma ve depolama tesisleri için seçilmiş sahanın bin elevasyonu, 
e) Konvansratör yeri olarak muvakkaten seçilmiş sahanın bir topoğrafik haritası. 
9. Etibank şu tetkikleri deruhte etmeyi kabul eder: 

a) Bilhassa hüküm süresi rüzgârlara referans ile Samsun sahasını içine alan mevcut meteorolojik done
leri toplamak, 

b) Bir eritici madde olarak Sinop kumunun uygunluğunu tetkik etmek, teklif edilen bir test etme pro
sedürü bu mektubun ek 1 'inde verilmiştir. 

c) Samsun izabehane yerinin altında bulunan toprağın zemin karakteristiklerini tayin etmek tavsiye edi
len tetkikin tipi ek Il'de hülasa edilmiştir. 

10. Etibank'ın Lebuzkur çayındaki su akışının devamlı bir etüdüne başlaması tavsiye edildi. 
11. Safha II nihai raporunun ara raporundan aşağıdaki hususlarda farklı olacağı bu zamanda tahmin 

edilmektedir : 
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a) Tahminler ve metin, tayin edilebileceği kadar en son düşünceleri ihtiva etmesi için, revizyona tabi 
tutulacaktır. 

b) Teknik resimler ve arsa (arazi) planlan ihtiva edilecektir. 
c) Projenin tamamlanması için gereken zamanın tahmini ihtiva edecektir. 
d) Su ve elektrik enerjisi istihlakinin daha fazla detaylı bir etüdü yapılacaktır. 
e) Otojen öğütmenin değerlendirilmesi yapılacaktır. 
f) Teklif edilen konsantratör yerinin değiştirilmesinin tesiri incelenecektir. 
g) Piritten sülfirik asit imalinden ziyade doğrudan doğruya derhal pirit konsantresi satmanın imkânını 

aksettiren kârlılık etüdünün bir revizyonu yapılacaktır. 
h) Gaz tasviyesine (gaz scrubbing) bir vasıta olarak amonyum sülfat fabrikasının bir değerlendirilmesi 

yapılacaktır. 
i) AID tarafından yapılan bir ricanın is'afı için ABD'dekiler haricindeki seçilmiş bakır fabrikaları

nın işletme masrafları şayanı itimat doneler bulunduğu takdirde dahil edileceklerdir. 
j) Murgul'da kullanılması için suyun emre amade kılınmasının alternatif metotları daha fazla detaylı ola

rak inceleneceklerdir. 
12. Türkiye'de yapılan Mart 1 7 - 3 1 ziyareti esnasında varılan neticiteri özetlemek için aramektubu 

yazılmış olması şartıyla, safha II nihai raporunun sunulmasının 15 Haziran 1966 tarihine kadar talik edile
bileceği hem Etibank ve hem de AID tarafından kabul edilmiştir. Bu mektubun gayesi, bu hülasayı temin 
etmektir. 

13. Aşağıdaki işler halledilmeden kalmışlardır : 
a) Bir izabehane yerinin nihai seçimi henüz yapılmamıştır. 
Fizibilite etüdü, bu ana kadar Samsun'daki bir lokasyon esası üzerine yapılmıştır. Eğer Murgul tevsiinin 

sadece faal (halihazır) gayeleri seçimdir. Fakat Murgul projesinin halihazır şümulünün ötesinde proje edil
mesi halinde ise, alternatif bir izabehane yeri gerçekten şayanı tercih olabilir. Şayet diğer bir yer pek ya
kın bir gelecekte seçilmek gerekirse, değişme projesinin tamamlanmasını tehir etmeye ihtiyaç gösteremeyecek
tir. Fakat bu, temin edilmek zorunda olan munzam liman tesisleri sebebiyle en muhtemel olarak yatırım 
masrafını artıracaktır. 

b) İzabe gazlarından S0 2 tasfiyesinin en müessir ve iktisadi metodu henüz tayin edilmemiştir. 
Bir imkân intişar eden gazın bir kısmını veya hepsini muamele edecek (treat) büyüklükte bir kimya fab-

rikasıdır. Diğer bir yol bir (flash) izabe fırınıdır. İlk metot, halihazır fizibilite metodunun bir safhası ola
rak tetkik edilmektedir. Sonuncunun resmi etüdü, priliminer tetkik işi neticelerine muallak olarak belki geri
ye bakılmalıdır. 

Saygılarımızla. 
The Ralph M. Porsons Company 

İmza 
James E. Foard 

Sinop Kumunun Eritici Madde Olarak Değerlendirilmesi : 
Bu Test Usulünün Hulasası : 
1. Materyaldan temsili numune almak, 
2. Aşağıdaki elek aralıkları dahil, elek analizi yapmak : 
a) 1/4", 1/8", 10 M, 60 M, 100 M, 200 M. 

3. Her elek fraksiyonu üzerinde kimyevi analiz yapmak şunları analizletmek : 
SİO 

Mg0 2 

Fe 
4. Her bir elek fraksiyonu üzerinde kuvars (mevcut) Sİ02) için minerolojik tayin yapmak. 
5. «Teslim edilen» durumdaki kumun rutubet muhtevasını tayin etmek, 
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6. Kâfi tonajın mevcudiyetini tahkik etmek, 
7. Samsun'daki kumun teslim masraflarını tahkik etmek, 
Samsun'da Toprak Etüdü : 
1.0 Gaye : 
Gaye, (fabrika) yerinin altında bulunan toprakların zemin karakteristiklerinin tayin ve tespiti, 
2.0 İşin Cesameti : 
İ$in muhtevası bunun içinde anahatlarıyla belirtilen ölçüde bir sondaj ve laboratuvar test programını 

tamamen geliştirmek ve icra etmek için gereken bütün işçi, nezaret, materyaller, teçhizat, elektrik enerjisi, 
edavat, ikmal ve nakliyenin Etibank tarafından teminini içine alacak ve icra olunan işi hülasa eden nihai bir 
raporun hazırlanması ve Parsons'a arzını ihtiva edecektir. Bu nihai raporun detaylı olarak istenen hususları 
bu spesifikasyonun madde 4.04'e anahatlarıyla belirtilmiştir. 

3.0 Yere Giriş ve Vesikalar : 
Etibank, sontaj ve laboratuvar test programını icra etmek için icap edebilen bütün gerekli müsaadeleri, 

belgeleri, ve ruhsatları temin edecek ve varsa, alakalı sahada zemin inşaatını ilgilendiren kabili tatbik bina 
katları hakkında tetkikat yapacak ve rapor verecektir. 

4.0 İhtiva Edilen İş : 
4.01 Bu eksplorasyon (arama) programı altında icra olunacaik iş, bir sondaj programı, bir laboratuvar 

test programının geliştirilmesi ve icra edilmesini ve bir nihai raporun hazırlanmasını ihtiva edecektir. 
4.02 Sondaj programı şunlardan teşekkül edecektir: 
4.02 1. 100 kadem ve daha az olan 10 Ft derinliğe kadar zemin sahresine önceden tespit edilen sontaj 

deliklerinin delinmesi ve numunelenmesi. Sondaj deliklerinin sayıları ve lokasyonları, sahanın haritası verilir ve
rilmez Parsons tarafından tayin edilecektir. 

4.02 2. Alınacak numunelerin adedini tayin etmek, sondajı idare etmek ve numuneleri sahadan labo-
ratuvara naklini yapmak için kalifiye bir toprak mühendisinin sondaj yerinde her gün bulunması. 

4.02 3. Gereken sondaj deliklerinin yerlerinin gerekli işaretlerle tespiti ve lokasyonu ve elevasyonlarv 
nın tesisi, 

4.02 4. Şunları ihtiva eden her bir sondaj deliğinin (boring) kayıt işleri, 
a) Raslanan toprak formasyonlarının gözle tasnifini izah eden vertikal kesit, 
b) Numunelerin alındığı yeraltı seviyesinin aşağısındaki elevasyon veya derinlik, 
c) Her bir numune için standart nüfuz etme neticeleri, 
d) Sondajla karot almanın başlandığı ve bittiği derinlikler, 
e) Karot yüzdesi, 
f) Sondaj deliğinde varsa yeraltı suyunun seviyesi, 
g) Cevelân eden suyun kaybı, 
h) «Casing»< e darbelerin adedi, 
i) Sondaj deliklerinin yerlerini tespit eden lokasyon planı, 
j) Sondaj deliğindeki suyun seviyesini tayin için kullanılan metot. 
4.03 Laboratuvar test programı şunlardan teşekkül der, 

4.03 1. Bu program için arzu edilen malumatı tamamen geliştirmek için icabeden bütün gerekli test
lerin icrası veya icrasının nezareti. 

4.03 2. Testler aşağıdakileri ihtiva etmeli, fakat bunlara inhisar etmesi zaruri olmamalıdır. 
a) Triacial Şir (Kohezyon ve aç friksiyon) 
b) Delme Şiri (CBD muaddel Kaliforniya metodu) 
c) Konsolidasyoni 
d) Rutubet - kesafet 
e) Mayi limiti 
f) Plastik limit 
g) Plastisite endeksi 
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h) Elek analizi 
i) Gayri muhat tazyik (sıkışma) 
j) Aşındırma (Korozyon) 

!k) Direct Şir (Direct Shear) 
4.03 3. Bütün testler- kabili tatbik AŞTM veya AASHO Spesifikülasyonlannın en son baskılarına gö

re, tanınmış ve kompetan bir laboratuvar tarafından icra edilecektir. 
, 4.04 Nihai rapor aşağıdaki malûmatı ihtiva edecektir : 
4.04 1. Muhtelif derinliklerdeki toprakların tecviz edilen taşıma değeri. 
4.04 2. İntizar olunan iskân yerleri. 
4.04 3. (Eğer rastlanmış ise) su seviyesinin elevasyonu, 
4.04 4. Yapılan sondaj programının numuneleme usullerinin (Prosedürlerinin) ve laboratuvar testlerinin 

izahı. 
4.04 5. icra olunan laboratuvar testlerinin tablo halinde veya grafik şeklinde neticeleri. 
5.0 Sondaj Yapma Metodu : 
5.01 Sondajla delmeler 2.1/1 inçlik nominal bir iç kutra sahip bir boru mahfazanın (a pipe casing) top

rağa indirilmesi ile yapılır. 
5.02 Sondajla delik açmalar ya sondaja takılan bir darbeli matkap vasıtasıyla veya el sondajıyle ilerleti

lir. 
5.03 Her ne zaman toprak formasyonunda bir değişme müşahede edilirse, sondaj, yıkama ve suyun ce-

velânı durdurulacaktır ve bir standart nüfuz etme testi, aşağıda izah edildiği gibi icra olunacaktır. 
5.04 Delik açma 5 kadem ilerleyince ve toprak formasyonunda hiç bir değişme müşahede edilmeyince 

standart nüfuz etme testi bir numune elde etmek için de yapılır. 

6.0 Numune Alma Metodu : 
6.01 Numune alma, iç kutru 1.3/8'den daha az olmayan bir standart z'. OD ayrık çatal numune alıcı 

kullanılarak standart nüfuz etme test metodu (ASTTD 1586) un en son baskısının icaplarına uygun olarak 
icra olunacaktır. 

6.01 1. Numuneler, çataldan alındıktan sonra 8 OZ'luk kapasiteden az olmayan mühürlü ve aşağıdaki 
şekilde üzerine etiket konmuş olan rutubet geçirmez kavanozlar veya plastik torbalar içerisine konacaklar
dır : 

a) Numunenin alındığı tarih ve işin işarı. 
b) Sondaj numarası, 
c) Numune numarası, 
d) Numunenin alındığı derinlik, 
e) Numune almak (to drive sample) için kullanılan darbelerin sayısı. 
f) Karotajin (recovery) uzunluğu, 
g) Toprak izahı, 
6.02 Koherzif topraklara rastlandığı yerlerde, arızalanmamış numuneler, topraklar mühendisi tarafından 

idare edilen yerlerde, laboratuvar tahlili için elde edilecektir. 

6.03 Koherzif toprak: numune alma boru büyüklüğü toprak mühendisi tarafından tayin edilmek üzere, 
standart ince duvarlı boru numune alma metodunun (ASTMD 1587) en son baskısının icaplarına uygun 
olarak icra olunacaktır. 

6.03 1. Numuneler, delikten alındıktan sonra, parafinle kapatılacak ve aşağıdaki gibi uygun bir şekilde 
etiketleneceklerdir : 

a) fşin işarı ve numunenin tarihi, 
b) Sondaj numarası, 
c) Toprağın izahı. 
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(Belge 20) nin çevirisi 
Pierce Management Corporation 
Mühendislik ve Madencilik İdaresi Firması 
Kömür ve Metal Madenciliği 13 Mayıs 1966 
Pennsylvania Povver and Light Büilding 
Sranton Pennsylvania 

Etibank Genel Müdürlüğü • -
Ankara^ 

Sayın Genel Müdür Suphi Yavaşça'nın dikkatine 
Sayın Bay Yavaşça: 
2 Mayıs tarihli teklifimizi teyid etmek bize zevk vjrmektedir. Bu teklifimize göre firmamız size genel 

müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri verecektir. Bu hizmet 18 ay süreli olacaktır ve aşağıdaki şekilde gelişe-
cektij : 

Ankara'daki büronuza bağlı olarak çalışacak birçok yetenekli uzman madenci, sürekli olarak proje ile 
ilgilenecektir. Bu uzman bilhassa bakır madenciliği alanında tecrübeli olacak ve mali ve teknik müşavirlik 
hizmetlerini de ifa edebilecek kapasitede olacaktır. Sizin madencilik sorunlarınızla yakından ilgilenecektir. 

Bu uzmanın arkasında Amerika'da veya Türkiye'de incelemeler yapacak bir grup uzman bulunacaktır ve 
bunlar gerek görüldüğü zaman mahalli hizmet de göreceklerdir. Bizim kanımıza göre ABD iden gelecek hiz
met ancak sizin özel talebiniz üzerine olacaktır, bu tür hizmet için planlanan masrafın dışına çıkılmayacaktır. 

Tahmini olarak hazırlamış olduğumuz masraf çizelgesi aşağıdaki gibi olacaktır. Bu masraflara Merkez 
büro hizmetleri de dahil edilmiştir. 

Hizmetler r 
Danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri - 18 ay süre ile ayda $ 3.732 ücretle, başmühendis, uzmanlar, yar

dımcılar, - 60 insan çalışma günü, günde $ 185'ten, mühendisler 60 çalışma günü, günü $ 140tan olmak üzere: 

$ 67.176 
11.000 
8.400 

$ 86.676 Toplam hizmetler için... 

îade Edilebilecek Harcamalar Tahmini : 
6 kez Türkiye'ye gidiş - dönüş • $ • 6.000 
720 Ib. hava yolu kargo ücreti karşılığı ve 132 lb. fazla bagaj ücreti 1.620 
4000 lb. zati ve beyti eşyanın ambalaj dahil olmak üzere deniz yolu ile nakil ücreti 2.000 

Geri alınabilecek - Tazmin edilebilecek toplam miktar i $ 9,620 
Toplam Dolar : 96.296 
Ayrıca mahallinde yapılacak masrafların hesabı da şöyledir : 

Tür"k Lirası 

Yaşama parası - 18 ay X 2 250 
Kira - 18 ay X 1 800 
Güncelik hesapla masraflar (harcamalar) 
Merkezin Türkiye'de hizmetli personeli için 

40 gün 250'den 
Yolluk v.s. 
Türk lirası olarak ödenebilecek ücret bölümü: 

Tahmini Toplam Türk Lirası: 146 235 

20 500 
32 400 

10 000 
20 000 
43 335 
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Ayrıca Türk vergilerinden muafiyet veya vergi iadesi ile birlikte vergisiz bir otomobilin Türkiye'ye sokul
ması hakkı (memur başına) ve gerekli sağlık hizmetlerini ve alet ve edevatlarını getirtme hakkı gerek memur
larımız için gerekse bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için talep edilmektedir. Ayrıca üzerinde durul
ması gereken birçok ayrmtı da mevcuttur. Ayrıntıları tartışmak ve kontratı tanzim etmek için bir görevli
mizi Türkiye'ye sizinle görüşmek ve kontrat imzalamak içsin gönderebiliriz.: 

Müspet karar verdiğiniz takdirde bu görevlimizi de hal size gönderebiliriz. 
Saygılarımızla. 

Pierce Management Corporation 
Başkan 

John S. Marshall 

(Belge 22) irin çevirisi 
A.BJD, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI KALKINMA ÖRGÜTÜ ANKARA. TÜRKİYE 
Sayın Suphi Yavaşça 

Etibank, Gend Müdürlüğü 2 Şubat 1966 
Bankalar Caddesi 55 

Ankara 
Sayın Suphi Bey, 
Bu mektup sizin 20 Ocak tarihli ve 43/MB/547/146 No.lu ve Murgul ek Projesi ile ilgili yazınıza yanıttır. 
Büronuzda Sayın Micou, Sayın %endel ve benlim katılmamla aramızda geçen konuşmayı hatırlayacağınızı 

sanıyorum. Söz konusu konuşma sırasında bizim özel sektörün bu tür projelere katılmasına verdiğimiz öne
mi vurgulamıştık. Bilhassa ben bu konunun üzerind. durmuştum. Yaıkın gelecekte bu tarz bir görüşme daha 
yapmayı ve iki tarafın görüşlerini birleştirip gerek örgütümüzü gerek sizleri tatmin edecek bir sonuç elde et
meyi ümit ederim. Yeniden bir görüşme yapmak için randevu almak; amacıyla gelecek hafta içinde sizi araya
cağım, 

Bu arada Ralph M. Parsons şirketinden nihai raporların en geç 1 Martta teslim etmelerini talep etmenize 
çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ümidim Raporun hiç olmazsa 15 Martta elinize geçmesidir. 

Saygılarımla, 
John D. Thompson 

Müdün Yardımcısı, Sermaye Projeleri 

(Not : Tek imzalı 'bir mektupla yakın alakasına te.;.klkür ile kendilerinin bu mevzudaki suggestion (öneri) 
feri hüsnü telakki edeceğim ve 7 Şubatta başlayan hafta içinde kendileri ile görüşmeye amade olduğumu..) 

(Belge 21) in çevirisi 
ABD Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Örgütü 

Dr. Vali Reşit Cad No. : 16 
Kavalıdeıre Ankara Konu : AID Kredi No: 277 H 042 MNS Bakım Etüdü 

43/MB/547/146-4023 
Sayın Baylar : 
«Murgul Bakır Gelişim Projesi» ile ilgili yakın geçir, 'şte yapılan görüşmede Sayın Thompson örgütümüzün 

yukarıda bahsi geçen projeyi bu yıl finanse edebileceğ'ni ifade etmiştik. Ancalk, finansmanın Ralph M. Parsons 
Şirketinatn kjonu ile ilgili raporu 1 Mart 1966 tarhinde hazır olduğu takdirde yapılabileceği ifade edilmiştir. 

Bu kfonu ile ilgili olarak 10 - 15 milyon doladık bir reklamdan söz edilmiştiir. 
Ralph M. Parsons Şirketinin nihai raporunu 1 Marta almamız gerektiğini kendilerine bildirdik. 
Saygılarımla. 

Etibank Genel Müdürlüğü 
19/1/1966 Suat Seyhun S. Yavaşça 
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(Belge : 23) 
Başbakanlık 

Devlet Panlama Teşkilatı 
Ankara 

44/MB/547/886/21829 

Belge (23) 

Karadeniz Merkezi İzabe Tesisleri Hk. 

Karadeniz Merkezi İzabe Tesisleri Projesi Karadeniz bölgesindeki balkır ve pitir yateüklarının merkezi bir 
yerde değeriendirilmesini hedef tutmaktadır. 

Karadeniz bölgesinde Etibank'm işletmekte olduğu ve pek yakında işletmeye açaoagı yataklar aşağıda 
gösterilmiştir. 

Mevcut İşletme İşletmeye Açılacak Yataklar: 
Murgul Çakmakkaya 
Küre Lahonos 

Akarşen 
Merkezi izabe tesisleri Karadeniz bölgesindeki diğer zuhurlardan gelecek cevheri de kabul edebilecek ve 

bu suretle özel kişilerin imtiyazı altında bulunan yataklar da istenebilecektir. 
Şimdiye kadar dereye atılan tali ürün olan piritten sülfirifc asit ve demir istihsali memleketin yeraltı ser

vetlerinden tam istifade imkânlarının sağlandığından projenin avantajlı diğer bir yönünü teşkil etmektedir, 

Ayrıca, elde edilecek sülfürik asıitin tamamının veya büyük bir kısmının kurulması düşünülen fosfatlı gübre 
tesislerinde kullanılması da proje içinde mütalaa edilen bir husustur. 

İzabe tesislerinde, cevher içinde bulunan altın, gümüş ve diğer kıymetli metallerin ayrılması ve göztaşı 
istihsali de proje içinde yer almaktadır 

I - İlk etapta kurulması öngörülen tesisler kapasiteleri ve bunların keşif bedelleri aşağıda gösterilmiştir: 
1. Murgul madeninin tevsii ve Çakmakkaya madeninin işletmeye açılması : 

Kapasite Yatırım ($) TL. Yatırım ($ olarak) Toplam ($) 

2 805 000 Ton 3 049 000 115 000 
(% 1,25 Cu olarak) 

2. Çakmakkaya yakınlarında kurulacak konsantratör. 
Kapasite Yatırım ($) TL. Yatırım (.$ olarak) 

3 164 000 

Toplam ($) 

6 000 Ton/gün 7 143 000 6 726 000 13 869 000 

Murgul'daki mevcut konsantratör günde 2 500 ton cevher işleyecektir. 
3. Liman tesisleri - Yükleme ve boşaltma -

TL. Yatırım 
Yatırım ($) •($ olarak) Toplam (.$) 

414 000 266 000 
4. İzabe ve Sülfürik Asit Tesisleri : 
Sülfürik asit ve izabe gazlarından elde edilecektir. 

İzabe Teslisleri : 
Anod bakırı Altın 

40 000 Ton/sene 240 Kg/sene 
Sülfürik Asit Teslisi : 

(% 98 H2S04) 

680 000 

Gümüş 
1 650 Kg/sene 

198 000 Ton/sene 

Not : Altın ve gümüş kati istihsal rakamları ileride verilecektir. 
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İzabe ve Sülfürik Asit Tesisleri : 

TL. Yatırım 
Yatırım ($) ($ olarak) Toplam ($) 

8 284 000 5 079 000 13 363 000 
5. Pirit Kavurma ve Sülfürik Asit Tesisleri : 

Murgul Anayatak, Çaıkmakıkaya, Küre ve Laha nos piritlerinin kavrulması ve sülfürik asit istihsali. 
Kapasite : 800 000 Ton/Sene 
Sülfürik asit memleket ihtiyacı ve dış piyasa imkânlarına göre üretilecektir. 

Not : (5/A Murgul Anayatak ve Çakmakkaya madenlerinden elde edilecek pirit konsantrelerinin kavrul
masından üretilecek sülfürik asit miktarı 230 000 Ton/sene olarak hesaplanmıştır. Bu kapasiteye göre 
yatırım aşağıda gösterilmiştir. 

TL, Yatırım 
Yatırım ($) {$ olarak) Toplam ($) 

5 192 000 3 693 000 8 885 000 
IV - Gelir ve kâr hesapları Murgul Anayatak ve Çakmakkaya madenleri için yapılmıştır. Hesaplarda 

şu esaslar temel alınmıştır : 

Cevher istihsali = 2 805 000 Ton /sene (% 1,25 Cu olarak) 
Balkır konsanjfcrıesi = .1.55 000 Ton/sene 
Pirit konsantıresi = 165 OiOO Ton/sene 

Anod bakırı = 30 QQQ Ton/sene 
Aflitın = 240 Kg/sene 
Gümüş = 1 65Ö Kg/seme 

îzaibe gazlarından elide edilecek % 98 H 2 S0 4 = 148 QQQ Ton/sene. 
Pirit konsantresinden elide edilecelk .% 98 H 2 S0 4 = 23Q OjOO Ton/sene. 

Senelik Masraf (,>{0 Senelik Brüt Kâr ($) Senelik Gelir 

Bakır 
Sülfürik 
Altın 
Gümüş 

Toplam 

asit 

m 
23 814 000 

9 828 000 
273 000 

71 000 

33 936 000 

13 
-> 3 

260 000 
662 300 

16 000 
20 000 

16 858 300 

10 554 000 
6 265 700 

257 000 
51 000 

17 127 700 

Tesisin memleketlimize getireceği döviz ve iş sahaları nazarı itibara alınarak 196 programına alınmasını 
yüksek tensiplerinize arz ederiz. 

Derin saygılarımızla. 
ETİBANK 

GENEL MÜDÜRLÜK 
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(Belge : 24) 

ÇOK ACELE 
Etibank 

Umumi Muhasebe Ankara, 16.5.1966 
Müdürlüğü 

Sayı : 20/3 - 8394 
Özü : Karadeniz Baıkır îzafoe Tesisleri Hk. 

Maden Etüt ve Tesis Şubesi Müdürlüğüne 

30.4.1966 tarih, 43/MB-547/1153 tarihli yazınızla ilgilidir. 
Bilindiği üzere, AID ile Türk Hükümeti arasında aktedilen 15 Ekim 1963 tarihli $ 3 000 000.- lık kredi 

anlaşması ile ilgili olarak Bankamıza tahsis edilen $ 525 000.- dan $ 75 000.- lık kısmı Karadeniz Bakır 
İzabe Tesisleri etüdünün finansmanında kullanılacaktır. 

Söz konusu etütlerle ilgili olarak $ .62 300.- lık akreditif açılmış ve bununla ilgili faturalar Satmalıma. Şu
bemize intikal etmiştir. Mezkûr faturalar tutarının muhasebe kayıtlarımıza intikali için bu kredi ile ilgili 
hesap planının hazırlanması icabetmektedir. Ancak, bahsi geçen kredinin Maliye Bakanlığı tarafından hangi 
şartlarla Bankamıza verildiğine dair elimizde bir belge bulunmamaktadır. 

Yukarıda bahsedilen hesap planının yapılabilmesini teminen, mezkûr kredinin hangi şartlarla AID'e 
ödeneceğinin çok acele olarak Müdürlüğümüze bildirilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Umumi Muhasebe Müdürlüğü 

Belge (24 a) 

A C E L E 
Etibank 

Umumi Muhasebe Ankara, 2.6.1966 
Müdürlüğü 

Sayı : 20/3-9290 
Özü : Karadeniz Bakır İzabe Tesisleri Hak. 

Maden Etüt ve Tesis Şubesi Müdürlüğüne 

16.5.1966 tarih, 20/3-8394 sayılı yazımızla ilgilidir. 
Yukarıda tarih ve numarası zikredilen yazımızla Karadeniz Bakır İzabe Tesisleri etüdü için AID'den 

temin olunan kredinin, hangi şartlarla geri ödeneceğinin bildirilmesi istenmişti. 
Mezkûr yazımızda bahsedilen hesap planının yapılabilmesini teminen söz konusu kredinin tediye şartları 

konusunda Müdürlüğümüze malûmat verilmesini rica ederiz, 
Saygılarımızla, 

Umumi Muhasebe Müdürlüğü 
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(Belge 25) in çevirisi 

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI KALKINxMA ÖRGÜTÜ 
ANKARA - TÜRKİYE 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Sıhhiye - Ankara 13.7.1966 

Sayın Suphi Yavaşça ve Suat Seyhun'un dikkatlerine; 
Beyler, 
30 Haziran tarihli, Ralph E. Parsons Şirketi tarafından hazırlanan Bakır İşletmeleri Gelişim Projesi ile il

gili fizibilite etüdüne pirit konsantrelerinin de bir yan gelişme olarak alınabileceğini ve böylelikle Karadeniz 
kıyı bölgesinin bakırı daha iyi değerlendirilmiş olacağını belirten mektubunuz tarafımızdan alınmıştır. 

Bu projenin başlıca ekonomik amacının bakır sağlamak olduğuna göre önerilen ek proje Murgul Proje
sinin tabii bir devamını teşkil etmektedir. 

Bu teklife ve sizin de teyidinize göre, bu ek etüdün masrafları S 30 000'i geçmeyecektir. $ 175 500'lük büt
çede herhangi bir artış olmayacaktır. Bütün bu veriler gözönünde tutulduğunda bu büro ek proje ve etütleri 
kabul etme kararı almıştır. 

Saygılarımla. 

Müdür Muavini 
Rodney B. Wagner 

(Belge 26) ııın çevirisi 

Parsons - Jurden Şirketi 
26 Breadvvay, New - York 4, N. Y. 29.7.1966 

ABD 
4G/MB/547/2057 
Beyler, 
30 Haziran 1966 tarihli mektubunuza cevaben AID Ankara Bürosu Karadeniz kıyısından pirit cevheri 

alınmasına ilişkin fizibilite etüdünü onaylamış bulunuyor. İlişikte AID'nin mektubunun bir fotokopisi su
nulmuştur. 

Belirtilen bütçeye uygun olarak bir proje hazırlayıp lütfen en kısa zamanda görüşülmek üzere Etibank'a 
gönderin. 

Saygılarımla. 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Muzaffer Uîusoy Suat Seyhun 
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(Belge : 27) 

iDosya : Karadeniz Bakır / 2001 
GİZLİDİR 

^Etibank Genel Müdürlüğü 
Sıhhiye - Ankara 

Sayın Suat Seyhun'un dikkatine: 
İlgi : 22 Temmuz 1966 tarih ve 40/UM/547/1994/46507 sayılı yazıları. 
T. Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazılarının alımıası üzerine evvela «Commerce Business Daily» ilgilile

riyle temasa geçilmiş, ilanın ellerine geçmediği öğrenil .'niştir. Onun üzerine ilgili diğer mercilere başvurulmuş, 
nihayet ilan talebinin Amerikan Ticaret Bakanlığı mühendislik servisi tarafından mütalaaları alınmak üzere 
Türk Masasına yollandığı anlaşılmıştır. 

Ticaret Bakanlığının Türk Masası ile temas edilmiş, ilanda «Etibank projenin dış finansmanının AID tara
fından olacağını düşünmektedir.» denildiği için, AID'nin noktai nazarının sorulduğu öğrenilmiştir. 

AID ile yapılan temasta ise, durumun kendilerine intikal ettiği fakat Ankara Misyonundan haber bekle
dikleri anlaşılmıştır. 

İlanın beklemeye tahammülü olmadığından AID ilgilileriyle Ticaret Bakanlığı ilgilileri ikna edilmiş ve An
kara Misyonuna müşterek tel çekmeleri sağlanmıştır. 

1 Ağustos 1966'da Misyondan mutabakatlarını bil iirir cevabi tel geldiğinden ilan derhal yapılacaktır. 
Verilen bilgiye göre ilan, «Commerce Business Daily» nin 3 veya (*) 5 Ağustosta postalanacak olan «Inter

national Commerce Weekly» de neşredilecektir. 
II. 10 Ağustos 1966 tarihine kadar vakit az kalmış olduğundan, 27 Temmuz 1966'da, AID'nin mevzu ile 

ilgilenecek elemanı ile temas edilmiş, ilan kendisine gösterilmiş, bu mevzua dikkatleri çekilecek mühendislik fir
maları hakkında mutabakat teminine çalışılmıştır. 

Bu arada kendisine bazı firma isimleri de verilmiştir. 
İlgili. AID listelerini tetkik ettirmiş ve 29 Temmuz 1966'da, firmalar hakkındaki noktai nazarlarını bil

dirmiştir. 
Aşağıdaki bilgi, gayri resmi mahiyette olup, herhangi bir şekilde açıklanmaması gerekmektedir. 

1. Aşağıdaki firmalar istenilen işleri yapabilecek durumdadır : 
a) Parsons - Jurden veya Ralph M. Parsons, 
b) VVestern - Knapp veya Mc Kee, 
c) Bechtel, 
d) Kaiser Engineering, 
e,) Stearns - Roger. 
2. Aşağıdaki firmaların «Copper Smelter» hususun Ja tecrübelerine rastlanmamıştır. Diğer hususlarda tec

rübeleri iyidir. 
f) Swindell - Dressler veya M. W. Kellogg, 
g) Utah Construction and Mining Co. 
3. Lummus firmasının bakır üzerinde tecrübesine rastlanmamıştır. Asit sülfirik ve amonyum sülfat hu

susunda tecrübesi iyidir. 
4. Dorr - Oliver Firmasının bakır hususunda tec übesi iyidir. Ancak «supplier» durumundaki firmalara 

mühendislik işinin verilmesi AID prensiplerine aykırı düşmektedir. 
III. AID elemanı ile ayrıca ilanı beklemeden fir .ıalar ile temas edilmesi ve kendilerine ilanlardan birer 

kopya verilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 

(*) 4 Ağustos 1966 nüshasında çıkacak, ayrıca 
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VVestern - Knapp, 
Bechtel, 
Swindell - Dressler, 
Parsons - Jurden 

firmalarına ilan 29 Temmuz 1966'da, 
Kaiser Engineering 

firmasına 1 Ağustos 1966'da verilmiştir. 
Stearns - Roger (Denver) Firmasına 29 Temmuz 1966'da telefon edilmiş ve ilan aynı gün kendilerine 

postalanmıştır. 
Lummus'un Washington temsilcisi ile yapılan temas :a, temsilci, ilan kendilerine Ankara'dan yollanmış ol

duğundan bizden almaya lüzum görmemiştir. 
Utah Construction and Mining Co. (San Fransisco) ya 1 Ağustos 1966'da telefon edilmiş ve ilandaki bilgi 

kendilerine okunmuştur. 
Dorr - Oliver Firmasına yukarıda bildirilmiş olan mahzurdan dolayı herhangi bir iş'arda bulunulmamış

tır. 
IV. Yukarıda ismi geçen firmaların hepsi projeye ilgi göstermiştir. 
Ancak proje değişik hususları ihtiva ettiğinden, herhangi bir firmanın tek başına, projenin bütün kısımla

rına kaliteli eleman tahsis edebilmesi şüpheli görünmektedir. 

Nitekim, AID yetkilisi de aynı tereddüdü izhar etmekte, bir kaç firma birleşerek «Konsorsiyum» şeklin
de işe girdikleri takdirde bir itirazları olamayacağını ifade etmektedir. 

V. Bugün bir AID/Washington yetkilisi ile yapılan temasta, AID'nin Karadeniz Bakır Projesinin dış fi
nansmanını karşılamaya hazır olduğu intibaına varılmıştır. 

Saygılarla arz olunur. Bedrettin Sarp 
Teknik Müsteşar 

(Belge : 28) 

Genel Müdürlüğe 

44/MB/547/2147 
Öz. : Merkezi izabe tesisleri yerinin tespiti hak. 

Merkezi izabe tesislerinin yerini tespit gayesiyle yapılan önçalışma ilişikte sunulmuştur. 
Çalışma sonunda, liman dahilinde tesisler için yer temin edilebildiği ve tahmil ve tahliye hususunda 

TCDD Limanlar Dairesi Reisliği ile hususi bir anlaşmaya varıl abildiği takdirde Samsun Limanının en ekono
mik ve elverişli yer olduğu görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen hususlar temin edilemediği takdirde Samsun'a İC - 15 Km. mesafede bir yer veya Mar
mara havzası alternatifleri gözönüne alınabilir. 

Tesisler için Samsun limanı dahilinde yer temini ve TCDD Limanlar Dairesi Reisliği ile anlaşma gayesiyle 
çalışmalara başlanmasını yüksek tensiplerinize arz ederiz. 

Derin saygılarımızla, 
Maden Etüt ve Tesis Şubesi 

Müdürlüğü 
Muzaffer Ulusoy 
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(Belge : 28'a) 

Merkezi İzabe Tesislerinin Yerini Tespit Gayesiyle Yapılan Önçalışma 

Merkezi İzabe tesislerinin yerini tespit için yapılan önçalışmalarda hammadde bölgelerine ve satış ve kul 
lanma yerlerine yakınlık, enerji ve su durumu, işçi ve personel ihtiyacı gibi hususlar gözönüne alınmış ve 
Samsun mıntıkası ile Marmara havzasının hususi bir durum arz ettiği görülmüştür. 

Samsun mıntıkası merkezi bir yerde olduğundan ve yurdun diğer bölgelerine deniz, kara ve demiryolu ile 
bağlı bulunduğundan nakliye bakımından ekonomik ve elverişli bir durum arz etmektedir. Aynı husus .Mar
mara havzası için de varittir. 

Yapılan önçalışmalarda, tesislerin Samsun limanı dahilinde, Samsun'a 10 - 15 Km. bir mevkide veya 
Marmara havzasında kurulması alternatifleri gözönüne alınmış ve nakliye ve tahmil ve tahliye masraflarını 
gösteren önçalışma aşağıda sunulmuştur. 

Nakliyata ait fiyatlar DB Deniz Nakliyatı TAŞ'den alınmıştır. 

Tahmil ve tahliye masraflarına esas olmak üzere Samsun Liman Müdürlüğünden bir fiyat listesi alınmış 
ve bu rakamlar bilahara TCDD Limanlar Dairesi Reisliği ile gözden geçirilmiştir. Ayrıca, Ereğli Demir - Çe
lik işletmelerinin de Samsun Limanında ödediği meblağ da gözönünde tutularak hesabatta gösterilen rakam 
kabul edilmiştir. 

Senede 40 000 ton anod bakırı, 220 CiOO ton sülfürik asit ve 18 500 ton amonyum sülfat üretecek tesis
ler için giren ve çıkan malzeme aşağıda gösterilmiştir: 

Giren : 
Hopa'dan 
İnebolu'dan 
Giresun'dan 
Tonajlar : 
Hopa'dan 
+ % 13 rutubet 

Toplam 
İnebolu'dan 
+ % 13 rutubet 

Toplım 
Giresun'dan 
+ c/c 13 rutubet 

Toplam 
İstanbul'dan 

155 000 ton bakır konsantresi 
35 000 ton bakır konsantresi 
16 000 ton bakır konsantresi 

155 000 ton 
20i 150 ton 

175 150 ton 
35 000 ton! 

4 550 ton 

39 550 ton 
16 000 ton, 
2 080) ton 

18 080 ton 
50 000 ton akaryakıt 
40 000 ton sair malzeme 

Ayrıca, mahallen temini düşünülen 60 000 ton kuvars ve kalker, ve Kütahya'dan getirilecek takriben 
5 000 ton amonyak. 

Çıkan : 
40 0C0 ton anod bakırı 

220 000 ton % 98 H2So4 
18 500 ton amonyum sülfat 
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1. Karadeniz bakırlarının kıymetlendirilmesi gayesiyle kurulması düşünülen merkezi izabe tesislerinin 
Samsun limanında veya Samsun'a 10 - 15 Km. bir mevkide kurulması halinde nakliye ve tahmil ve tahliye mas
raflarını gösterir önçalışma aşağıda sunulmuştur : 

A) Samsun Limanı. 

1. Deniz Nakliyatı : 175 150 ton X 24,60 TL. 
a) Hopa - Samsun : = 4 380 690i TL. 

39 550 ton X 23,60 TL. 

b) İnebolu - Samsun : = 9 3 3 380, TL. 
197 415 TL, 

+ l% 15 risk 
1 130 795 TL. 

c) Giresun - Samsun : 18 080 ton X 23,60 TL. 
= 426 688 TL. 

d) İstanbul - Samsun navlun bedeli : 25,00 TL./Ton kabul edilirse : 
90.000ı ton X 25,00 TL. == 2 250 0C0*TL. 

e) 40 000 ton anod bakırının İstanbul'a sevk edileceği düşünülürse ve yarı - mamul bakır için de İstan
bul - Samsun navlun bedeli 30.000 TL./Ton kabul edildiği takdirde 40 000 ton X 30.000 TL. = 1 200 000 TL, 

f) 220 000 ton % 98 H 2 S0 4 süperfosfat veya tripl süperfosfat üretiminde kullanılacağından hesaba dahil 
edilmemiştir. 

g) 18 500 ton amonyum sülfat mahallen kullanabilir. 
h) 5 000 ton amonyak nakliye ücreti hesaba dahil edilmemiştir. 
i) Toplam nakliye ücreti : 

4 380 690 
1 130 795 

426 688 
2 250 000 
1 200ı 000 

9 388 173 TL. 

2. Tahmil - tahliye : 
TCDD Limanlar Dairesi Reisliğinden alınan şifahi bilgiye göre ton başına bedel: « Masraf Çf 5 kâr 

olacaktır. Bu şekilde ton başına bedel 1 8 - 2 0 TL. olarak kabul edilmiştir. 
a) 272 780 ton (bakır konsontresi + f/c 13 H40) ve sair malzeme., 
272 780 ton X 20.00 TL. = 5 455 600 TL. 
b) 50 000 ton akaryakıt - kendi tesislerimizle boşaltma : 
50 000 ton X 7,00 TL. = 350 000 TL. 
c) Anod bakırının gemiye yükleme sistemi belli olmadığından bu işlem hesaba dahil edilmemiştir. 
d; Toplam masraflar : 

5 455 6C0 TL. 
350 000 TL. 

5 805 600 TL, 
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3. Samsun limanı için genel toplam 
9 388 173 TL. 
5 805 600 TL. 

15 193 773 TL. 

B) Samsun Limanından 10 - 15 Km. mesafede bir mevki. 
1. Deniz nakliyatı : 
Merkez İzabe tesisleri Samsun'a 1 0 - 1 5 Km. mesafede bir mevkide kurulduğu takdirde deniz nakliye üc-

retindeki fark, açık denizde tahmil ve tahliyeden dolayı, c/c 15 risk zammı olacaktır.) 

a) Hopa - Samsun : 4 380 690 TL. 
+ % 15 risk 657 103 TL,, 

5 037 793 TL^ 
b) İnebolu - Samsun : 933 380 TL.j 
+ % 30 risk 394 830 TL. 

1 328 210 TL, 
c) Giresun - Samsun : 426 688 TL^ 
+ % 15 risk 64 0j03 TL. 

490 691 TL.; 

d) İstanbul - Samsun : 2 250 000 TL, 
+ % 15 risk 337 500 TL., 

2 587 500ı TL. 

e) 40 000 ton anod bakırı İstanbul'a sevk edileceğinden : 
40 000 ton X 30 000 TL. = 1 200 000 TL. 

1 200 000 TL. 
+ % 15 risk 180 000 TL. 

1 380 000ı TL. 

f) 220 000 ton % 98 H2 S0 4 süperfosfat veya tripl süperfosfat üretiminde kullanılacağından hesaba da
hi' edilmemiştir. 

g) 18 500 ton amonyum sülfat mahallen kullanılabilir. 
h) 5 000 ton amonyak nakliye ücreti hesaba dahil edilmemiştir. 
i) Toplam nakliye bedeli : 

5 037 793 TL, 
1 328 210 TL. 

490 691 TL, 
2 587 500 TL. 
1 380 000 TL. 

10 824 194 TL. 
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2. Tahmil - tahliye. 
Tahmil ve tahliye masrafları amortisman, işletme masrafları ve belediye resmi olarak 20.00 TL./Ton tu

tarında kabul edilmiştir. 
a) 272 780 ton (Bakır konsantresi + % 13 H2o) ve sair malzeme. 
272 780 ton X 20,00 TL. = 5 455 600 TL. 
b) 50 000 ton akaryakıt - kendi tesislerimizle boşaltma. 
50 000 ton X 5,00 TL. = 250 000 TL. 
c) Anod bakırın gemiye yükleme sistemi belli olmadığından bu işlem hesaba dahil edilmemiştir, 

d) Toplam masraflar : 

5 455 600 TL. 
250 000 TL. 

5 705 600 TL. 

3. Samsun limanına 1 0 - 1 5 Km. mesafede bir yer için genel toplam : 
10 824 194 TL. 
5 705 600 TL. 

16 529 794 TL. 

II - Karadeniz bakırlarının kıymetlendirilmesi gayesiyle kurulması düşünülen merkezi izabe tesislerinin 
Marmara havzasında kurulması halinde nakliye ve ta'imil ve tahliye masraflarını gösterir önçalışma aşağıda 
sunulmuştur. 

1. Deniz nakliyesi : 
a) Hopa - Marmara : 175 150 ton X 37,59 TL. 

= 6 583 889 TL, 
+ % 15 risk 987 583 TL. 

7 571 472 TL, 
b) İnebolu - Marmara : 39 550 ton X 24,60 TL. 

r=r 972 930 TL, 
+ % 30 risk 291 879 TL-

1 164 809 TL, 
c) Giresun - Marmara : 18 080 ton X 34,00 TL. 

==i 614 720 TL. 
+ % 15 risk 92 208 TL. 

706 928 TL, 

d) İstanbul - Marmara navlun bedeli 10 TL. Ton kabul edilirse : 
90 000 ton X 10,00 TL. = 900 000 TL. 

+ % 15 risk 135 000 TL, 

1 035 000 TL. 

e) 40 000 ton anod bakırının İstanbul'a sevk edileceği düşünülürse ve yarı mamul bakır için de İstan
bul - Marmara navlun bedeli 15,00 TL./Ton kabul edildiği takdirde : 

40 000 ton X 15,00 TL. = 600 000 TL. 
+ 15 % risk 90 000 TL. 

690 000 TL. 
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i) 220 000 ton % 98 H2 S0 4 süperfosfat veya tripi süperfosfat üretiminde kullanılacağından hesaba da
hil edilmemiştir. 

g) 18 500 ton amonyum sülfat mahallen kullanılabilir. 
h) 5 000 ton amonyak nakliye ücreti hesaba dahil edilmemiştir. 

i) Toplam nakliye ücreti : 
7 571 472 TL. 
1 164 809 TL. 
706 928 TL. 

1 035 0CÛ TL. 
690 000 TL. 

11 168 209 TL., 

2. Tahmil tahliye. 
Tahmil ve tahliye masrafları amortisman, işletme masrafları ve belediye resmi olarak 20,00 TL./ton tu

tarında kabul edilmiştir. 
Bu suretle tahmil ve tahliye masrafları Samsun limanına 1 0 - 1 5 km. mesafede bir yerde kurulacak tesis 

masrafları ile aynı değerde olacaktır. 
Tahmil ve tahliye masrafları 5 70.5 600 TL. 

3, Marmara havzası için genel toplam : 
11 168 209 TL. 
5 705 600ı TL. 

16 873 809 TL. 

Netice : 
Merkezi izabe tesisleri Samsun Limanında kurulduğu takdirde yukarıda belirtilen maddelere göre nakliye 

ve tahmil ve tahliye masrafları senede 15 193 773 TL. tutmaktadır. Tesisler Samsun limanına 10 - 15 km. 
mesafede kurulduğunda bu masraflar 16 529 794 TL. tutarındadır. Marmara havzası alternatifine göre bu 
masrafların toplamı 16 873 809 TL. dır. 

Yukardaki hesaplara göre Samsun mıntıkası daha avantajlı görülmektedir. 
A) Samsun limanının avantajları : 
1. Hazır liman ve tesislerinden istifade imkânı. 
2. Muntazam yükleme ve boşaltma. 

3. İskele ve yükleme ve boşaltma tesisleri gibi ilk tesis masraflarının olmayışı. 
B) Samsun limanının dezavantajları : 
1. İleride düşünülecek tevsiat için mahdut yer. 
2. Rüzgârlı havalarda tozların şehir halkını tehdidi. 
C) Samsun'dan 10 - 15 km. mesafede bir yerin avantajları : 
1., İleride düşünülecek tevsiat için saha bulunması kolaylığı. 
2. Toz probleminin halledilmesi. 
D) Samsun'dan 10 - 15 km. mesafedeki bir yerin dezavantajları : 
1. İskele ve yükleme ve boşaltma tesisleri gibi ilk tesis masrafları. 
2. Nakliye ve tahmil ve tahliye masraflarının daha kabarık oluşu. 
3. Fırtınalı havalarda yükleme ve boşaltma yapılamaması. Atmosferik şartların uygun olmayışı anında 

gemiler Samsun limanına iltica edebilir. 
Bununla beraber bekledikleri günler için ayrıca bir meblağ talebi bahis mevzuu olabilir. 
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(Belge : 29) un çevirisi 
Sayın Suphi Yavaşça 
Genel Müdürlük 26 , 8 . 1966 

Etibank 
Konu : Murgul Gelişim ve Karadeniz Smelter Projesi 

Sayın Bay Yavaşça, 
18 Temmuz 1966 tarihli, 40/UM/547/1921 sayılı yazınızda AID den hali hazırda yürürlükte olan Ralph 

M. Parsons Co. kontratının genişletilmesi ve triple (üçlü) süperfosfat fabrikasının da Karadeniz Smelteri (fırı
nı) alanında inşa edilmesi talep edilmektedir. Bu öneri ile ilgili bir görüşme Suat Seyhun bey ve Azot Sana
yii Genel Müdürü Dündar Kalabalık ile yapılmıştır. Waşington daki AID merkezine Parsons kontratı
nın pirit kavurma tesisi kurulması amacıyla genişletilmesine ilişkin görüşlerini sorduk zira bizler fon tahsis 
edilen kredi mektubunda ($ 176 500 lük) gübre etüdünden başka bir de pirit için gerekli tahsisatın mevcut 
olup olmadığını bilmemekteyiz. Bu konu da incelenecektir. 

Önerimiz kontrat genişletme ile ilgili herhangi bir kararı şimdilik Şevron Şirketinin bir temsilcisi Azot 
ile görüşene kadar ertelemenizdir. Şevron temsilcisi çok yakında gelecektir ve belki bu sorunu Azotun bir ek 
programı olarak ele almaya hazırdır. Etüt ayrıntılı olarak Azot ile görüşülecektir. 

Saygılarımla, Rodney B, Wagner, Müdür Yrd. 
1 kopya Dündar Kalabalık'dadır. 

(Belge : 30) 

40/M B/547/2995 

Genel Müdürlük Yüksek Makamına 

Özü : Karadeniz Merkezi İzabe Tesisleri Hk. 

Karadeniz sahillerinde bilinen ve rezervleri tespit edilmiş olan Murgul, Espiye ve Küre'deki bakır ve ba
kirli pirit cevherlerini işleyip kıymetlendirmek üzere çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde, 
Murgul ve Çakmakkaya'da 35, Espiye'de 11.5, Küre'de 3.3 ki, ceman 39.8 milyon ton cevher tespit edilmiştir. 
Son defa devam etmekte olan aramalar bu rakamda mühim miktarda artmalar olabileceğini göstermektedir. 

Halen tespit edilmiş olan rezerv miktarlarının rantabl bir işletme kurmaya yeterli olduğu kanaatına va
rılmış ve bu hususun tespiti için The Ralph M. Parsons Firmasına fizibilite etütleri yaptırılmıştır; firma etüt
lerini tamamlayarak Haziran 1966'da raporunu vermiş ve bu raporunda müspet mütalaa ile kurulması düşü
nülen tesislerin maliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Yekûn olarak gümrük resmi ve diğer vergiler hariç S 36 
milyon dolara mal olacağı ve bunun c/c 40'ının Türk parası sarfını gerektireceğini raporda ifade etmişlerdir. 
Gümrük ve diğer vergilerin ilavesiyle tesislerin (500 000 000) beş yüz milyon liraya mal olacağını tahmin et
mekteyiz. Bu durum karşısında dış finansman için gerekli olan % 22.5 milyon dolar ($ 36 milyonun yüzde 
altmışı, personel yetiştirme ve mütehassıs ücretleri) için AID nezdinde teşebbüste bulunulmuştur. Yapılan 
temaslar neticesinde AID yetkilileri bu paranın bu iş için kurulacak bir şirkete verilebileceğini zımnen ifade 
etmişlerdir. Bu durum karşısında Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile temasa geçilerek, Bakanlığın 
prensip mutabakatı alınmış ve bu husus AID Teşkilatına bildirilmiştir. 

Kurulması düşünülen tesisler 500 milyon liraya mal olacak ve yine 100 milyon lira işletme sermayesine 
ihtiyaç olacaktır. 
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Yukarıda zikredilen işleri gerçekleştirmek amacıyla ve bu işleri görecek bir şirketin kurulması düşünül
mektedir; şirket sermayesinin % 49'u Etibanka ve c/r 5 Ti özel sektöre ait olacaktır. Etibank sahibi bulun
duğu Murgul, Espiye ve Küre maden sahalarını bu şirkete bir rödövans mukabili çalıştırmak üzere verecek 
ve madenlere ait tesisleri şirkete bedeli mukabili devredecektir. 

Şirketin sermaye ihtiyacı şöyle tahmin edilmektedir : 

Tesisler 500 000 000 
Döner sermaye + 100 000 000 

Yekûn 
AID den 

Gümrük (tecili istenecek) 

Sermaye ihtiyacı 

600 000 000 
— 200 000 000 

400 000 000 
— 100 000 000 

300 000 000 

300 milyon lira olacak sermaye ihtiyacının Etibank tarafından karşılanması gereken % 49, 147 milyon 
Türk Lirası olacak ve 153 milyon lira da özel sektör tarafından temin edilecektir. 

Şirketin kurulması esnasında ve şirket ile Etibank arasında yapılması gerekli anlaşmalarda Etibankın 
menfaatlerinin korunmasına azami dikkat edileceği tabiidir. 

Yukarıda belirtilen durumun ışığı altında bir şirket kurulması için gerekli teşebbüslerde bulunmak üzere 
Genel Müdürlüğe yetki verilmesi takdirlerinize arz olunur. 

Saygılarımızla. 
Maden Etüt ve Tesis Şb. 

Müdürlüğü 

(Beîge : 31) 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Yüksek Een Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 04/7055/257 - 50929 

Konu 

17 . 11 . 1966 

Yabancılara yaptırılacak işlerde Türk 
Parasını Koruma Kanunu ile 17 sa
yılı tebliğin tatbikatı Hk. 

Etibank Genel Müdürlüğüne 

Memleketimizde yapılacak inşaat, proje ve tesisat işlerinde yabancı firma ve uzmanların kullanılabilmesi ve 
yine inşaat ve tesisatın yabancı müteahhitlere yaptırılabilmesi için Türk Parası kıymetini Koruma Kanunu 
ve bu kanuna ilişkin 17 sayılı karar gereğince konunun ilgili Bakanlıkça tetkiki ve müspet mütalaasının alın
masının gerektiği halde bulunmakta ve bu yolda hareket edilmektedir. Ancak bugüne kadar olan tatbikatta 
bazı aksaklıklar görülmüştür. Şöyle ki : 

Bakanlığa intikal eden taleplerde ilgili kuruluş önceden firma veya uzmanla mukavele akdetmiş bulunduğu, 
hatta uzman veya firma memleketimizde çalışmaya başladıktan sonra ücret transferine lüzum hâsıl olduğu za
man müracaat edildiği vaki olmaktadır. Ayrıca müracaat yazısına gerekli dokümanlar eklenmemektedir. Bu 
ve benzeri hallerin sözü geçen kanun ve 17 sayılı kararın yanlış tefsir edilmesi neticesi tahaddüs ettiği düşü
nülmüş olup, bu konuda tebliğleri ve kararı çıkaran Maliye Bakanlığının mütalaa ve tefsirinin alınması lüzum
lu görülmüştür. Ekli olarak gönderilen Maliye Bakanlığı mütalaa ve tefsirinde tespit edildiği şekilde bundan 
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sonra bu konuda aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması ve müsaade talebine bundan sonra tevessül edilmesi ge
rekmektedir. 

Bu gibi işlemlerin yapılmasında : 
a) Evvela işin mahiyeti tespit edilerek proje ve keşifleri hazırlanmak suretiyle maliyet tespit edilecektir. 
b) Bu maliyeti için de ödenecek döviz miktarı belirtilecektir. 
c) Mevzuubahis işin Türkler tarafından yapılmayacak nitelikte olduğu mucip sebepleri ile belirtilecektir. 

d) Bu hususları belirten her türlü dokümanlarla mukavele tasarıları örnekleri de eklenmek sureti ile Bakan
lığa müracaat edilecektir. 

Bilgi edinilerek gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Y. 
Noyan 

Müsteşar 

(Belge : 32) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

Yüksek Fen Kurulu 29 . 11 . 1966 
Başkanlığı 

Sayı : 04/7011/282 
52870 

Konu : Türk Parası Koruma Kanunu kapsamına giren 
işler Hk. 

Etibank Genel Müdürlüğüne 

Türk Parasını Koruma Kanunu ve 17 sayılı tebliğe göre Bakanlığın müsaadesini gerektiren yabancı uz
man kullanılan ve yabancı müteahhitlere yaptırılan işlerden bugüne kadar mukavele ye bağlanmış ve devam 
etmekte olanların, maliyet ve durumlarını belirten izahat ve dokümanlarla, mukavele örneklerinin gön
derilmesini ve bundan sonra yapılacak işler için 17 Kasım 1966 tarih ve 04 7011 257 sayılı yazımızda belir
tilen esaslar dahilinde hareket edilmesini rica ederim. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 
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(Belge : 33) 

Karadeniz Bölgesi Bakirli 
Piritlerinin Değerlendirilmesi Etüt ve 8.12. 1966 

Tesis Grup Müdürlüğü 
Yt/210/Uy/2419 - 2514 - 77009 

Özü : 1967 yatırım programınızın gön
derildiği Hk. 

Maden, Kimya Metalürji ve Enerji - Elektrik Sektörlerine ait 1967 yılı yatırım programlarımız, Devlet 
Planlama Müsteşarlığı ile Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarınca incelenmiş ve Yüksek Planlama 
Kurulundan geçirilmiştir. 

Sözkonusu programlar henüz Bakanlar Kurulunca tasdik edilmemiş olmakla beraber tespit edilen nihai 
şekline göre hazırlanan 1967 yılı programlarınız, şimdiden gerekli tedbirler alınmak üzere, ilişikte gönderil
miştir. 

Buna göre : 
Devam eden işleriniz 65 000 000 
1967 yılında yeniden ele alınan işleriniz 10 000 000 

75 000 000 Lira 
tutmaktadır. 

1967 yılı yatırım programınızdaki konuların teker teker üzerinde durularak : 
1. Projelerin yıl içinde programa göre tahakkukunu teminen derhal hazırlık faaliyetine geçilecektir. 
2. Şartnameler vaktinde hazırlanacaktır. 

3. İnşaat işlerinde ihale ile ilgili hazırlıkların, ihalelerin inşaat mevsiminden önce yapılmasını sağlayacak 
zamanda tamamlanacaktır. 

4. Emaneten yapılacak işlerde her türlü istimlak işleri ile projeler inşaat mevsiminden evvel ikmal edi
lecektir. 

5. Yatırım programlarında ayrıntılı olarak yer almamış bulunan her türlü nakil vasıtaları ile her tür
lü sosyal inşaatlar, iş programlarında nazara alınmış bulunsa dahi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığın
dan muvafakati alınmadan satın alınamayacak ve inşaata başlanamayacaktır. 

6. Progrma alınan yatırımlar için bir zaman tablosu hazırlanacak ve projeler buna göre yürütülecektir. 
1967 yılı yatırım programında derpiş edilen tahsisatların termin planlarına göre gerektirdiği işler tam ola

rak tahakkuk ettirilecek ve sarfiyat programlarının aşılmamasına itina gösterilecektir. 
1967 yılı programının Bakanlar Kurulunca tasdikinde, uygulama esasları ve tedbirler konusunda yapıla

cak işlemler ayrıca bildirilecektir. 
Bilginizi ve gereğini rica ederiz. 

Etibank Genel Müdürlük 
Rcmm Kurşuncu Suphi Yavaşça 
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(Belge : 34) 

Consciller Commercial L'ambassade de Turquie 
24 Avenue de la Toison d'or 

Bruxelles - BELCİQUE 
44/MB/547/3605 - 78425 

Mechim Firmasının Karadeniz Merkezi Bakır İzabe Tesisleri ile ilgili yazısının iki adet fotokopisi ekte 
sunulmuştur. 

Bankamızın üzerinde çalışmakta olduğu bu projenin anahatlan aşağıda belirtilmiştir; 
1. Murgul - Anayatak - madeninin tevsii ve Çakmakkaya yatağının developmanı, 
2. Günde 6 000 ton cevher işleyecek bir konsan ratör tesisi, 
3. Murgul - Hopa konsantre boru hattı ve Hopa filtrasyon tesisi, 
4. 40 000 ton/sene kapasiteli Merkezi İzabehane, 
5. Merkezi İzabehane baca gazlarından sülfürik asit istihsali, 
220 000 ton/sene, 
6. Reverber ve sülfürik asit tesisi baca gazlarından amonyum sülfat istihsali. 
18 500 ton/sene. 
Projenin fizibilite etütleri The Ralph M. Parsons Company'e yaptırılmış ve müşavir firma Haziran 1966' 

da nihai raporunu vermiştir. Verilen müspet rapor üzerine Bankamız tarafından müşavir mühendislik hizmet
leriyle ilgili şartname hazırlanmış ve bu sahada dünyaca tanınmış firmalardan teklif istenmiştir. Gelen teklif
ler arasında Mechim Firmasının Fransız Sofrimizce Firması ile birlikte sunduğu teklifi de bulunmaktadır. 

Yukarıda anahatlan belirtilen projenin toplam keşif bedeli 470 000 000 TL. olup, dış finansman ihtiyacı 
takriben $ 22 500 000'dır. 

Dış finansman ihtiyacının karşılanması için Maliye Bakanlığına yazılmış, fakat henüz bir cevap alınama
mıştır. 

Mechim Firması yazısında finansman imkânlar.ndan bahsetmektedir. Firma temsilcileri ile tarafımızdan 
yapılacak bir öngörüşme neticesinde imkân ve şartlar konusunda firma görüşünün öğrenilmesine delaletleri
nizi rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Etibank Genel Müdürlük 

Muzaffer Ulu soy S. Absoy 

(Belg- : 35) 
ANKARA 

12 I - 1 0 0 - 5 4 3 - 81966 29 Aralık 1966 
Maliye Bakanlığı 

Yüksek Makamına 

Karadeniz Bakirli Piritleri İşletmesi Projesi hakkında. 

Yüksek malumları olduğu üzere Karadenizin doğu bölgesinde mevcudiyeti bilinen bakirli pirit yataklarının 
şimdikinden daha geniş bir ölçüde ve entegre bir şekilde işletilmesi konusu ile Bankamız uzun bir süreden 
beri meşgul bulunmaktadır. 

Milli ekonomimize yeni kaynaklar ve yeni istihdam sahaları yaratacak bir nitelikte olan ve rantabilitesi-
nin yüksekliği her bakımdan anlaşılmış bulunan bu projenin kuvveden fiile çıkarılması hususuna kalkınma 
planımızın 1967 uygulama programında da yer verilmiştir. 

Bahis konusu projeyi etraflıca açıklayan bir memorandum bu yazımıza ekli olarak sunulmuştur. Bu dokü
manın tetkikinden de anlaşılacağı veçhile projenin daha birinci safhasının gerçekleşmesi halinde, adı geçen böl
geden Bankamızın bugünkü Murgul ve Küre İşletmeleri vasıtasıyla elde etmekte olduğu yıllık 140 milyon TL. 
tutarındaki satış hâsılatı 500 milyon TL. nın üstüne yükselecek ve istihdam hacmi bir kaç kat büyüyecektir. 
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Satış hâsılatındaki bu artış şüphesiz üretimdeki artışın bir neticesi olacaktır. Filhakika mevzuubahis proje 
ile ulaşılacak üretim seviyesini aşağıdaki rakamlar ifade etmektedir. 

— 8 000 tonluk blister bakırı üretimi 40 000 tona 
— 110 000 tonluk pirit üretimi 500 000 tona 
— 25 000 tonluk sülfürik asit üretimi 200 000 tona 

yükselecek buna ilaveten yeni kurulacak tesislerde muhtemelen 14 000 ton da amonyum sülfat elde edilecektir. 

Karadeniz Bakirli Piritleri Projesi çok büyük ve entegre bir sanayi manzumesinin kurulmasını hedef tut
tuğu cihetle bunun iki etapta reaîizasyonu zaruri mütalaa edilmiştir. Binaenaleyh projenin ikinci kısmının 
ağırlık noktasını piritlerin işlenmesi teşkil edecektir. Bunun için kuralacak yeni tesislerle, 

— 125 000 ton saf kükürt, 
— 400 000 ton demir cevheri, 

üretilecek ve tali mahsul olarak, altın, gümüş, çinko, ve kobalt elde edilecektir. 

Bunun dışında sülfürik asit üretimi 600 000 tona yükseltilecek ve ilave 400 000 ton sülfürik asit ile 
1 200 000 ton süper fosfat imal edilebilecektir. (Muhtemelen Azot Sanayii tarafından). 

Projenin birinci safhasının tahakkuk ettirilebilmesi için üç senelik bir süreye ve 639 milyon TL. lık bir ya
tırıma ihtiyaç olacağı hesap ve tahmin edilmiş bulunmaktadır. Yatırımların '€/c 42,5'una tekabül eden 271 
milyon TL. lık kısmı (29,9 milyon dolar), dış para ile satın alınacak makine ve teçhizatın bedelidir. 

Bu projenin tahakkuku sırasında Türkiye'de yapılması mümkün olan her türlü makine cihaz ve malze
melerin yerli kaynaklardan temin edilmesine azami itina gösterilecektir. Dış finansman hesabı bu görüş ve dü
şünceye göre yapılmıştır. 

Esas büyük projenin birinci safhası ile ilgili çalışmaların bugünkü durumu şu şekilde özetlenebilir : 
i) Murgul tesislerinin tevsiini, bakır ve pirit konsantrelerinin Murgul'dan Hopa'ya bir boru hattı ile 

naklini, Samsun'da merkezi bir izabehanenin kurulmasını öngören avan proje mahiyetindeki fizibilite raporu 
The Ralph M. Parsone Company Firmasına hazırlatılmıştır. 

ii) Küre ve Espiye'de ve bütün bölgede bir yandan jeofizik araştırmalarına devam edilmekte, diğer yan
dan bulunan rezervlerin cevher karakterinin kesinlikle tespitine çalışılmaktadır. Bu çalışmaların sonu alındığı 
zaman her iki kısma ait projelerin ihzarına başlanacaktı^ 

Fakat şimdiden şu hususu açıklamak mümkündür ki, Küre ve Espiye'de inşa edilecek yeni tesislerin ka
pasitesi, Samsun merkezi izabehanesinde yılda üretilmesi öngörülen 40 000 ton blister bakırının 10 000 tonu
nun bu havaliden nakledilecek konsantre cevherden elde edilmesini sağlayacak şekilde tespit olunacaktır. 

Finansman : 
Bankamız projenin finansmanını üç alternatifli olarak mütalaa etmiştir. 
Birinci alternatif projenin bankamızın bünyesi içinde gerçekleştirilmesi ve lüzumlu sermayenin Türk parası 

kısmının Yatırım Bankasından dış parası kısmının Merkez Bankası kaynaklarından veya Hükümetçe buluna
cak bir dış kredi kaynağından sağlanmasıdır. Bu hususla ilgili olarak bankamızdan yüksek bakanlığınıza gön
derilmiş olan 14 . 10 . 1966 tarihli 20 . 3 . 17 661-64 360 sayılı yazıya karşılık alınan 7 Aralık 1966 tarihli 
56911 - 10/5 - 19017 sayılı cevabi yazıda projenin Avrupa Yatırım Bankasına sunulduğu ve bu kaynaktan 
kredi teminine çalışıldığı bildirilmiştir. 

Projenin dış finansmanının Merkez Bankası kaynaklarından temini cihetine gidilmesinin, çekilmekte olan 
döviz sıkıntısı muvacehesinde, dış ticaret dengesini zorlaması ve bu durumun, muhtemelen projenin renlizas-
yonunu geciktirmesi ve dolayısıyla projenin rantabilitesini saraması ihtimali mevcuttur. 

Diğer taraftan AID Teşkilatı bu projenin, sermayesinde özel sektör hissesi galip, bir anonim ortaklık tara
fından kuvveden fiile çıkarılması öngörüldüğü takdirde gerekli dış finansman kredisini sağlayabileceğini beyan 
etmiştir. 

Bu itibarla ikinci alternatif olarak bahis konusu projenin finansmanının bir anonim ortaklık vasıtasıyla gerçek
leştirilmesi düşünülmektedir. 

Böyle bir alternatifin, projenin milli ekonomiye sağlayacağı menfaatleri hiç bir şekilde değiştirmeyeceği aşi
kârdır. Zira bu proje ile, 
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— Milli gelire sağlanacak katkı, 
— Yeniden yaratılacak istihdam hacmi, 
— Elde edilecek döviz kazancı, 

gibi hususlar projenin tahakkuk şekline tabi değildir. 
Bankamızın menfaatlerine gelince bu projenin tahakkuku ile bu bölgeden elde edeceği kazançlar bugün 

elde edilmekte olanın kat kat üstünde olacaktır. 
Üçüncü alternatif; yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarından faydalanılarak projenin dış finans

manının mallanması şıkkı da üçüncü bir alternatif olarak düşünülebilir. Bu takdirde bahis konusu işçi kitlesi
nin tasarruflarını değerlendirecek şekilde kendi aralarında teşkilatlanmaları icabeder ki, böyle bir durumun 
son zamanlarında 

Kanaatimizce finansman konusunda dikkat nazara alınması icabeden en önemli kriter «zaman» dır. Hangi 
şık bu projenin en kısa zamanda renlizasyonunu mümkün kılacak ise o yolun seçilmesi gerek milli ekonomi
mizin ve gerekse bankamızın menfaatlerine en uygun olanıdır. 

Bu itibarla projenin rantabilitesine müessir bir gecikme olmaksızın 1 nci alternatife imkân bulunamadığı 
takdirde, genel müdürlüğümüz 2 nci ve 3 ncü alternatiflerden döviz mukabili satılacak hisse senetlerinin 
uzun zamana bağlı olması sebebiyle 3 ncü alternatif yerine yabancı kaynağın kısa zamanda ve toptan sağlan
masına imkân veren AID kredisinden faydalanılarak kurulacak anonim ortaklık şekli olan 2 nci alternatifin 
tercih edilmesini uygun mütalaa etmektedir. 

Bir şirket kurulması halinde lüzumlu sermayenin 400 000 000 TL. olacağı buna ilaveten 226 milyon TL. 
hk bir dış krediye ve keza işletme sermayesi olarak 100 milyon TL. lık bir iç krediye ihtiyaç duyulacağı hesap 
ve tahmin edilmiştir. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimiz kendi aralarında teşkilatlanarak kurulacak şirketin hisselerini almaya 
talip oldukları takdirde dış finansman ve dolayısıyla dış kredi konularının bu yeni duruma göre tekrar gözden 
geçirileceği tabiidir. 

Yukarda ve ekli memorandumda arz ve izah ettiğimiz konunun tetkikini ve uygun görüldüğü takdirde 
kurulması düşünülen anonim şirket hakkında sayın Bakanlıkları mütalaasının 6/5769 sayılı kararnamenin 
6 b-5 maddesi gereğince işarını müsaadelerinize arz ederiz. 

Derin saygılarımızla. 
Et i bank 

Genel Müdürlük 
O. I. S. Y. 

(Belge : 36) 

9 . 2 . 1967 

Konu : Karadeniz bakirli piritleri projesi Hk. 

Etibank Genei Müdürlüğüne 

İlgi : 29 Aralık 1966 tarih ve özel No. 120 İ - 100. Genel No.: 542/81942 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınız ve eki memorandumda. «Karadeniz Bakirli Piritleri Projesinin» yatırımları ve kârlılığı hak

kında bilgi verilmekte, projenin finansmanı konusunda ortaya çıkmış olan üç alternatiften AID kredisinden 
yararlanılarak kurulacak anonim ortaklık şeklinin tercih edildiği belirtilerek, 6/5769 sayılı Kararnamenin 
6/b-5 maddesi gereğince teşkilatımızın görüşü talep edilmektedir. 

1. Bilindiği gibi, Karadeniz Bakirli Piritleri Projesi Türk ekonomisi için uzun süredir olgunlaştırman, 
yüksek kârlılığı, dış ticaret dengesine etkisi, katma değerinin yüksekliği ve gelişme imkânlarının çokluğuyla 
tamamen belirmiş temel projelerden biridir. Projenin bu çok yönlü faydası ve milli ekonomiye olumlu etki-
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tefi dolayısıyla en kısa sürede gerçekleştirilmesi temel hareket noktası olmalıdır. Proje gerçekleşmesinin er
telendiği her bir gün için yalnızca yaklaşık olarak 100 bin dolarlık bir döviz kaybı olduğunun düşünülmesi, 
çalışmaları hızlandırmanın cesaretle karar almanın ve gereğini yapmanın önemini belirtmeye yeterlidir. 

2. Esasında Devlet Planlama Teşkilatınca üzerinde hassasiyetle durulan konu da projenin biran önce ger
çekleştirilmesi olmaktadır. Bir projenin sahibinin kim olacağı genellikle bir politik tercih konusudur. Bunun
la beraber bazı hallerde özel sektör veya kamu sektörünce gerçekleştirilmesinin teknik yönden belirli avan
tajları olabilir. 

Karadeniz Bakirli Piritleri Projesi finansmanı konusunda ortaya çıkmış olan alternatifler, aynı zamanda 
milli ekonomik düzenle ilgili kararları, diğer bir deyişle politik tercihi gerektirir mahiyette görülmektedir. 
Bu nedenle, politik mercilerin kararlarına yardımcı olmak amacıyla burada bazı görüşler ve teknik hususlar 
belirtilmektedir. 

a) Projenin çok yönlü önemi 30 . 11 . 1965 tarih ve İPD: 3147.01-27-65.3842 sayılı yazımızda belirtildi
ği gibi, zamanında Sayın Başbakana da arz edilmiş; yatırımların gerektirdiği makine ve teçhizat listeleri için 
program kredisi temini yoluna gidilmesi bu şekilde kredi temininin mümkün olmaması halinde Merkez Ban
kası rezervlerinin bu işe tahsis edilmesinin bir Hükümet politikası olarak benimsenmesi görüşüne varılmış
tır. Ayrıca 1966 yılı programında, Merkez Bankası rezervlerinin öncelikle bakır konusundaki yatırımlarla 
ilgili döviz ihtiyaçları için kullanılacağı belirtilerek konu; Hükümet kararı haline de gelmiş bulunmaktadır. 
Bu kadar açık olarak belirtildiği halde, aradan geçen uzun süre içinde, bu yönüyle konunun önemine uygun 
olarak ele alınmadığı müşahade edilmektedir. 

b) 9 . 8 . 1965 tarih ve ÎPD: 3147.01-16-65-2546 sayılı yazımızda belirtildiği gibi; Türkiye'deki bakır ve 
pirit madenleriyle yabancılar da ilgilenmekte, yabancı sermaye ve proje kredisi şeklinde yardım teklifinde 
bulunmaktadırlar. Bu arada, Milletlerarası Kalkınma Ajansı AID'nin, Türkiye'nin bakır ve pirit maden
lerinin geliştirilmesine yardım konusunda duydukları yakın ilgi devam etmektedir. Bilindiği gibi, Amerika 
Birleşik Devletleri Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu içerisinde önemli oranda proje kredisi imkânı sağla
maktadır. Ancak, bu imkânı en iyi şekilde kullanabilmemiz için çok sayıda iyi proje hazırlamamız gerek
mektedir. Yapılabilirlik (fizibilite) etütleri The Ralph M. Parsons Company Firmasına hazırlatılmış olan 
Karadeniz Bakirli Piritleri Projesi ise, bizzat etütleri yapan firmanın ifade ettiği gibi, son derece kârlı ve 
ekonomimiz için iyi bir projedir. Durum böyle iken AID'nin ancak şartlı olarak kredi vermek istemesi, 
Türk halkının dolayısıyla Türk Hükümetinin seçme hakkını kullanmak isteğiyle bağdaşır görülmemektedir. 

c) Sermaye için teklif edilen c/( 51'lik özel sektör hissesi pek çok sayıda ortaklarca sağlandığı takdirde, 
işletme kârlarının yeni yatırımlara ayrılabilecek tarzda mobilize edilme imkânı azalacaktır. Pek çok sayıda 
küçük ortakların hisselerine düşen kârların önemli bir kısmını tüketim harcamaları şeklinde sarf etmeleri ih
timali kuvvetle mevcuttur. 

Bilindiği gibi, proje daha başlangıçta yan ürünlerin de değerlendirilmesini; sülfürik asit, kükürt, demir cev
heri, altın, gümüş, çinko, kobalt, selenyum v. b. üretimini esas almış ve gerekli yatırımlar yaklaşık olarak 
tarafınızdan tahmin edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye bakır potansiyelinin ilerde daha büyük miktar
larda üretime imkân vereceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu nedenle, kârların mobilize edilmesinin önemi 
büyüktür ve bu husus özellikle gözönünde bulundurulmalıdır. 

d) Türk Özel Sektörünün bakır işletmeciliği konusundaki teknik ekonomik ve pazarlama tecrübeleri ga
yet sınırlıdır. Etibankın ise bu konuda ihtisas sahasıdır. Etibank uzun bir süredir bu proje ile ilgili etüt ve 
araştırmaları yürütmektedir. Bu projenin cevher ihtiyaçlarını sağlayacak maden sahaları Etibank tarafından 
ortaya çıkarılmıştır. Bu durumda özel sektörün sözkonusu projeye teknolojik bilgi, işletmecilik, maden re
zervleri ve kârlılığı tamamen belirmiş olduğu için risk paylaşılması yönlerinden katkısı olmayacaktır. 

e) Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarından yararlanarak projenin dış finansmanını temin etmek 
oldukça ilginç bir tekliftir. Devlet Planlama Teşkilatı bu tasarruf kaynağının süratle harekete geçirilme husu
sunu yıllık programlarda önemle belirtmiştir. Ancak bu tasarrufların 1966 ve 1967 yılları yatırım programla
rına alınmış ve en kısa zamanda gerçekleşmesi zorunlu olan Karadeniz Bakirli Piritleri Projesi için zamanın
da toplanıp toplanamayacağı hususu belirsizdir. 

f) En son hesaplara göre, 29,9 milyon dolar olarak bulunan dış para ihtiyacının, 5,2 milyon dolarlık bir 
kısmı 1966 ve 1967 yıllarında madencilik, kimya, demir - çelik ve metalürji sektörleri yatırımları ile prog-
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ramlara bağlanmış bulunmaktadır. Geri kalan 24,7 milyon dolarlık kısmın ise, ancak iki veya üç yılda harca
nabileceği düşünülürse, bunun kendi kaynaklarımızla karşılamanın pek imkân dışı olmadığı ortaya çıkar. 

SONUÇ : 
1. Yukarda belirtilen hususlar gözönünde bulundurulduğunda teknik tercih olarak projenin Etibank tara

fından gerçekleştirilmesi görüşü öncelik kazanmaktadır. Ancak, Hükümetçe projenin AID kredisinden fay
dalanılarak ve özel sektör hissesi galip bir anonim şirket tarafından gerçekleştirilmesi karar altına alınacak 
olursa, aşağıdaki tedbirlerin alınmasında zaruret görülmektedir. 

a) >c/c 51lik özel sektör hissesinin büyük bir kısmının, özel kuruluş statüsündeki milli banka ve müessese
lere satılması şartı konulmalıdır. 

b) Şirket statüsü hazırlanırken, kâr dağıtımı konusunda ilerdeki tevsi programlarını kısıtlamayacak ve 
aksatmayacak şekilde gerekli tedbirler hassasiyetle alınmalıdır. Örneğin: kârın belli bir yüzdesinin otofinans-
mana ayrılması gibi. 

2. Projenin biran önce gerçekleşmesi için yapılacak önçalışmalar, kuruluş şekline ve finansman konu
suna mutlak suretle bağlı hususlar değildir. Müşavir firma derhal tutulmalı, anatesislerin kati proje ve şart
namelerinin hazırlatılarak gecikmeye meydan verilmeyecek usullerle süratle ihaleye çıkarılmalıdır. 

Bütün bu çalışmalar için gerekli olacak harcamalar döviz ihtiyaçları 1967 yılı programıyla karara bağlan
mış yatırımları olarak başlangıçta Maliye Bakanlığınca öncelikle karşılanabilir. Ayrıca, yukarda belirtilen ça
lışmalarla ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatına muntazam bilgi verilmesi çalışmalarınıza yardımcı 
olunması bakımından faydalı olacaktır. 

Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim. 
Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşar 
Turgut Özal 

(Belge : 37 - 38) 

GlZLİ VE ZATA MAHSUSTUR 
TC 

Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve 

Milletlerarası İktisadi 
İşbirliği Teşkilatı 
İkt. Dev. Teş. Şb. 

Sayı : 52854 

Başbakanlık Makamına 

Etibank Genel Müdürlüğü 29 Aralık 1966 tarih ve 81-966 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza müracaat ederek, 
genel olarak aşağıda açıklanan hususları bildirmiş ve konu hakkında Bakanlığımızın mutabakatını talep et
miştir. 

Karadeniz'in Doğu bölgesinde mevcudiyeti bilinen bakıriı pirit yataklarının daha geniş ölçüde ve entegre 
şekilde işletilmesi konusu uzun bir süreden beri ele alınmıştır. 1967 yılı uygulama programında bu projeye de 
yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere, bahis konusu projenin realize edilmesi ile : 
a) 8 000 tonluk blister bakır üretimi 40 000 ton-. 
b) 110 000 tonluk pirit üretimi 500 000 tona. 
c) 25 000 tonluk sülfürik asit üretimi 200 000 tona yükselecektir. Buna ilaveten 14 000 ton amonyum 

sülfat elde edilecektir. 
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Projenin ikinci kısmı esas itibariyle piritlerin işlenmesini sağlayacak, bunun için yeni tesislerle 125 000 ton 
saf kükürt, 400 000 ton demir cevheri üretilecek ve tali mahsul olarak altın, gümüş, çinko ve kobalt elde edi
lecektir. 

Projenin birinci safhasının tahakkuk ettirilebilmesi için 3 yıla ve 639 milyon TL. tutarında yatırıma ihti
yaç olacağı tahmin edilmiştir. Bunun 271 000 000 TL. kısmı (29,9 milyon dolar) döviz sarfını icabettirmek-
tedir. 

Etibank projenin gerekli finansmanını üç alternatifli olarak veya aşağıdaki şekilde mütalaa etmiştir : 
Ele alınan ilk şekil Türk liralanyla finanse edilecek kısmın Bankanın kendi kaynakları ve Devlet Yatırım 

Bankasından alacağı kredi ile karşılanmasıdır. Bu takdirde dış finansman temin edilecek Hükümet kredisi ile 
karşılanacaktır. 

İkinci olarak AID Teşkilatının, sermayesinde özel sektör hissesi galip olacak bir anonim şirket kurul
duğu takdirde gerekli dış kredinin sağlanabileceğini ifade ettiği açıklanmaktadır. 

Üçüncü şekil, yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarından faydalanılması şeklinde ele alınmıştır. 
Etibank, yazısında tercihini belirtmeden evvel finansman konusunda gözönünde tutulması en önemli olan 

unsurun «zaman» olduğunu kesinlikle açıklamıştır. 
Bu itibarla ilk alternatif realize edilemediği takdirde AID kredisinden faydalanılması uygun mütalaa edil

miştir. 
Bakanlığımızın mütalaası : 
Bakanlığımız konuyu, en önemli unsurun zaman unsuru olduğunu gözönünde bulundurmak suretiyle bir 

taraftan maliyet diğer taraftan genel dış borçluluk ve nihayet iç finansman imkânları bakımından şu şekilde 
mütalaa etmektedir : 

1. Proje çeşitli yönleri itibariyle çok yüksek randımanlı ve kısa zamanda realize edilebilir niteliktedir. 
Buna ilaveten yalnız ithalat ikamesi sağlamak yerine yeni döviz geliri elde edilmesini mümkün kılacak verim
lilik unsurunu da taşımaktadır. Objektif ölçülere göre, esasen yüksek sayılmaması gereken dış finansman 
ihtiyacı, milletlerarası teşekküllerden veya Konsorsiyuma üye memleketlerden Hükümet kredisi olarak sağ
lanabilir. Proje olarak en iyi şartlarla sağlanmazsa dahi alınacak dış krediyi kısa zamanda öder. Ancak, ma
lumları olduğu üzere dış borçlanmamızda gözönünde tutulması gereken en önemli husus genel borçluluk 
durumumuzdur. Zira, Türkiye yalnız en verimli veya verimli projeleri için değil önce ekonomik istikrarının 
muhafazası ve sonra da bu ortam içinde Kalkınma Planının dış finansmanı için bir müddet daha dış kredi 
alacaktır. 

Bir taraftan yukarıda açıklanan husus gözönünde tutulduğu takdirde diğer taraftan iç finansman yönü 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir : 

Projenin 1967 yılı Türk Lirası giderleri anılan yıl programında nazara alınmıştır. Devlet Yatırım Ban
kasından borçlanmaya gidildiği takdirde r/( 7 nispetin leki faizin r:/c. 1 civarında indirilmesi mümkün görül
mektedir. Ayrıca faizin sağlanacak diğer kredilerin fa : i ile birlikte gözönünde tutulması yerinde olur. 

2. Hal böyle olunca, Etibankın bahse konu yazısında öne sürdüğü unsurları aşağıdaki şekilde kıymetlen
dirmek gerekmektedir : 

a) Projeye derhal başlanması lüzumludur. Bu lüzuma mukabil talep edilecek her türlü kredi, krediyi ve
recek olan müessese veya memleketlerin projeyi tetkik taleplerinden dolayı bir miktar gecikecektir. Elde mev
cut, müşahhas teklif sayılması gereken AID teklifi, kurulacak şirketin % 51 nispetinde özel sektör sermayesi 
ile kurulması gerektiğinden ilave bir gecikmeye de sebep olabilir. 

Bu itibarla, AID Misyon Başkanına kurulacak Şirket sermayesinde özel sektör hissesinin en az % 51 nis
petinde olması yerine bu nispetin altında da kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu arada gözönünde tutulması gereken diğer bir husus projenin başlamasından itibaren geçecek bir yıl 
içinde dış finansman ihtiyacının ancak 5 milyon dolar civarında kalacağıdır. Başka bir ifadeyle ilk yıl içinde 
kendi kaynaklarımızdan 5 milyon doların bu projeye tahsisi bir taraftan zaman unsurunun değerlendirilme
sini, diğer taraftan da her türlü dış kredi teması yapılması imkânını sağlayacaktır. 
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b) Gerçekten, Bakanlığımız, ilk yıl 5 milyon dolar tahsis edilmek suretiyle projeye derhal başlanmasının 
ve Konsorsiyuma üye memleketlerle milletlerarası müesseselere yapılacak kredi talebinin bundan sonra ve 
müzakerelerde tam serbesti verecek bir ortam içinde yapılmasının uygun olacağ; görüşündedir. 

Bu istikamette hareket edildiği ve sonradan dış kredi sağlanamadığı takdirde; projeye kendi dış kaynakları
mızı kullanmak suretiyle devam edilebilecektir. Ancak 5 milyon dolar tahsisinden sonra da dış kredi temini 
imkânsız görülmemektedir. Bu takdirde, dış kredi şartlarının müzakeresini kısa zamana sığdırmak zarureti ol
mayacaktır. 

Buraya kadar açıklanan Bakanlığımız görüşü, şöylece özetlenebilir : 
Projenin mümkün olan en kısa zamanda realize edilmesi lüzumu gözönünde tutularak, kendi kaynakları

mızdan 1967 yılı içinde 5 milyon dolar tahsisi suretiyle icraya başlanması yerinde olacaktır. Bu takdirde, ile
ride dış kredi sağlanamaz ise, projenin gelecek yıllarda 30 milyon dolara yükselecek dış finansmanını da ken
di kaynaklarımızdan karşılamak külfetini gözönünde tutmak gerekecektir. 

Ancak, 5 milyon doların tahsisinden sonra, dış kredi sağlanabildiği takdirde, bu kredinin daha iyi şartlar 
taşıyacağı mefruzdur. Bu imkân realize edilebildiği takdirde, zaman kaybına meydan vermeden finansman 
mümkün olan en iyi şartlar ile temin edilmiş olacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerine ve talimatlarının gönderilmesini müsaadelerine arz ederim. 
Maliye Bakanı 

(Belge : 39) un çevirisi 
Ralph M. Parsons Şirketi 19 Ocak 1967 

Fransa'daki Merkezi 
41 Ave. George V, Paris 8 Fransa 

Etibank Genel Müdürlüğü 

Yenişehir - Ankara - Türkiye 

Sııyın Suphi Yavaşçanın dikkatine Konu: Murgul Bakır Gelişim Fizibilite Etüdü, Sermaye 
Bedeli Tahmini. 

Beyle»*, 
16 Ocak 1967 tarihinde bizim büromuza yaptığınız ziyaret sırasında da belirttiğimiz gibi, Murgul Gelişme 

Projesi nihai fizibilite raporumuz ve sermaye ve işletme masrafları ile ilgili tahminlerimiz büyük bir dikkatle 
Washington AID bürosu tarafından incelenmiştir. Gerekli kredinin tahsisi için bu inceleme gerekli idi. Talep 
üzerine birçok kez Waşington'a gidip izahat verdik. Raporumuzu açıkladık. Ayrıca birçok sorulara yazılı ya
nıt verdik. Bu yanıtlar 7 Aralık 1966 ve 12 Ocak 1967 tarihli AlD'ye hitap eden mektuplarımızda takdim 
edilmiştir. Son ziyaretimiz sırasında bu mektupların birer kopyası size takdim edilmişti. Böylece sizin kre
dinizin gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 

Sermaye harcamaları tahmini ile ilgili olarak, ki bu kalem özellikle dikkatli şekilde incelenmektedir, zira 
AID yetkilileri fon tahsisinin yeterli olduğuna dair tatmin olmak istemektedirler. Bu vesile ile biz de tah
minlerimizin doğru ve gerçekçi olduklarına güvenimizi ifade etmek isteriz. Tüm proje için 36 milyon doların 
sağlam bir tahmin olduğu kanısındayız. Tabii bu rakan göz önünde bulundurulurken bir de zamanın hesap
lanması gereklidir. Şayet gecikme olursa yüzde 5 do'ar ve yüzde on Türk lirasında artış olması doğaldır. 
Böylece 1.1 milyon dolar ve 1.5 milyon Türk lirası araş olur ki bu makul bir değişikliktir. Bizim verdiğimiz 
tahminler sağlam mühendislik tahminleridir. 

AID bize sorular sorunca biz de her hangi bir hata olmasını önlemek amacıyla hesaplarımızı tekrar ay
rıntılı biçimde inceledik. Ayrıca geçmişte yapılmış başka mühendislik hesaplarını da inceledik ve Murgul 
tahminlerinin bunlara uygun olduğu kanaatine vardık. Örneğin bizim Samsun Smclteri için öngördüğümüz 
14.6 milyon dolar Karaib bölgesinde 21.5 milyon dolarlık bir smelter için yaptığımız tahminlere uygundur. 
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Karaib adalarında yapılan bu fırın yılda 80,000 ST. ton bakır cevheri trete etmektedir. 0.6 fiyat varyasyonu 
faktörü de gözönünde bulundurulursa, bizim tahminlerimizin makul ve gerçekçi olduğu ortaya çıkıyor. 
Ayrıca Şili'de yapılan 1959 yılı fiyatlarına göre hesap'anan bir smelter (46,500 S tonluk) 10.5 milyon dolara 
mal olmuştur ki bu rakam bizimkine yakındır, halbuki bizüm tahminlerimize birçok yeni gelişmeler de dahil 
edilmiştir. 

Diğer söz konusu firmanın reverber ve flaş smel'terlerinin aynı fiyata çıkabileceğini bildirmesinin dalha 
sonra yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Konverter slagiz (vtılacak artıklar) tekrar yakılacağını düşünen bu tahmin
ler ile ilgi'i görüşlerimiz size 13 Ocak 1967 tarihli me'ctubumuzda anlatılmıştı. Ayrı bir artık maddeleri de
ğerlendirecek fırın flaş smelting için gereklidir. Bu iki masraf toplanınca flaş smelter reverber smelterden 
daha pahalıya mal olmaktadır. Bu gerçek de 13 Ocak 1967 tarihli mektubumuzda belirtilmişti. 

Bu bahis ettiğimiz bütün hususlar bu yazımızın anıitemasını desteklemektedir. Bizim Murgul Bakır Ge
lişim Projesi için verdiğimiz rakamlar en iyi rakamlardır ve dengeli mühendislik hesapları sonucu ortaya çık
mıştır. Tüm soruları yanıtlamaya hazırız. Her türlü konuşma ve tartışmaya da ayrıca hazırız. 

Saygharımızla 
Ralph Costantini 

Kopyası AID Ankara'ya iletilmiştir. 

(Belge : 40) 
TC 31 Ocak 1967 

Dışişleri Bakanlığı 
İBEF : 760.550-67/2 Dairesi Gn. Md. 17 Konu: Karadeniz Merkezi izabe Tesisleri Projesi. 

Etibank Genel Müdürlüğüne 

İlgi: a) 8 Kasım 1966 tarihli ve 56911 - 205/11.17762.54C37 sayılı yazıları (Maliye Bakanlığı için) 
b) 19 Ocak 1967 tarih ve 760.550.67/2-75 sayılı yizimiz, (Maliye Bakanlığı için) 
1. Malumları olduğu üzere, ilgi a'da kayıtlı yazılır üzerine, AET nezdindeki Daimi Delegeliğimiz Kara

deniz merkezi bakır izabe tesisleri projesinin AYB kaynaklarından finanse edilmesi imkanlarını araştırmak 
amacıyla banka nezdinde teşebbüse geçmiş ve bu konu la alınan ilk sonuçlar ilgi b'deki yazımızla bakanlık
ların?. bildirilmişti. 

2. Daimi Delegeliğimiz Etibanktan aldığı bir yaz:da mezkûr proje ile ilgili kısa bilgiler verildiğini, mü
esseseleri tarafından projenin Müşavir Mühendislik hiz netleri için dünyaca tanınmış firmalardan teklifler is
tendiğinin, gelen teklifler arasında Belçika Mechin Fir naşının bir Fransız Firması ile müştereken yaptığı bir 
teklifin de bulunduğunun, dış finansman ihtiyacının kırşılanması için Maliye Bakanlığına yazılmış, fakat he
nüz cevap alınmamış olduğunun, Mechim Firmasının finansman imkânlarından bahsetiğinin kaydedilerek 
Delegeliğimizin firma temsilcileri ile bir öngörüşme yıpmasının ve finansman imkân ve şartları konusundaki 
görüşlerini öğrenmesinin rica olunduğunu bildirmekte fi', 

Etibank, mektubuna ilişkin olarak, Mechim Firma ından bir müdür yardımcısının müesseselerindeki Cen
giz Bayrak'a yazdığı bir mektubun fotokopisini de Daini Delegeliğimize göndermiştir. Bu mektupta, firma, 
başarı şanslarını artırmak için, finansman çareleri aanması hususunda işbirliği arzusunda olduğunu be
lirtmektedir, 

3; Etibankın yazısının alınışından sonra Daimi Delegeliğimize müracaatla randevu talep eden Mechim 
Firması müdür ve müdür yardımcısı aşağıda özetlenen bilgileri vermişlerdir. 

a) Mechim Firmasının Fransız Sofrimines Firma ı ile müştereken ilgilendiği iş. Karadeniz Merkezi İza
be Tesislerinin münhasıran mühendislik hizmetlerine ait bulunmaktadır. Etibankın bu hizmetler için açtığı 
ihaleye 4 Amerikan firmasından başka Avrupa firması olarak yalnız kendileri katılmışlardır. 
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Müşavir mühendislik hizmetlerinin toplamı takriben 5 milyon dolara baliğ olmaktadır. 
b) Firma temsilcileri esas projenin fevkalade ran'abl olduğunu, 3 yıllık bir süre içinde tesislerin amorti 

edilebileceğini ve nadiren bu kadar raritabl bir projeyj rastlanabileceğini belirtmişlerdir. 
c) Temsilcilerin finansman konusunda verdikleri bilgiler ise şu şekildedir : Müşavir mühendislik dolayı

sıyla sadece gayrı maddi manada değerler bahis konusu olduğu cihetle, Belçika Hükümetinden bir kredi sağ
lanması mümkün gözükmemektedir. Buna mukabil, firma, kredinin uygun bir vadede ödenmesini teminen tica
ri bir yol düşünmeikte ve durum kâfi derecede olgunl ıştığı zaman bunu ilgili makamlarımıza teklSf etmeyi 
tasarlamaktadır. Bu yol esas tesis yani Karadeniz Mjrkezü İzabe Tesislerinin bitirilip faaliyete geçtikten 
sonra istihsal edilecek blister bakırın muayyen bîr kısmının her yıl ihracı suretiyle borcun ödenmesidir. 

Firma temsilcileri, ayrıca Avrupa Yatırım Bankası ile de temasa geçerek finansman imkânları arayacak
larını belirtmişlerdir. 

Dairdi Delegeliğimiz firma temsilcilerine cevaben, söyledikleri hususların not edilerek Ankara'ya ulaştırı
lacağını bildirmiştir< 

4. Daimi Delegeliğimiz, söz konusu projenin AYB'ye tevdi edildiğini de dikkate alarak, bu durumda, 
finansman imkân ve şartlarını öğrenmek için ilgili firma ile doğrudan doğruya temas ve görüşmede bulun
mayı, projenin dış finansman kaynak ve şartlarının koordinasyonu konusunda zorluklar yaratacak mahiyette 
görmektedir. 

5, Öte yandan, Etibankın aynı mealde bir yazıyı Brüksel Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğine de gön
derdiği ve aynı şekilde bir teşebbüste bulunulmasını istediği de öğrenilmiştir. Ki, Daimi Delegeliğimizin res
men bu konuda temaslarda bulunmakla görevli ve yet'cili kılınmış olmasından doğacak mahzurlar bir tarafa, 
bu durumun, yapılacak teşebbüs sadece bilgi toplamak maksadına dayansa dahi, bazı karışıklıklar yaratması 
ihtimalinin de mevcut olduğu düşünülmektedir. 

Arz ederim, 
Dışişleri Bakanı Y. 

Tevfik Saraçoğlu 
Birinci İktisat Dairesi 

Genel Müdürü 

Karadeniz Bakırları Piritleri Değerlendirilmesi Grup Müdürlüğünün 1965, 1966 ve 1967 Senelerinde Çalışan 
Müdür ve Müdür Muavinleri 

1965 Müdür Sıddık Aksoy 
Müdür Muavini yok. 

1966 Müdür Sıddık Aksoy 
Müdür Muavini (İdari) Ahmet Güneri 

1967 Müdür Sıddık Aksoy 
Müdür Muavini (İdari) Ahmet Güneri 
Müdür Muavini (Teknik) E. Zeki Aka 
Samsun Şantiyesi Şefi Sabih Arıkan 
Samsun Şantiyesi Şefi Cihan Özcan 1967 sonunda gelmiştir. 
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(Belge r 41) 

MALİYE BAKANLIĞI 

Yüksek Makamına 

«Hazine Genel Müdürlüğü MİİT Genel Sekreterliği» Ankara 

230/UM/05-1/10 Karadeniz Bakır Tesisleri için AİD'den 
«Hazine Genel Müdürlüğü ve alınabilecek yardım hakkında. 

M ÜT Genel Sekreterliği» Ankara 

İlgi : 25.3.1966 tarih ve Yİ/21Ö;683 sayılı yazınız. 
Murgul Bakır İşletmesinin Tevsii ve Karadeniz Merkezi İzabe Tesislerinin kurulması ile ilgili olarak Par-

sons - Jurden Firmasına yaptırılan «Feasibility» etütlerinin nihai şeklini alması üzerine AID yetkililerinden 
Mr. Wagner, Mr. Micou, Mr. Stephanson, Mr. YVright ile yapılan müteaddit görüşmeler neticesinde tesislerin 
gerektirdiği 25,2 milyon dolarlık dış yatırımın bu teşkiiat tarafından temin edilebileceği ifade edilmiştir. Bahis 
konusu kredinin anakalemler itibariyle dökümü aşağıda gösterilmiştir. 

1 000 dolar 

Murgul'da Damar ve Çakmakkaya 
Maden Ocakları Teçhizatı 
Çakmakkaya Konsantratörü 
Liman Tesisleri 
Samsun İzabehane ve Asit Fab. 
Samsun Amonyum Sülfat Fab. 
Personel yetiştirme 
Tesislerin faaliyete geçirilmesi 
Sevk ve İdare Anlaşması 

c/c 15 gayri melhuz 

Genel yekûn 25 165 

- Finlandiya «Flash» izabe sistemi tatbik edildiği takdirde patent ve lisans hakkı olarak ödenecek azami 
500 000 dolar bu miktarın dışında kalacak ve başka bir kaynaktan karşılanması icap edecektir. 

Keyfiyet bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Derin saygılarımızla. 

ETİBANK 
GENEL MÜDÜRLÜK 

3 354 
7 795 
195 

8 571 
888 
200 
280 
600 

21 883 
3 282 
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(Belge : 41) in son sayfa çevirisi 

Etibank Murgul Ek Gelişim Projesi için gerekli ABD fonları : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
'/'. 
8. 
9. 

Damar ve Çakmakkaya Madeni 
Konsantretör (- 8 500 TPD) 
Yeni Liman Tesisleri 
Samsun Bakır Smelteri ve Asit Tesisleri 
Amonıium Sülfat Tesisleri 
Hopa Trafo Merkezi (10 M W) 
Personel Yetiştirmek 
Başlama 
İdare Anlaşması 

• $ 

$ 
$ 
$ 

3 200 000 
9 300 000 

200 000 
11 600 000 

900 000 
3 700 C00 

200 000 
300 000 
600 000 

TOPLAM 30 C00 000 
kontenjan dahil değildir. 

(Belge : 42) »in çevirisi 

Parsons - Jurden Şirketi - Mühendislik İnşaat 2 Şubat 1967 
26 Broadvvay New York N.Y 100C4 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Yenişehir - Ankara Türkiye 

Sayın Suphi Yavaşca'nın dikkatine 
Konu : P.J. İş No. 3924 , 1 
Ergani İzabe Projesi 

Beyler, 
Geçenlerde Ankara'da yaptığımız görüşme sırasında şifaen yaptığımız teklifi yazılı olarak yapmak amacıy

la yazıyorum. Hatırlayacağınız gibi teklif yanımızda çalışan uzmanların Etibank'a geçici görevle Ergani İza
be Projesi İnşasında ve ilk çalıştırma safhasında görevlendirilmek üzere verilmeleri ile ilgili idi. 

Burada bilhassa uzmanımız Sayın Frank Moran söz konusudur ve son görüşmemizde de size bu uzma
nımızdan uzun uzun bahis etmiştim. Sayın Moran Prrsons-Jurden şirketine geçen sene geçmeden önce, dün
ya çapında Bakır ve Kurşun İzabelerinden sorumlu idi. Bunlar arasında Anaconda'nın Anacondadaki İzabe
si, Montanadaki izabe fırını, Amerikan İzabe ve Rafineri şirketinin Selby Kalifornya'daki İzabesi Avustral-
ya'daki Mt. İsa İzabesi ve en yeni olarak Afrika'daki Tsumeb İzabesi sayılabilir. 

Benim Yardımcım olarak Ergani İzabesi için hazırlanan projeyi çizen mühendisleri denetlemiştir. Bu ça
lışmalar sonucu Sayın Moran'ın şimdiden bu konular ile aşina olduğu ortadadır. Bu uzmanımızın Etibank 
için gerek Ergami İzabe Geliştirme Projesinin inşa edilmesinde, gerekse İzabenin ilk yürürlüğe girme safha
sında çok yararlı olacağına hiç şüphem yoktur. 

Sayın Moran'ın sizin için çalıştığı zaman alacağı ücret Erganide çalışan uzmanianmızmkine eşit olacak
tır. Yani, 1 500 dolar aylık ücret, yüzde 17,5 yan tazminat, iki ücretin toplamının yüzde 80 overheadi, bir 
de bizim şir'ketimizin bedeli olarak yüzde 10. Bundan başka Etibank Sayın Moran'ın gidiş geliş masraflarını 
karşılayıp Türkiye dahilinde yapacağı seyahatleri de ödeyecektir. Ayrıca şayet Sayın Moran'ın kalışı üç ayı 
geçerse eşinin Ergani'ye geliş gidişi ve lojmanı verilecektir. Buna ilaveten Türkiye'de kalış süresi boyunca 
Etibank Sayın Moran'a günde 160 Türk Lirası ek tazminat verecektir. 

Teklifimizden yararlanacağınız umuduyla 15 Mart 1967 tarihinden sonra bu elemanımızın sizin hizmeti
nizde olacağını tekrarlarız. 
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Elemanlarımızın arasında size yararlı olabilecek başka uzmanlarda mevcuttur. Mr. Foley, Sıvı Yatak Fı
rınlama Uzmanı, (bu elemanımız eskiden Dorr Oliver Şirketi ile çalışmaktaydı). Mr. L. Pearson artıkların 
yakılması uzmanı (daha önce Babcock Wilcox şirketi üe çalışmaktaydı). Bu elemanlarımızda aynı koşullar 
altında size hizmet edebilirler. 

Saygılarımla. 
Parsons. Jurden Şirketi. 

Ralph Consîantini 
Proje Müdürü 

(Belge : 43) ün çevirisi 

LUMMUS ŞİRKETİ 

2 Aralık 1966 
MD - 968 

Sayın Sıddık Aksoy 
Etibank Genel Müdürlüğü 
Oda No. : 527 
Sıhhiye - Ankara 
Turkey 
Sevgili Sıddık, 
Size daha erken yazamadığım için özür dilerim. Finlandiya'dan dönüşümde evde boğaz iltihabından yat

tım. 
Harjavaltada kurulan iki asit fabrikasından biri Kamara prosesini sürdürmektedir, öbürü ise kontak pro

sesini sürdürmektedir. Bu iki işlem de teknolojik gelişmeler neticesinde doğmuşlardır. 

İlk Outokumpu flaş smelteri (izabesi) inin keşfinden ve inşasından evvel Bakır Konsantresi elektrik fırı
nında eritilirdi. Elektrik fırınının çıkış gazı kamara fabrikasının besleme gazı idi. Bu nedenle bir kontak sül
fürik asit fabrikası Bakır Flaş Smelteri (izabesi) kurulduğu zaman aynı yere ve aynı zamanda kurulmuştur. 
Bunun amacı smelterin ve konverterin çıkış gazlarını aside çevirmek idi. 

Kamara fabrikasını sökmektense zayıf asit kullanabilen Fin sanayi sektörlerinin bunlardan yararlanılma
sı düşünüldü. Kamara fabrikası sülfür dioksidin gaz birleşimi veya verilişine uygun olarak değil de Outo-
kumpo Bakır Flaş Smelter ve konverterinden çıkan gazın ziyan edilmemesi düşünüldüğünden çalıştırılmakta-
du\ 

İlişikte 12 saatlik bir süre içinde Bakır İzabesi ve konverterinin sülfür dioksit oranındaki çeşitli değişik
likleri gösterir bir grafik sunulmuştur. Flaş smelterden (izabesinden) çıkan gaz hava ile karıştıktan sonra, % 11 
sülfür dioksit gazı, ve X 6 oksijen ihtiva etmektedir. 42.000 Nm3/saatlik bir akış oranı sülfürik asit fabri
kasına yönelik devamlı bir gaz kaynağı oluşturmaktadır. Konverterden gaz saatte 22,000 Nm3 oranında ak
maktadır. Bu sayede gaz akış oranı en yüksek düzeyi bulunduğunda saatte 64.000 Nm3 olur. Bu oran slag 
oluşturma sırasında görülür, «blister blow» safhasında ise düzey 67,000 Nm?/saatte Olur. Ancak bu düzey 
değişiklikleri (varyasyonları) akış oranındaki değişiklikler 11 mol % olarak sabit kalmaktadır. İyi çizilmiş bir 
proje ve iyi tertiplenmiş bir sülfürik asit fabrikası bu varyasyonlardan etkilenemez. 

Aslında, gaz akışı varyasyonu, roaster, reverbatör fırını, ve konverter üçlüsünden oluşan bir fabrikada 
artmaktadır. Bunun nedeni olarak da tüm sülfürün roaster işleminden çıkarılması gerekirken ancak bir 
kısmı çıkarılmaktadır ve bundan dolayı konverter işlemi yapılırken daha fazla oranda sülfür çıkarılmalıdır. 
Yüksek bir sülfür dioksit konsantresi roastere ilave edildiğinde, daha az sülfür dioksit bulunan konvertere 
aktarıldığında çıkış gazı az sülfür dioksit ihtiva etmektedir. 
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İlişikte Chemico İnşaat Şirketinin göndermiş bulunduğu bir mektubun kopyası sunulmuştur. Bu mektup 
kontact sülfürik asit fabrikalarının gerek birleşim gerek hacim bakımından değişken olan hallerinin verim 
açısından etkin olmadığını doğrulamaktadır. 

Outokumpo Flaş Smelterinin ne kadar avantajlı olduğunu kanısına varmanız bizi bilhassa sevindirdi. Ay
rıca Harjavalta yöresinde çıkan bakır cevherinin değerlendirilmesi daha henüz mahdut şekilde olmaktadır. 
Yeni kurulacak bir tesisde daha verimli bir şekilde cevherden yararlanma olanağı bulunacaktır. 

En iyi dileklerimle. 
Lummus Şirketi, C. R. Skinker 

Genel Müdür, Netalurji Bölümü 

(Belge : 44) 

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma İçin İşbirliği Teşkilatı 

8 . 2 . 1967 
Etibank Genel Müdürlüğü 
Sıhhiye Cihan Sokak No : 2 

Ankara 

Konu : AID Kredi No : 277 - H - 042 
Murgul Bakır Etüdü 

Beyler, 
Bu mektup sizin bize yazmış olduğunuz 6149 sayılı metnin (28 Ocak 1967) tarihli, elimize geçtiğini kanıt

lamaktadır ve 28 Ocak 1967 tarihli bu metin Şubat 28 - Temmuz 31 1967 arası devreyi kapsayan sona eriş 
tarihinin uzatılması ile ilgili gerekli işlemin yapılmasını talep etmektedir. Bu devre uzatılması Ralph M. Par
sons şirketinin daha fazla zamana ihtiyacı olduğu için verilmiştir. Bu zaman zarfında Parsons Şirketinin pirit 
fizibilite raporu ile ilgili etüdlerini tamamlaması gerekmektedir. 

Ayrıca AID Washington'dan da kendi taahhütlerini değiştirmelerini de talep ettik. Bu konu ile ilgili ek 
yayınlandığında biz size bilgi veririz. 

Saygılarımla, 
Paul Micou 
Genel Müdür Yardımcısı 
Sermaye Projeleri 
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(Belge : 45) 
TC 

Başbakanlık Ankara 9 . 2 . 7967 
Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı 
İPD : 3. 30. 3-15-6-67-403 

Konu : Karadeniz Bakirli Piritleri Projesi Hk. 

Etibank Genel Mürürlüğüne 

İlgi : 29 Aralık 1966 tarih ve Özel No. : 120/1-100, Genel No. : 542/81942 sayılı yazınız. 

İlgideki yazınız ve eki memorandumda, «Karadeniz Bakirli Piritleri Projesinin» yatırımları ve kârlılığı hak
kında bilgi verilmekte, projenin finansmanı konusunda ortaya çıkmış olan üç alternatiften AID kredisin
den yararlanılarak kurulacak anonim ortaklık şeklinin tercih edildiği belirtilerek, 6/5769 sayılı kararnamenin 
6/b-5 maddesi gereğince teşkilâtımızın görüşü talep edilmektedir. 

"\ 
1. Bilindiği gibi, Karadeniz Bakirli Piritleri Projesi Türk ekonomisi için uzun süredir olgunlaştırman, 

yüksek kârlılığı, dış ticaret dengesine etkisi, katma değerinin yüksekliği ve gelişme imkânlarının çoğluğuyla 
tamamen belirmiş temel projelerden biridir. Projenin bu çok yönlü faydası ve milli ekonomiye olumlu etki
leri dolayısıyla en kısa sürede gerçekleştirilmesi temel hareket noktası olmalıdır. Proje gerçekleşmesinin erte
lendiği her bir gün için yalnızca yaklaşık olarak 100 bin dolarlık bir döviz kaybı olduğunun düşünülme
si, çalışmaları hızlandırmanın cesaretle karar almanın ve gereğini yapmanın önemini belirtmeye yeterlidir. 

2. Esasında Devlet Planlama Teşkilâtınca üzerinde hassasiyetle durulan konu da projenin bir an önce 
gerçekleştirilmesi olmaktadır. Bir projenin sahibinin kim olacağı genellikle bir politik tercih konusudur. Bu
nunla beraber bazı hallerde özel sektör veya kamu sektörünce gerçekleştirilmesinin teknik yönden belirli avan
tajları olabilir. 

Karadeniz Bakirli Piritleri Projesinin finansmanı konusunda ortaya çıkmış olan alternatifler, aynı za
manda milli ekonomik düzenle ilgili kararları, diğer bir deyişle politik tercihi gerektirir mahiyette görülmekte
dir. Bu nedenle, politik mercilerin kararlarına yardımcı olmak amacıyla burada bazı görüşler ve teknik husus
lar belirtilmektedir. 

a) Projenin çok yönlü önemi 30 . 11-. 1965 tarih ve İ P D : 3147.01-27-65.3842 sayılı yazımızda belirtildi
ği gibi, zamanında Sayın Başbakan'a da arz edilmiş yatırımların gerektirdiği makine ve teçhizat listeleri için 
program kredisi temini yoluna gidilmesi bu şekilde kredi temininin mümkün olmaması halinde Merkez Banka
sı rezervlerinin bu işe tahsis edilmesinin bir hükümet politikası olarak benimsenmesi görüşüne varılmıştır. 
A\yrıca 1966 yılı programında, Merkez Bankası rezervlerinin öncelikle bakır konusundaki yatırımlarla ilgili 
döviz ihtiyaçları için kullanılacağı belirtilerek konu; Hükümet karan haline de gelmiş bulunmaktadır. Bu 
kadar açık olarak belirtildiği halde, aradan geçen uzunsüre içinde, bu yönüyle konunun önemine uygun ola
rak ele alınmadığı müşahede edilmektedir. 

b) 9 . 8 . 1965 tarih ve İPD : 3147.01-16-65-2546 sayılı yazımızda belirtildiği gibi; Türkiye'deki bakır 
ve pirit madenleriyle yabancılar da ilgilenmekte, yabancı sermaye ve proje kredisi şeklinde yardım teklifinde 
bulunmaktadırlar. Bu arada, Milletlerarası Kalkınma Ajansı (AID)'nin, Türkiye'nin bakır ve pirit madenleri
nin geliştirilmesine yardım konusunda duydukları yakın ilgi devam etmektedir. Bilindiği gibi, Amerika Bir
leşik Devletleri Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu içerisinde önemli oranda proje kredisi imkânı sağlamakta
dır. Ancak, bu imkânı en iyi şekilde kullanabilmemiz için çok sayıda iyi proje hazırlamamız gerekmektedir. 
Yapılabilirlik (fizibilite) etütleri The Ralph M. Parsons Company firmasına hazırlatılmış olan Karadeniz Ba
kirli Piritleri Projesi ise, bizzat etütleri yapan firman m ifade ettiği gibi, son derece kârlı ve ekonomimiz 
için iyi bir projedir. Durum böyle iken AID'nin ancak şartlı olarak kredi vermek istemesi, Türk halkının do
layısıyla Türk Hükümetinin seçme hakkını kullanmak isteğiyle bağdaşır görülmemektedir. 

c) Sermaye için teklif edilen c/c 5l'lik özel sektör hissesi pek çok sayıda ortaklarca sağlandığı takdirde, 
işletme kârlarının yeni yatırımlara ayrılabilecek tarzda mobilize edilme imkânı azalacaktır. Pek çok sayıda 
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küçük ortakların hisselerine düşen kârların önemli bir kısmını tüketim harcamaları şeklinde sarf etmeleri ihti
mali kuvvetle mevcuttur. 

Bilindiği gibi, proje daha başlangıçta yan ürünlerin de değerlendirilmesini; sülfirik asit, kükürt, demir 
cevheri, altın, gümüş, çinko, kobalt, selenyum v.b. üretimini esas almış ve gerekli yatırımlar yaklaşık olarak 
tarafınızdan tahmin edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye bakır potansiyelinin ilerde daha büyük miktarlar
da üretime imkân vereceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu nedenle, kârların mobilize edilmesinin önemi 
büyüktür. Ve bu husus özellikle gözönünde bulundurulmalıdır. 

d) Türk Özel Sektörünün bakır işletmeciliği konusundaki teknik ekonomik ve pazarlama tecrübeleri ga
yet sınırlıdır. Etibank'ın ise bu konu ihtisas sahasıdır. Etibank uzun bir süredir bu proje ile ilgili etüt ve 
araştırmaları yürütmektedir. Bu projenin cevher ihtiyaçlarını sağlayacak maden sahalarını Etibank tarafından 
ortaya çıkarılmıştır. Bu durumda özel sektörün söz konusu projeye teknolojik bilgi, işletmecilik, maden rezerv
leri ve kârlılığı tamamen belirmiş olduğu için risk paylaşılması yönlerinden katkısı olmayacaktır. 

e) Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarından yararlanarak projenin dış finansmanını temin et
mek oldukça ilginç bir tekliftir. Devlet Planlama Teşkilatı bu tasarruf kaynağının süratle harekete geçirilme 
hususunu yıllık programlarda önemle belirtmiştir. Ancak bu tasarrufların 1966 ve 1967 yılları yatırım prog
ramlarına alınmış ve en kısa zamanda gerçekleşmesi zorunlu olan Karadeniz Bakirli Piritleri Projesi için za
manında toplanıp toplanamayacağı hususu belirsizdir. 

f) En son hesaplara göre, 29.9 milyon dolar olarak bulunan dış para ihtiyacının, 5,2 milyon dolarlık bir 
kısmı 1966 ve 1967 yıllarında madencilik, kimya, demir - çelik ve metalürji sektörleri yatırımları ile program
lara bağlanmış bulunmaktadır. Geri kalan 24,7 milyon dolarlık kısmın ise, ancak iki veya üç yılda harcanabi
leceği düşünülürse, bunu kendi kaynaklarımızla karşılamanın pek imkân dışı olmadığı ortaya çıkar. 

Sonuç : 
1. Yukarda belirtilen hususlar gözönünde bulundurulduğunda teknik tercih olarak projenin Etibank tara

fından gerçekleştirilmesi görüşü öncelik kazanmaktadır. Ancak, Hükümetçe projenin AID kredisinden fayda
lanılarak ve özel sektör hissesi galip bir anonim şirket tarafından gerçekleştirilmesi karar altına alınacak olur
sa, aşağıdaki tedbirlerin alınmasında zaruret görülmektedir. 

a) !%5l'lik özel sektör hissesinin büyük bir kısmının, özel kuruluş statüsündeki milli banka ve müessese
lere satılması şartı konulmalıdır. 

b) Şirket statüsü hazırlanırken, kâr dağıtımı konusunda ilerde ki tevsi programlarını kısıtlamayacak ve 
aksatmayacak şekilde gerekli tedbirler hassasiyetle alınmalıdır. Örneğin; kârın belli bir yüzdesinin otofinans-
mana ayrılması gibi, 

2. Projenin bir an önce gerçekleşmesi için yapılacak önçalışmalar, kuruluş şekline ve finansman konu
suna mutlak suretle bağlı hususlar değildir. Müşavir firma derhal tutulmalı, anatesislerin kati proje ve 
şartnamelerinin hazırlatılarak gecikmeye meydan verilmeyecek usullerle süratle ihaleye çıkarılmalıdır. 

Bütün bu çalışmalar için gerekli olacak harcamalar döviz ihtiyaçları 1967 yılı programıyla karara bağlan
mış yatırımları olarak başlangıçta Maliye Bakanlığınca öncelikle karşılanabilir. Ayrıca, yukarda belirtilen ça
lışmalarla ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatına muntazam bilgi verilmesi çalışmalarınıza yardımcı olun
ması bakımından faydalı olacaktır. 

Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim. 
Devlet Planlama Teşkilatı 

Turgut Özal 
Müsteşar 
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(Belge : 46) nm çevirisi 

Frank M. Stephens, Jr. 
26 Broad\vay Nevv - York City. 4. 10 Şubat 1967 

Parsons Jurden Corporation 

Sevgili Suat, 
Bay Lamb ve bizim şirketimize bağlı teknik temsilciler kısa süre ile sizinle görüşme fırsatını buldular. 

Ancak bizi üzen nokta Türkiye'de en iyi şekilde uygulanacak izabe tarzı ile ilgili kesin bir kararın alınama
mışıdır. Türk İzabesinin bu kadar kararsızlığa yol açması üzücü bir olay. 

Ben sizin bu konudaki hassasiyetinizi çok iyi anlamaktayım. Ben de Türk ekonomisine en verimli olacak 
İzabenin kullanılmasına taraftarım. İşte bunun için size bu konu ile ilgili şahsi görüşlerimi açıklamak istiyo
rum. Aslında gerek Outokumpo Flaş İzabe metodu gerekse daha geleneksel reverbetor izabe ile de sizin eli
nizdeki bakır konsantrelerini eritmek mümkündür. Benim 'kanaatime göre iki metot arasında en büyük fark
lılık toplam risk ve son proje zamanlamasında söz konusu olmaktadır. 

Gecikme ve risk açısına gelince sizin de bildiğiniz gibi flaş izabe metodu ancak Japonya da ve Finlandiya 
da kullanılmaktadır. Finlandiya da bu sistemi verimli ve işler hale getirmek tam 20 yıl sürmüştür. Japonya 
ya gelince, 10 yıldır üzerinde çalışılmasına rağmen daha henüz istenilen sonuca varılmamıştır. Sizin için (Tür
kiye için) on ila yirmi yıllık bir süre söz konusu değildir ama tam anlamıyla işler hale gelmesi için tesisin ku
rulması 3 ila 4 yıl alır. Daha geleneksel ve alışılmış bir yöntem olan raverbator usulü ise bu kadar zaman al
maz, bir baç ay zarfında tesisi işler hale getirmek mümkün olur. Bu zaman unsuru Türkiye için rentabilite 
açısından son derecede büyük önem taşımaktadır. Artık sizcede hangi yöntemin daha olumlu olduğu orta
dadır. Sizin için geleneksel ve pratik olan reverbatör izabe sistemi en uygundur. 

Yakın gelecekte sizi ya Türkiye de ya da ABD'le rinde görmek ümidi ile en iyi şahsi dileklerimi sunarım. 
Saygılarımla. 

Frank M. Stephans. Jr. 
Sayın S. Seyhan 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Yenişehir - Ankara 

(Belge : 47) nin çevirisi 

Metalürji ve Kimya Anonim Şirketi 
Brüksel 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Oda No. : 527 

Sıhhiye Ankara Türkiye 

Beyler, 
14 Ekim tarihinde size Karadeniz Kıyısı Metalürji Gelişmesi (Bakır Geliştirmesi) ile ilgili bir ihale için 

proje sunduk. Bu projeyi Fransız uyruklu SOFREMİNES ile birlikte hazırlamıştık. 
İhalenin tam açılış tarihinde ihale teklifimizi size sunmak amacıyla Müdür Yardımcımız Bay SURNY 

Ankara'ya büronuza geldi ve ihale teklifimizi bizzat sundu. Ayrıca gereki olan ve ihale ile ilgili tüm dokü
manlarda büronuza aynı tarihte teslim edildi. 

Bu teslim tarihinden bu yana sizin büronuzdan ve sizlerden hiçbir haber almadık. Ayrıca ihale için yap
tığımız teklifi aldığınıza dair de herhangi bir yazılı te/ id de almış değiliz. Bu davranış bizi çok şaşırttı zira 
bu davranışınızı bizim göstermiş olduğumuz ciddi çalışma ile bağdaştıramadık. Biz bu projenin etüdü için 
çok masrafa girdik. 

21 Şubat 1967 
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İhalede yer alamamız diye bir şey düşünmek istemiyoruz zira bu alanda ve bilhassa demir ihtiva etmeyen 
metaller ile ilgili metalurjik teknik işlemlerde müessesemizin üstünlüğü şüphe götürmemektedir. Tekniklerimiz 
hakikaten çok gelişmiştir. 

Bizim kanımıza göre projenin finansman sorunu önemli idi. Ancak finansman açısından da size son de
recede olumlu teklif verdik ve mühendislik hizmetlerini en olumlu şekilde halledebilmemiz için bir an önce 
karar almak gerekir. Bize bağlı bulunan şirketler başka türlü taahhüt altına giremezler. 

Ayrıca ihale kesin bir neticeye bağlandığı takdirde, bizler size kredi bulmak için Avrupa kredi piyasası da
hilinde yardımcı olmaya hazırız. Bu projenin finansmanı için gerek mefruşat açısından gerekse temel altyapı 
için ayrı ayrı «blister»Bakır işletmesi içinde yine ayrı bir mefruşat kontratı yapılabilir. 

Size her şeyi açık anlatmayı uygun gördük, belki bir yerde hayal gücümüzü kullanarak tüm sorunlarınızı 
halledebiliriz. Bizim gayemiz size bütün zorluklan ve engelleri yenip kendi tekniğimizü kabul ettirmektir. 

Lütfen inceleyin bu önerilerimizi. En iyi dileklerimizle sizi selamlarız. 

R. CHAUSTEUR J. LEUSSLER 
MÜDÜR İdari İşlerle Görevli Genel Müdür 

Ek : MECHİM adlı broşürümüzden bir örnek. 

(Belge : 48) 

Karadeniz Bölgesi Bakirli Piritlerinin Değerlendirilmesi 
Etüt ve Tesis Grup Müdürlüğü 27 . 2 . 1967 

ETİBANK 
Ankara ACELEDİR 

Özel No. : 20/3-4171 
Genel No. : 13352 

Özü : Amonyum Sülfat Fabrikası Ön Porjesi Hk. 

Karadeniz Bakırları Tesisleri Kompleksi'nin iç finansmanının temini için, adı geçen tesislerin ön projeleri
nin Genel Müdür Sayın Suphi Yavaşça'ın talimatı üzerine Devlet Yatırım Bankasına gönderildiği malumu
nuzdur. 

Mezkûr Banka, Genel Müdürlüğümüze muhatap 20 .2 .1967 tarih 71/597 sayılı yazısı ile, Amonyum 
Sülfat Fabrikasının makine - teçhizat ve tesisatı giderlerinin tahmininde faydalanılan kaynakların ve bu konu
daki Bankamız görüşünün projenin değerlendirilmesinde esas alınmak üzere acilen bildirilmesini talep etmek
tedir. 

Bahis konusu hususun. Devlet Yatırım Bankasına intikal ettirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze (Umu
mi Muhasebe Müdürlüğüne) işarını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Etibank Genel Müdürlük 
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(Belge : 49) 

ACELEDİR 
20/3 - 4645 

Karadeniz Bakırları Tesisleri Kompleksinin iç finans
manı hakkında. 

Karadeniz Bölgesi Bakirli Piritlerinin Değerlendirilmesi Etüt veTesis Grup Müdürlüğüne 
Karadeniz Bakırları Tesisleri Kompleksi projiynin, mezkûr tesislerin iç finansmanınır temini maksadıyla 

Devlet Yatırım Bankasına tevdi edildiği malumunuzdur. 
Bahis konusu projenin değerlendirilmesi ile ilgili olarak adı geçen Banka tarafından ilişikte gönderilen bil

giler taılep edilmektedir. 
Devlet Yatırım Bankası tarafından talep edilen bilgilerin mezkûr Bankaya intikal ettirilmek üzere acilen 

şubemize işarının teminini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Umumi Muhasebe Müdürlüğü 

(Belge : 50) niıt çevirisi 

ABD Uluslararası Kalkınma İçin İşbirliği Teşkilâtı ABD Dışişleri Bakanlığı 
2 Mart 1967 

Etibank Genel Müdürlüğü 
Sıhhiye Cihan Sok. No : 2 Konu : AID Kredi No. : 277-H-042 Murgul Bakır 

Ankara Etüdü 

Bizim İlgimiz : 8 Şubat 1967 tarihli yazımız, 
Stein İlginiz : 6149 sayılı ve 28 Ocak 1967 tarihli yazınız, 

'Beyler, 
277-H-C42 No. Kredi için tanınan süre uzatılmıştır. Süre 28 Şubattan 31 Temmuz 1967 tarihine kadar uza-

tıimışdır. Bu sürenin uzatılması için yayınlanan 4 No.lu ek ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 
Paul Micou 

Müdür Yardımcısı 
Sermaye projeleri bürosu 

(Belge : 51) in çevirisi; 

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma İçin İşbirliği Örgütü 
Etibank Genel Müdürlüğjü 

Sıhhiye Cihan Sök. No. : 2 17 Mart 1967 
Ankara 

Bey'er, 
10 Mart 1967 tarihli 230/TJM/C5-844 sayılı yazınıza cevap olarak bu mektubu yazıyoruz. Siz bize bu mek

tubunuzda Karadeniz Bakır Geliştirme Projesi için Parsons - Jorden Şirketinin 6 Mart 1967 tarihli teklifini 
açıkladınız. Parsons Şirketi tüm Mühendislik hizmetlerini üstlenmek istemektedir. 

Biz Parsons Jurdens Şirketinin bu safhada böyle bir teklif yapmış olmasını son derecede şaşırtıcı buluyo
ruz. Etibank aynı iş için ihale açtı ve 6 teklif kabul etti bu kabul edilen teklifler arasında Parsons - Jurden 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



— 126 — 

Şirketinin de teklifi vardı. AID'nın incelemesinden sonra Etibank teklifleri şuraya koydu ve Anıhur - McKee 
Şirketi ilk seçeneğiniz idi buna mukabil Parsons Jurden Şirketi ikinci seçtiğiniz şirket di. Etibank 24 Şu
bat 1967 tarihinde pazarlıklara başladı McKee Şrketi ile ve McKee AID'nın finansmanı ve tasvibi ile yapıla
cak mühendislik hizmetlerinim yürütülmesi için özel bir protokol imzalandı. Bu protokolün imzalanması ile 
McKee Şirketi ile sürdürülen pazarlık muvaffakiyete ve AID önerilerine uygun biçimde gerçekleşti. 

Dizim kanaatimize göre Parsons - Jurden Şirketinin siz McKee Şirketi ile görüşme halinde iken ve bil
hassa bir protokol imzaladıktan sonra tekrar size bir1 teklif yapması son derecede sakıncalıdır. Parsons Jur
den Şirketi size 6 Mart tarihli bir teklif yaptığı zaman siz hemen ertesi gün bu teklifi AID ye getirdiniz. 
Biz bunun üzerine 10 Mart 1967 günü Parsons Jurden Şirketinin temsilcisini çağırdık ve kendisine 'bu 
teklifin uygun bir teklif olmayacağını anlattık. 10 Mart 1967 tarihinde Parsons Jurden Sirkeli bize ihalelerini 
geri aldıklarını ifade ettiler. 

McKee Kontratı ile Parsons Jurden teklifinin Etibank tarafından masraf açısından incelenince mukayese 
kabul etmez. McKee Kontratı çok ayrıntılı hizmetler ihtiva etmektedir. Bu hizmetler ve çalışma planı çok iyi 
ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Parsons Jurden Şirket'inin teklifi ise açık değildir. Bir teklifin bir başka 
teklifden iyi olması ancak sağladığı hizmetler veya kapsama aldığı hizmetler açısından ölçülebilir. Servisin 
kapsamı ve kalitesi son derecede önemlidir. Ayrıca bu tür bir kıyaslama AID kurallarına aykırı düşer, ABD 
mühendislik kurallarına ters düşen bir kontratın finansmanını AID kesinlikle üstlenemez. Bu nedenle bu tür 
kural dışı ihaleler ile varılacak neticelerden AID sorumlu kılınamaz. Uygun olmayan teklifini Parsons Jurden 
Şirketi geri aldığına göre biz bu konuyu artık kapanmış addetmekteyiz. Ancak bizler bu olayı AID Was-
hington Merkezine iletmemiz gerekir. AID Washington Parsons Jurden Şirketi ile bir takım işlemlere girmek 
isteyebilir. Saygılarımla 

Paul ıMicou 
Genel Müdür Yardımcısı 

Sermaye Geliştirme ve Sanayi 

(Belge : 52) 
T. C. 1 1 . 4 . 1967 

.Başbakanlık 
Özlük ve Yazı İşleri: 27-22S-36CÜ 

Konu : İktisadi Devlet Teşekküllerinde uygulanacak 
çal şnıa düzeni. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına 
1. Karma ekonomiye dayanan Kalkınma Planı çerçevesi içinde İktisadi Devlet Teşekülleriinin önemli 

görevleri, bu sektöre ait yatının programlarının tam bir itina ile gerçekleştirilmesini zaruri kılmaktadır. Bu 
bakımdan ilgili Bakanaklar, kendilerine bağlı tc^c'kkü!'^ rin 1967 yılı içinde yapacağı çeşitli yatırımları yakından 
takip edecekler ve bu yatırımların zamanında ve programda öngörülen şekilde memleket hizmetine girebilme
si için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınmasını sağlayacaklardır. 

2. Planda öngörü'en kalkınma hızına u'aşilması. İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi sekt5r!c;''nde yd-
lık programların emretl'iği yatırımları, yalnız zaman-;-da tamamlanmaları değil, aynı zamanda kemiyet ve 
keyfiyet bakımlarından en iyi nitecileri iscihr.ale imkân verecek bir çalışma düzeni içinde yürütmeleri lüzumu
nu da ortaya koymaktadır. 

3. Filhakika yapılmış olan yatırımla;dan arzu edilen neticenin alınması, bir taraftan daha çok istihsale, 
diğer taraftan geçen yıllara nazaran daha az masraflı bir işletmeye yönelen çalışma tutumuna çok yakından 
bağlıdır. Bu itibarla bütün İktisadi. Devlet Teşekküller, gerek yeni yatırımlarında, gerek mevcut di.ö^r tcşisle-
n-n.de, istihsali artıracak ve kaliteyi yükseltecek verimlilik tedbirleri ile bırikte cari masraflarda azami tasarrufu 
sağlayacak usullere çalışmalarının her safhasında yer vermek mecburiyetindedirler. 
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4. Unutulmamalıdır ki, 440 sayılı Kanun, Kalkınma Planımıza muvazi olarak, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kaynak yaratmalarını öngörmektedir. Bu gayeye 'de ulaşılması için, tasarruf zihniyeti içinde maliyeti 
düşürücü, insan gücü ve malzemeden azami istifadeyi gözetici bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 

5. Yu'kanda işaret ettiğim hususları. İküsadı Devlet Teşekküllerinden birinci derecede sorumlu yönetic'-
lerin dikkatle göztönünde tutmaları ve Baikan arkadaşlarımın da bu yoldaki tatbikatı devamlı olarak takip çı
maları gerekmdkteidir. Bu bakımdan program tatbikatının her ay sonunda ilgililerce gözden geçirilmesi ve ne-
tivcn'.n zamanında gereği gibi istihsalini aksatan veya engelleyen güçlükler varsa bunların sebepleri ve izale 
çareleri üzerinde önemle durulması icabeder. 

6. Bakan arkadaşlarımın, İktisadi Devlet Teşekküllerinde kısaca belirttiğim bu çalışma düzeninin hâkim 
olması, yatırımlarda en verimli istihsal ve en az masraf 'ilkesinin tahakkuku için kendi Bakanlıkları çerçevesin
de gerekli tedbir ve kararları almalarını, umumi mahiyette ve bakanılıklararası tedbirlere lüzum gösteren hal
lerde, 440 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde öngörülen Koordinasyon mekanizması yoluyla durumun ele alın
masını sağlamalarını ve program tatbikatından muntazaman Başbakanlığa bilgi vermelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

(Belge : 53) 

ABD Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası Kalkınma 

Örgütü 
Dr. Vali Reşit Caddesi 
No. 6 Kavaklıdere-Ankara 
230/UN/05/8/83 - 22681 11 . 4 . 1967 

Sayın Baylar, 
Geçenlerde Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmede Bakanlık yetkililerinin Etibank'ın Ka

radeniz Bakır İşletmeleri Projesini <ft 51 özel teşebbüsün iştirakına açacağı yanılgısına vardıkları anlaşılmış
tır. 

Sizin de hatırlayacağınız gibi 1966 başlarında yaptığımız bir toplantıda Sayın Wagner, Sayın Micou, Sa
yın Thompson ve Sayın Yavaşça bu konuyu incelemişlerdi. Bu toplantı sırasında Özel Sektörün mülkiyetin 
çoğunu alması ön şart olarak koşulmuştu. Neden olarak da AID'nin aksi takdirde kredi veremeyeceği zira 
ABD Senatosunun Özel Sektörün de bu kredilerden yararlanmasını arzu ettiği ifade edilmişti. ABD Sena
tosunun projelerin Özel Sektör tarafından gerçekleştirilmesini istediği bize açıklandı. Ayrıca AID'nin de bu 
tür projeler söz konusu olduğunda özel sektöre yer verilmesini istemesi bizim bu gereği yerine getirmemiz 
için neden oldu. 

Durumun aydınlanması için bize bilgi verirseniz minnettar kalırız. 
Saygılarımla. 

Etibank Genel Müdürlüğü 
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(Belge : 54) 

23O/UM/05-1/4/85 • 23392 13.4.1967 

Karadeniz Bakır Tesisleri için seçilen Mühendislik Fir
masına yeterlik belgesi verilmesi hakkında. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yüksek Makamına 

Murgul Bakır İşletmemiz Maden Ocakları ve Flotasyon Tesislerinin tevsii ve elde edilecek konsantrelerin 
Küre ve Espiye madenlerimizden gelecek konsantreler ile birlikte merkezi bir izabehanede muamele edilme
sini hedef tutan Karadeniz Bakırları Projesinin Mühendislik hizmetlerini ifa edecek olan firmanın seçimi işi 
nihayetlenmiştir. 

Biri Avrupa'dan ve beşi Amerika'dan olmak üzere temin edilen 6 teklifin incelenmesi neticesinde proje
mizi en iyi şekilde tahakkuk ettireceği kanaatine vardığımız San Francisco'da kâin «Mc Kee Overseas Corp.» 
Firması ile iki ay kadar süren müzakereler sonunda aşağıdaki esaslar dahilinde bir hizmet mukavelesi akdi ka
rarlaştırılmıştır. 

1. Müşavirlik hizmetlerinin şümulü : 
Fizibilite raporuna esas teşkil eden bilcümle donelerin yeniden gözden geçirilmesi, bütün proje tesis be

delinin detaylı bir keşfinin hazırlanması, Murgul Maden Ocağı Amenajman Projesinin hazırlanması, Murgul'da 
günde 8 500 ton cevher işleyecek kapasitede bir konsantratör, Murgul - Hopa arasında bakır ve pirit kon
santrelerini taşıyacak boru hattı, Hopa'da filtre ve yükleme tesisleri, Samsun'da boşaltma tesisleri, yılda 
40 000 ton bakır kapasiteli izabehane, izabe gazlarını aside tahvil edecek bir sülfürik asit fabrikası ve lüzum
lu yardımcı tesislerle bütün ilgili inşaatın önprojelerinin, tatbikat projelerinin, makine ve teçhizat şartname
lerinin hazırlanması, tekliflerin alınıp incelenmesi, siparişlerin verilmesi, imalatın kontrolü, sevkiyatın temini, 
inşaata ve fabrika montajlarına nezaret, fabrikaların faaliyete geçirilmesi ve işletme personelinin yetiştirilme
si hizmetleridir. 

2. Müşavirlik hizmetlerinin bedeli, fiili masraf zait sabit kâr esası üzerinden ödenecektir. Bu bedel belli 
başlı aşağıdaki kalemlerden müteşekkildir; 

a) Personel maaş ve ücretleri, 
b) Sosyal şarjlar (sigorta, ücretli izin v.s. gibi) 
c) Türkiye'de çalışacak Amerikalı personel ücretlerine c/r 20 nisbetinde bir zam, 

d) Umumi masraflar karşılığı olarak Amerika'da görülen hizmetlerde bordro tutarının c/r 70'i, Türkiye' 
de Amerikan personel tarafından ifa edilen hizmetlerde (:/f 30 nispetinde ilave, 

e) Seyahat ve ikâmet masrafları, müteferrik malzeme bedelleri, hariçte yaptırılacak hizmetler, nakil va
sıtaları v.s. gibi kârsız ve karşılıksız dekont edilecek masraflar, 

f) Fiili ve hakiki masraflara bağlı olmayan sabit firma kân; 1 125 000 $, 
Mühendislik hizmetlerinin 36 ila 40 ayda tamamlanacağı, sabit kâr dahil hizmet bedeli yekûnunun 6 130 000 

$ tutacağı tahmin edilmiştir. 
Yukarıda arz edilen esaslar dahilinde hazırlanan mukavele esasının nihai şeklini alması ve tarafların yet

kili organ ve makamlarınca tasdik edilmesi yakında çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak; projenin taşıdığı 
fevkalade ehemmiyet dolayısıyla biran evvel faaliyete geçilmesi lüzumu karşısında firmanın derhal işe başlama
sı hususunda mutabık kalınmış ve keyfiyet sureti ekli protokol ile tespit edilmiştir. 

Protokol gereğince Mühendis Firmamız faaliyete başlamış bulunmaktadır. Yine aynı protokola uyarak Ban
kamızın da Amerika'da firma lehine 150 000 $• lık bir akreditif açtırması gerekmektedir. Bahis konusu akre
ditifi açtırabilmemiz için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına tevdi edilmek üzere Sayın Bakanlıklarınca 
Mc Kee Overseas Corp. Firması için bir «Yeterlik belsesi» verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederiz. 

Derin saygılarımızla. Etibank Genel Müdürlüğü 
S iddik Âksoy Suat Seyhun 
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(Belge : 55) 

GİZLÎ 

ÇOK İVEDİ 
TC 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Ankara, 1 8 . 4 . 1967 
Sayı : 02/4070/1405 

Etibank Genel Müdürlüğüne 
Yüksek Başbakanlığın 1 1 . 4 . 1967 gün, 3600 sayılı tamimi ekte gönderilmiştir. 
Bu tamimdeki hususların yerine getirilebilmesi için yatırım programlarının büyük ve önemli tesislere ait 

termin planlarının her aya ait durumlarını, müteakip ayın ilk haftası sonuna kadar, bir rapor halinde Ba
kanlığa bildirilmesini ve yatırım programlarının tahakkuku için gerekli her türlü tedbirin zamanında alına
bilmesi maksadı ile gereken müsaade ve kararların Bakanlıktan süratle talep edilmesi zaruri görülmektedir. 

Genel Müdür ve diğer bütün arkadaşlarımın teşekküllerinin kaynak yaratabilmeleri için program dahilin
deki yatırımlarını yakından takip ederek zamanında ikmal edebileceklerine güvenmekteyim. Bu çalışmaları 
yakından takip etmek amacı ile her aya ait çalışmaların müteakip ay içinde toplantılar yapılarak kontrola 
tabi tutulacağına ve gerekli tedbirlerin alınacağına bilgilerinizi rica ederim. 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Not : Bu tamime ait verilecek cevaplar müstakilleri tamimin tarih ve numarası ile bildirilecektir. 

(Belge : 56) 

ÖNEMLİDİR 

GİZLİDİR 
Etibank 

Yatırım ve İstatistik Şubesi 
Müdürlüğü 

Sayı : Yİ/210 866 Ankara, 21 . 4 . 1967 
Eki : 3 Yazı sureti. 

Özu : Büyük ve önemli projeler hakkında verilecek bil
gi Hk. 

Karadeniz Bölgesi Bakirli Piritlerinin Değerlendirilmesi Etüt ve Tesis Grup Müdürlüğüne 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığımız, Bakanımızın imzasını taşıyan Gizli ve Çok İvedi, 

1 8 . 4 . 1967 tarih ve 02/4070/1405 sayılı yazının sureti ile Başbakanlığın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığına muhatap 11 . 4 . 1967 tarih 27.228.3600 sayılı yazısı sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Evvelce 10 . 4 . 1967 tarih Yİ/210/773 sayılı yazımızla Sayın Müdürlüğünüze gönderilen Enerji ve (Tabii Kay
naklar Bakanlığının 7 . 4 . 1967 tarih 07/4030/200/12837 sayılı yazısıyla üç aylık dönem raporlarına ilaveten 
istenilen bu bilgiler bu defa her ay ve müteakip ayın ilk haftası sonuna kadar bir rapor halinde istenilmek
tedir. 

Bu itibarla Müdürlüğünüzce yürütülmekte bulunan büyük ve önemli tesislere ait termin planlarının her 
aya ait durumlarının, Sayın Bakanlığımıza bildirilmek üzere, müteakip ayın beşine kadar Şubemize verilme
sini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yatırım ve İstatistik Şubesi 

Müdürlüğü 
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(Belge : 57) 

Maliye Bakanlığı Yüksek Makamına 
29 . 4 . 1967 

«Hazine Genel Müdürlüğü ve M. î. I. T. Genel Sekreterliği» 

Özü : Karadeniz Bakır Tesisleri için AID'den yapıla
cak finansman talebi Hk. 

230/UM/05-1/2/108/27258 
Murgul Bakır İşletmesinin tevsii ve Karadeniz merkezi izabe tesislerinin kurulması için geerkli dış finans

man ihtiyacı ekli listede takdim edilmiştir. 
Yekûnu 30 milyon dolara baliğ olan bu ihtiyaç; 1 . 2 . 1967 tarih ve 6972 sayılı Yazımızla arz edilen 

miktardan farklı bulunmaktadır. O tarihten sonra projenin mühendislik hizmetlerini ifa etmek üzere Ameri
kan McKee firması ile anlaşmaya varılmış olup, tesis bedelleri müşavir firma tarafından yeniden tahmin 
edilmiş ve tesis kapasitelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu cümleden olarak : 

1. Flotasyon Fabrikasının günde 6 000 ton kapasiteden 8 500 tona çıkarılması ve mevcut flotasyonun sö
külerek Küre ve Espiye'de kullanılması daha uygun görülmüştür. 

2. Müşavir firma fizibilite raporunda izabe ve asit fabrikası için öngörülen 13 320 000 dolarlık keşfin ki
fayetsiz olduğu, bu tesislerin en yeni aldıkları tekliflere göre 18 357 000 dolara malolabileceğinde ısrar etmiş
lerdir. Bu yeni rakama tekabül eden dış finansman miktarı da bu sebeple 11 600 0D0 dolara yükselmiştir. 

3. Evvelce yapılan tahminlerin aksine Tortum santralından enerji temini imkânsız olduğu anlaşıldığından 
Hopa'da 10 000 Kw'lık bir santral kurulması zarureti meydana çıkmış bu maksatla 3 700 000 dolarlık bir 
ilave yapılmıştır. 

Durumun AID Teşkilatına intikal ettirilmesini tensiplerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Etibank 

(Belge : 58) 

R A P O R 

«Karadeniz Bakır Tesisleri Mühendislik ve İnşaat Tatbikatı İşleri İhalesi Hakkında» 
1. Konu : 
Etibank Murgul Bakır İşletmesi Maden Ocakları ve Konsantrasyon Tesislerinin tevsii ile elde edilecek 

bakır konsantresinin, yine Etibank'ın Küre ve Espiye madenlerinden temin edilecek Bakır konsantreleri ile 
birlikte merkezi bir izabehanede muamele edilerek yıllık (40 000) ton blister bakırı ve (200 003) ton sülfat 
asiti (asit sülfürik) istihsalinin mümkün ve rantabl olup olamayacağını inceleyen bir fizibilite etütü Etibank Ge
nel Müdürlüğü tarafından Parsons - Jurden firmasına yaptırılmış ve rapor Haziran 1966 sonunda tamamla
narak Etibank'a tevdi edilmiştir. 

Rapor yukarıda belirtilen kapasitede bir projenin mümkün ve rantabl olacağı neticesini vermiştir. Eti
bank tarafından düşünülerek yaptırılması memleket ekonomisi için çok faydalı olacağı tespit edilen bu proje
nin, yukarıda bahsedilen fizibilite raporunun verdiği müspet sonuç üzerine, tatbikat hazırlıklarına geçilmiştir. 
Fizibilite raporunda tespit edilerek açıklanmış bulunan, yapılması gerekli işlerin, maliyet vüsati ve karakteri 
itibarıyla mühendislik hizmetlerinin mütehassıs ve bu konuda tecrübeli, aynı vüsatte işleri daha önce yap
mış bulunan bir yabancı firmaya yaptırılmasının zaruri olduğu neticesine varılmıştır. 

Bunun üzerine harekete geçilerek belirtilen evsaftaki yabancı firmalar araştırılmış ve muhtelif milletlere 
mensup ondokuz (19) firma tespit edilerek, durum kendilerine bildirilmiş, teklif vermeleri istenmiştir. Teklif 
istenilen (19) firmadan sadece 5'i Amerika Birleşik Devletlerinden, l'i Belçika'dan olmak üzere altı firma 
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teklif vermişlerdir. Bu teklifler Etibank'ta teşkil edilen bir Heyet tarafından tetkik ve kıymetlendirilerek 
anlaşma ve işin ihalesi zımnında yapılacak müzakerelerde (negogiation) uygulanacak bir tercih sıralaması ya
pılmıştır. Bu sıralamada 6 firma: 

1. Arthur Mc. Kee (ABD) 
2. Parsons - Jurden (ABD) 
3. Sterns Regor (ABD) 
4. Machen (Belçika) 
5. Utah Construction and Mining Company (ABD) 
6. Lummus (ABD) 

olarak derecelendirilmişlerdir. 
Bundan sonra 1 nci sırayı alan Arthur Mc. Kee firması ile müzakerelere geçilip mukavelenin esasları 

üzerinde görüşmeler yapılarak bir mukavele tasarısı hazırlanmıştır. 
Bu tasarı halen kesin şeklini almamıştır ve karşılıklı talepler üzerinde müzakereler devam etmektedir. An

cak işin önemi ve fiiliyata geçilmesinde gecikmeyi önlemek amacı ile zamanın kıymetlendirilmesi düşünül
müş ve Kee firması ile bir protokol aktedilmiştir. 

Bu protokolde; mukavele maddelerinden iki tarafça da uygun bulunarak anlaşmaya varılan Overhead, 
sosyal şarjlar ve sabit kâr (fee) ı nispet ve miktarları belirtilmiş ve bu suretle mukavelenin aktinden evvel ve 
derhal işe başlanılması derpiş edilmiştir. Firmaca tavansız olarak mühendislik işleri için 6 130 000 dolar 
teklif edilmiş ve vergi hariç işin tamamının 42 milyon dolara mal olacağı bildirilmiştir. Ücretler yüksek 
bulunmuştur. 

Aynı protokolde mukavele akti için karşılıklı anlaşma tahakkuk etmediği takdirde, o tarihe kadar firma
ca yapılan işlere ait ücret ve masrafların Etibank tarafından ödenmesi kaydıyla işin durdurulacağı ve her iki 
tarafın da yekdiğerini her türlü mükellefiyetlerden vareste tutacağı belirtilmiştir. Ayrıca protokolün 3 ncü 
maddesine göre 31 Mayıs 1967 tarihine kadar firmanın çalışmalarından hak ettiği alacakları Bankaca kendisi
ne tediye edilecek ve bu tarihten sonra protokol yürürlükten kalkmış olacaktır. 

Protokolün karşılıklı imzasını müteakip firma derpiş edilen işleri yapmaya fiilen Mart 1967'de başlamış
tır ve halen de çalışmalar devam etmektedir. 

Sayın Bakanlık Heyetimizi konuyu tetkik ve takip edilecek yol hakkında bir rapor hazırlamakla görev
lendirmiş bulunmaktadır. 

11. İnceleme : Konu üzerinde Heyetimizce yapılan incelemeler sonunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiş
tir : 

a) Teklif istenilen firmalar adetleri, muhtelif milletlerden olmaları ve bu konuda tanınmış firmalar bu
lunmaları bakımından yeterlidir. Firmalara iştirake hazırlık müddeti olarak verilen zamanın da bu hazırlık 
için kâfi olduğu görülmüştür. 

b) Firmalardan teklifler bir davet mektubu gönderilmek suretiyle istenmiştir. Bu mektupta : 
1. Proje ve yapılacak işler genel olarak tadat edilmiştir. 
2. Hizmetlerin şümulü konusunda mevzuları zikretmekle yetinilmiştir. 
3. Tarafların vecibeleri ve mesuliyetleri çok umumi olarak zikredilmiş olup, bir müeyyideyi de ihtiva 

etmemektedir. 
4. İşin tamamlanma müddeti ve istihdam edilecek personelin (man - rhaoth) miktarının bildirilmesi isten

miş, ancak" gerek zaman gerekse man - mouth miktarları için bağlayıcı azami hat şartı konulmamıştır. 
5. Firmanın tecrübesi ve daha önce yapmış olduğu benzeri işlerin bildirilmesi istenmiştir. 
6. Müteahhit firmadan ne perfomansı ne de kapasite garantileri istenmemiş sadece satıcı ve imalatçı fir

malardan garanti sağlanması hususu talep edilmiştir. 
7. Firmalarla yapılacak mukavelenin (cost - fee) esası üzerinden olacağı belirtilmiştir. 
Ayrıca her firmaya daha önce hazırlanmış bulunan fizibilite raporunun bir örneği de, mektuba ek ola

rak, gönderilmiştir. 
Yukarda açıklanan teklif isteme şartnamesinin incelenmesi neticesinde ihalenin esası olan (cost - fee) ma

liyet artı kâr sisteminin gerektirdiği esasları tam kapsamadığı bilhassa mukaveleye esas olacak bazı önemli 
kalemlerin nazarı itibara alınmadığı görülmüş bulunmaktadır. 
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Şöyle ki: 
a) Mukavele tasarısı hazırlanıp teklife esas olmak üzere firmalara bildirilmemiştir. 
b) Man - Nouth (kullanılacak personel) miktarı ve ücretleri işin bir tavan (ceiling) in teklifte belirtil

mesi şartı konulmamıştır. 
c) İşin tamamlanmasını müteakip tesislerin beklenen ve projede öngörülen kapasiteleri vermesi ve çalış

ması hususunda mühendis - müteahhit firmadan bir garanti (performance - Garanitee) talep edilmemiştir. 
Bu durum muvacehesinde, ehliyet, tecrübe, personel ve müddet unsurları arasında yapılan mukayese ve se

çimde teklif vermiş bulunan 6 firmadan bilhassa Arthur Mc. Kee, Parsons Jurdan ve Stearrs - Roger fir
malarının yekdiğerlerine nazaran rüçhaniyetlerinin tespitinde müşkülata maruz kalınmış ve yapılması zaruri 
olan sıralamada firmalar arasındaki ayrıntıların bariz bir tercihe gidilecek nitelikte olmadığı müşahade edil
miştir. 

Bu durumda yeni ihaleye gidilmesi veya asgari bu üç firmadan onlara müsavi şans vererek, mütemmim 
birer teklif istenmesi gerekirdi. Bu takdirde ihalenin gerek ucuzluk, gerekse mukavelenin şartları bakımla
rından, idarenin menfaatlerine daha elverişli esaslar dahilinde yapılması mümkün olurdu. Nitekim 1 nci sıraya 
alınan Mc. Kee Firması ile yapılan müzakereler neticesi protokolün imzasını müteakip diğer firmalar tarafın
dan daha müsait ve ekonomik tekliflerin verilebileceği firmalardan birisi tarafından ihdas edilmiştir. 

Mc. Kee firması ile Etibank arasında işin ihalesi hususunda yapılan müzakereler esnasında bir mukavele 
taslağı hazırlanması öngörülmüş ayrıca işin mahiyetini tespite de yararlı ve lüzumlu olan etüt çalışmalarının 
biran önce tamamlanmasını sağlamak gayesi ile yukarıda bahsi geçen protokol imzalanmıştır. 

Firma elemanları protokol çerçevesinde çalışmalara başlamış, bu çalışmalar bugüne kadar devam edegel-
miştir. Ancak bu safhada firma ile müştereken hazırlanan mukavele tasarısında iki taraf tam anlaşmaya va
ramamış bulunmaktadırlar. Nitekim : Teklif isteme mektubunda yukarıda belirtilen noksanların bulunması 
sebebiyle : Firma. 

1. Man acuth miktarında bir tavan (ceiling)i ve 
2. Preformans garantisi vermeyi, 

kabul etmemiştir. Ayrıca diğer mukavele maddelerinde de farklı görüşler ortaya çıkmıştır. İşin mahiyetine 
tesir edecek ücretler (över - head) ve masrafların tespitinde mukayese imkânsızlığı tereddüt yaratacak ma
hiyet arz etmiştir. 

III. Netice ve kanaat : Yukarıdaki izahatımız bize ihalenin Mc. Kee firmasına yapılmasının uygun ola
mayacağı ve yeniden yapılmasının lüzumlu olduğu kanaatini vermiş bulunmaktadır. Bunun sebepleri şöylece 
özetlenebilir : 

1. Etibank'ın teklif isteme mektuplarına bir mukavele tasarısı eklenmesi ve mukayeseyi her hangi bir 
tereddüt ve ihtilafa mahal bırakmadan yapma imkânlarını sağlayacak unsurları koymaması neticesi, sonra
dan Mc. Kee firması ile birlikte hazırlanan mukavele tasarısında Etibank için ve işin selameti bakımından 
gerekli şartların teminini imkânsız kılmıştır. 

2. Rakip firmaların işi daha ucuza yapabileceklerini ihzar etmeleri ilerde bazı nahoş haller yaratabile
cek bu ucuz fiyatın sağlanamadığı iddiası varit olabilecektir. 

3. Yapılacak mukavele, evvelce idare tarafından hazırlanmış eşit şartlarla rekabete arz edilmiş ve vazge
çilmez şartları tespit edilmiş bir mukavele formuna istinad etmediği cihetle kifayetli olamayacaktır. 

4. İhalenin yeniden yapılmasının idareye sağlayacağı avantajlar : 
a Yaptırılacak işlerin mahiyet ve şümulü ilk teklif isteme tarihine nazaran protokol gereğince yapılan 

çalışmalar neticesi şimdi vuzuha kavuşmuştur. Bu sebeple gerek idarenin gerekse teklif verecek firmaların daha 
sıhhatli tahmin ve mukayese yapmaları imkânı hâsıl olacak ve ihalenin tereddüde mahal bırakmayacak şekil
de yapılması mümkün olacaktır. 

5. Halen mevcut protokol ile yapılmakta olan işler, işin en iyi şekilde ihalesi için lüzumlu olan, proje
leme, teçhizatın tespiti, tesis bedellerinin hesabı, işletme maliyetlerinin tespitini ihtiva etmektedir. Bu hiz
metlere karşılık ödenecek olan takriben 150 000 doların makul ve yerine masraf olacağı kanaatine varılmıştır, 
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Bu çalışmalar neticesi işlerin karakter ve mahiyeti açıklığa kavuştuğundan, Türkiye'de yapılabilecek mal

zeme, işçilik ve mühendislik hizmetlerinin de kıymetlendirilmesi dış tediye bakımından tasarruf sağlanması 
mümkün olacaktır. 

6. Yeni ihaleye gidilmesi halinde işin başlamasında 2-3 aylık bir gecikme olacağı görülmektedir. Üç se
ne olarak öngörülen inşaat müddeti içinde bu kaybın telafisi mümkün görülmektedir. Bu husus teklif isteme 
şartnamesine, ikmal müddetlerinin mukayesede nazarı itibara alınacağını belirten bir madde konulması su
retiyle temin edilebilir. 

Yukarda arz edilen mülahazalar muvacehesinde : 
a) İşin yeniden ihaleye çıkarılması, 
b) Mc. Kee Firması tarafından protokolde derpiş edilen işlerin tamamlanması ve bunun için gerekli 

takriben 150 000 doların firmaya ödenmesi, 
c) Haziran 1967 başında teklif isteme şartnamelerinin firmalara gönderilmesi. 
Uygun olacağı kanaatına varılmıştır. 
Arz olunur 18.5.1967 

Firuzan Ardıç Fethi Kömürcüoğlu Neşet Akmandor 
Yük. Müh. Yük. Müh. Yük. Müh. 

(Belge : 59) un çevirisi 

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma 
Örgütü 

Ekselans Refet Sezgin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 29 Mayıs 1967 
Türkiye Cumhuriyeti 
Sayın Bakan. 

Hükümetinizin müracaatı üzerine ve temsilcilerimiz arasında yapılan toplantılar sonucu, Uluslararası 
Kalkınma Örgülü Türkiye Cumhuriyetine yeni bir şirkete kredi olarak verilmek üzere, 30 500 000 ABD 
Doları (Otuz milyon beş yüz bin ABD Doları) tutarında Murgul'da üretilen Bakır cevherini çoğaltmak 
için (amaç günde 9 000 metrik ton üretimi sağlamak ve Samsun'da 40 000 ton yılda üretim yapacak bir 
Bakır İzabesi kurmak) ve diğer ilgili hizmetleri, mühendislik vs. hizmetleri karşılamak için kredi olarak ver
meyi uygun görmüştür. 

Bu kredi özel bir kredi andlaşmasıyla bağlanacak. Bu andlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
ABD imzalayacaktır. 

Andlaşma metni daha ayrıntılı olarak şartları saptayacak ve fonların değerlendirilme yöntemlerini belir
li bir programa bağlayacaktır. Andlaşma metni Eti bank yetkilileri ile de yapılan görüşmeler sonucu aşa
ğıdaki şekli alacaktır. Bu yapılan görüşmeler gayrı resmi görüşmelerdir ve aşağıdaki şartlar ancak bir ön 
plan olarak hazırlanmıştır. 

1. Bu kredi TC Hükümeti tarafından 40 yıl sonra geri ödenecektir. Bu 40 yıllık süre ilk ödeme yapıldığı 
tarihinden hesaplanacaktır. Ayrıca 10 yıllık bir müsamaha devri (süresi) de tanınacaktır. Bu süre 10 yılı 
geçmeyecektir. Dağıtılan kredi üzerinden alınacak faiz oranı c/c 1 olacaktır. Bu % 1 oran ilk on yıl için ge
çerli olup bundan sonraki yıllarda % 2,5 oranında olacaktır. 

2. Kredinin ve faizin geri ödenmesi ABD Doları olarak yapılacaktır. 
3. Bu kredi andlaşması ile yapılacak hizmetler ve mefruşat ABD kaynaklı olacaktır. 
Ayrıca yöneltmek istediğiniz sorular olduğu takdirde, AID Temsilcileri bu sorularınızı yanıtlamak 

için hazırdırlar. 
Saygılarımla. 

James P. Grant 
Müdür 
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(Belge : 60) 
8 . 6 . 1967 

230/UM/05-1/4 Karadeniz Bakır Kompleksi mühendislik hizmetleri 
ihalesi hakkında. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yüksek Makamına 

Ankara 

6 Haziran 1967 gün ve 230/UM/05-1/4/151-35882 sayılı yazımıza ektir. 
Bakır projemizin tahakkukundaki 4-5 aylık bir gecikmenin meydana getireceği kâr noksanlığı ile ye

niden ihale halinde mühendislik hizmetlerinde sağlanabilecek tenzilâtın mukayesesi şifahi talepleriniz üzerine 
aşağıda arz edilmiştir. 

1. Muhtemel gecikmelerin tesiri, yekûn kapasitenin 3/4'üne esas teşkil eden Murgul kısmının tahak
kukunda görülecek, Küre ve Espiye kısmı bundan müteessir olmayacaktır. Dolayısıyla tahminlerimiz yıllık 
30 000 ton blister üzerinden yapılmıştır. 

Asgari 4 aylık bir gecikme yrllık istihsalin 1/3'üne tekabül eden 10 000 tonluk bir noksanlık ifade etmek
tedir. Bu da. 

10 000 x 3 000 = 30 000 000 TL. İlk bir kâr kaybına müncer olacaktır. 

2. Müsendisliık hizmetlerinde, Mc Kee'ye sabit kâr haricinde ödenecek takriben 5 000 000 dolarlık 
mütehavvil kısım azami Of 20 bir artış göstereceği hesaplanırsa 1 000 000 dolarlık bir ilâve ödeme yapı
lacağı anlaşılır. Diğer taraftan yeni bir ihalede ne gibi teklifler alınacağını şimdiden bilmek imkânsız olmak
la beraber, en iyimser bir tahminle 5 000 000 dolar olacağı hesaplanırsa neticede en çok S 2 000 000 = 
18 000 000 TL. lık bir menfaat sağlanacağı ümit edilebilir. 

İki alternatifin karşılaştırılmasında, zaman kaybetmeksizin Mc Kee ile hazırlanan anlaşmayı aynen tat
bik etmek lehine 30 000 000 - 18 000 000 = 12 000 000 TL. bir fark görülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Derin Saygılarımızla. 

Etibank 
Genel Müdürlük 

(Belge : 61) 

Karadeniz Bakır Kompleksi Projesini Devralacak Bir Anonim Şirket Kurulması Çalışmaları Hakkında Not 

Etıibank'ın Karadeniz Bakirli Piritlerini değerlendirmek amacıyla tahakkuk ettirmeğe çalıştığı «Kara
deniz Bakır Kompleksi» projesinin dış finansman ihtiyacı 30,5 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. AID 
Teşkilatı bu miktar dövizi, projenin özel sektör hüviyetinde bir şirket tarafından yürütülmesi şartıyla mem
leketimize uzun vadeli bir kredi olarak vermeyi kabul etmiştir. 

AID kredisinden faydalanabilmek üzere % 49 hissesi Etibanka ve % 51 hissesi özel sektöre ait olacak 
bir şirket kurulmasına teşebbüs edilmiştir. Maliye Bakanlığının delaleti ile Türkiye îş Bankası. Vakıflar 
Bankası, Akbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası proje ile ilgilenmişler ve işin rantabilitesini tetkik et
meye girişmişlerdir. Yatırımlar konusundaki ihtisası dolayısıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Etibank 
tarafından hazırlattırılmış bulunan fizibilite raporları ve diğer bilcümle teknik ve iktisadi doneleri incele
mekle görevlendirilmiştir. 

Adı geçen Banka tetkikatını bitirmiş olup, vardığı neticeyi 2 Ağustos 1967 günü Devlet Planlama Müs
teşarlığında yapılacak bir toplantıda 'ilgili bankalar ve bakanlıklar yetkililerine bildirecektir. Bundan sonra
ki faaliyet bu toplantı neticesinde verilecek karara göre yürütülecektir. 

1 . 8 . 1967 

Etibank 
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(Belge : 62) 
2 . 3 . 1967 

230/UM/05-1/4/293 1705 
GİZLİ 

Türksan Şirketi ile olan temaslarımız Hk. 

Enerji ve Tabii Kaymaklar 
Bakanlığı Yüksek Makamına 

10 . 8 . 1967 gün 02/4072/3266 sayılı zata mahsus yazıları cevabıdır. 
6 . 1 . 1967 tarihinde Türksan İşçi Emeği Sanayi, ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri bankamıza müra

caatla Almanya'deki işçilerimizin oradaki döviz tasarruflarını yurda getirmek suretiyle Karadeniz Balkır ve 
Bakirli Pirit Madenlerini değerlendirecek tesisler için % 51 hisseye sahip bir ortaklık teklif etmişlerdir. 

Önemli miktarda dövizin Türk lirasına tahviline imkân verecek bu teklif bankamızca uygun karşılanmış ve 
7 . 1 . 1967 tarihinde şartların gerçekleşmesine bağlı bir nüsihası yazımıza ekli protokol imzalanmıştır. 

Bu protokol, Karadeniz Bakırları Tesislerine verilecek hukuki bünyenin tayini hususunda 6/7143 sayılı 
kararname gereğince 29 . 12 . 1966 tarihinde mütalaalarını istediğiniz Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı ile Maliye Bakanlığına 10 . 1 . 1967 tarihli ek bir yazı ile gönderilmiştir. 

Alınan cevaplar 24 . 2 . 1967 gün 12810 sayılı yazımızla yüksek makamlarına arz edilmiştir. 
Bu arada Türksan Şirketinin statüsü incelenmiş, kendileri ile böyle bir ortaklığa imkân vermek üzere 

statülerinde yapılması gerekli tadilat ile özel şartları ihtiva eden bir ön proje hazırlanmıştır. (Bir suretini ekli 
olarak arz etliğimiz ve basında kendilerine karşı hakimiyeti elimizde bulunduracak maddeler ihtiva ettiğini 
ileri sürdükleri bu şartlar sadece onlar için değil teşebbüsün menfaati bakımından iştiraki arzu eden diğer 
bütün ortaklar için de düşünülmüştür.) 

15 . 3 . 1967 tarihinde bankamıza gelen temsilcilerine bu ön proje tesislerin hukuki bünyesinin Hükümetçe 
tayininden sonra gerekirse tadilat yapılmak kaydıyla bilgi mahiyetinde talepleri üzerine elden verilmiş bu 
özel şartlan yazılı bir teklif olarak isteyen 3 1 . 3 . 1967 tarihli telgraflarına da tesislere verilecek hukuki bünye 
tayin edilmemiş bulunduğundan kesin özel şartların protokolün 3 ncü maddesinde yer alan hususların gerçek
leşmesini müteakip gönderileceği cevabı verilmiştir. 

Bundan sonra adı geçen şirketle herhangi bir muhaberemiz olmamıştır. 

Şirketin teşebbüse iştirak kabiliyeti hakkındaki mütalaamız : 
Şirket c/c 25'i ödenmiş 10 milyon TL. sermayesi ile 8 . 1 2 . 1966 tarihinde kurulmuştur. Mevcut serma

yesi ile 'c/c 51 oranında ortaklığı gerçekleştirebilmesi imkânsızdır. Bu husus ilk görüşmelerde de şirket yet
kililerine ifade edilmiş ise de bankamızca yapılan bu teması Alman ya'daki işçilerimize duyurmak suretiyle 
kısa zamanda yeterli sermayeyi temin edeceklerini bildirmişlerdir. 

Halen sermaye tezyidi teşebbüslerinin ne durumda olduğu hakkında bir bilgi alınamamıştır. 
Ancak Almanya'daki bir firmadan 80 milyon DM'lik bir kredi teminine teşebbüs etmeleri gerekli serma

yeyi işçilerden toplayamadıkları intibaını uyandırmaktadır. 
Bununla beraber Almanya'da mevcut 55'e yakın Türk işçi dernekleri nezdinde yapacakları yeterli bir 

propoganda ile teşebbüse katılabileceklerini sanmakla beraber bunun % 51 oranına erişebileceğini tahmin et
memekteyiz. 

80 milyon DM'lik krediyi sağladıkları yolunda son günlerde ismini basında açıkladıkları Norddeutsehe 
Afineriç firması bankamızın blister bakır müşterisidir. Firma aynı kredi, tekliflerini daha önce bankamıza 
yapmış, vade ve faiz nispeti bir yana elektrolitik bakır yapmamıza imkân bırakmayacak olan bir şartı (mu
kabilinde blister bakır istihsalinin tamamını uzun süre verme) ihtiva etmesi bakımından milli ekonomimize 
yararlı görülmeyerek reddedilmiştir. 
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Adı geçen şirket yetkililerinin doğrudan doğruya bankamıza gelerek bu konuda bilgi almaları yerine ba 
sın toplantısı tertipleyerek tek taraflı ve genel müdürümüzün beyanının noksan ve yanlış intikaline sebep 
olan neşriyat yoluna gitmiş olmaları da teşebbüse iştirak için yeterli sermaye ve ortak gücüne sahip olama
dıkları hususundaki kanaatimizi teyit eder mahiyettedir. 

Keyfiyeti Yüksek ıttılaınıza arz ederiz. 
Derin saygılarımızla. 

Etibank 
Genel Müdürlük 

PROTOKOL 

Ekseriyetini Almanya'da bulunanlar teşkil etmek üzere sermayesinin tamamı Türk işçileri tarafından 
taahhüt edilmek kaydıyla kurulmuş olduğu ifade olunan Türksan - İşçi Emeği Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi 6 . 1 . 1967 tarihli mektubu ile Etibank'a yaptığı müracaat üzerine; fizibilite etütleri yapılmış ve proje 
çalışmaları devam eden, imtiyazı Etibank'ın elindeki bakır ve bakirli pirit madenlerini değerlendirecek te
sisleri kurmak ve işletmek maksadıyla; 

1. Türksan'ın statüsünde bulunduğu ifade olunan (yarıdan fazla sermayeye iştirak şartı) nazara aiına-
raktan sermayesinin r/c 49'u Etibank'a, c/c 51'i Türksan'a ait olmak. 

2. Kurulacak şirket statüsünde yer alacak hisse senetlerinin rey hakkı ve diğer özel şartlar da taraflarca 
tam bir mutabakata varılmak. 

3. 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen hususlar Etihınk ve Türksan Yönetim Kurullarınca tasvip olunmak 
ve 440 sayılı Kanunun 4 ncü ve 11 nai maddesi ile 6/7413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6-b 5 maddesin
de öngörülen hususlar temin olunmak, 

Kayıt ve şartı ile aşağıda isimleri yazılı Etibank ve Türksan yetkilileri, özel şartları en kısa zamanda 
tespit ve müzakere olunmak üzere aralarında yaptıkları 7 . 1 . 1967 tarihindeki toplantıda bir ortaklık kurul
ması hususunda mutabık kalmışlardır. 

Dr. Reyyan Dener Ömer Yılmaz Suphi Yavaşça Orhan İlbeyli 
Türksan Murahhas Türksan Murahhas Etibank Genel Müdürü Etibank Genel Müdür 

Azası Azası Yardımcısı 

ETİBANK İLE TÜRKSAN'IN MÜŞTEREKEN KURACAĞI ANONİM ŞİRKETE AİT ÖZEL ŞARTLAR 

1. Esas sermaye : 400 000 000 TL. olacaktır. 
2. «A» tertibi hisse senetleri : Etibank'ın Küre ve Murgul İşletmeleri ile Espiye'deki şantiyenin, bina. 

tesis, yedek parça ve malzemelerinin rayiç bedelle şirkete devri karşılığı olarak Etibank'a tevdi edilecektir. 

«A» tertibi hisse senedi tutarı 120 000 000 TL. olacağından aynı sermayenin değeri 120 000 000 TL. dan 
az olduğu takdirde fark, nakden Etibank tarafından ödenecek, aynı sermayenin değeri 120 000 000 TL. fazla 
olması halinde de fark Şirketçe nakden Etibank'a iade edilecektir. Devir işlemi Şirketin tesislerinin kurulup 
işîeJlmesine başlaması devresinde yapılacaktır. 

3. «B» tertibi hisse senetleri : Etibank'a ait olacak ve toplam değeri. 76 000 000 TL. dır. 
4. «C» tertibi hisse senetleri : 204 000 000 TL. toplam değerli olacaktır. Türksan bu miktarı karşıla

mak gücüne sahip olmadığı takdirde, bu hissenin muayyen bir kısmı Türk vatandaşlarına devredilmek üzere 
Etibank tarafından taahhüt edilecektir. 

5. «A» tertibi hisse senetleri 500'er TE. nominal değerli, «B» ve «C» tertibi hisseler 1 000*er TL. nomi
nal değerli olacaktır. 
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6. Taahhüt edilen nakit hisselerin 1/4'ü kuruluşta tediye edilecektir. Kuruluşu takip eden 1 senelik 
devre içinde ödenmiş nakit sermaye 3/4 nispetine yükseltilecektir. (Şirket statüsüne ödenmiş sermayeye % 
5 - 6 nispetinde bir faiz tediyesi derpiş edilebilecektir. TTK. 471) 

7. Her hisse 1 oy hakkına sahip olacaktır. 
8. Türksan'ın ortakları arasında Türk vatandaşı olmayan yabancılar veya hissedarları arasında yabancı 

bulunan hükmi şahıslar yer aldığı takdirde, Etibank muayyen bir süre ile bağlı olmaksızın, Türksan'ın 
Şirketteki paylarını nominal değeri üzerinden satın almak yetkisini kullanabilecektir. 

9. Şirket Etıbank'ın Karadeniz havzasındaki (Murgul Bakır, Küre Bakır ve Espiye) maden arama ve iş
letme hakkı sahalarının işletilmesini devralacak ve buna karşılık olarak Şirketin brüt satış hâsılatının 
% 10'u oranında rödevans ödeyecektir. Bu konu Şirketle Etibank arasında yapılacak bir sözleşme ile dü
zenlenecektir. 

10. Safi kârın 1/20'si esas sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar umumi yedek akça olarak ayrılır. 
a) Safi kârın artanından ödenmiş sermayemin % 10 oranı üzerinden pay sahiplerine 1 temettü dağıtılır. 
b) Kalan safi kârın c/( 25'i <<A» tertibi hisse senetleri sahiplerine ödenir. 
c) Artan safi kârdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında pay sahiplerine 11 temettü dağıtılır. 
d) Kalan kârın 1/4'ü fevkalâde yedek akça olarak ayrılır. 

e) Artan kârın 1/3'ü «A» tertibi hisse senedi sahiplerine ve diğer 2/3'ü de bütün pay sahiplerine öden
miş sermayeleri nispetinde 111 temettü olarak dağıtılır. 

f) Safi kârın Çr 5 oranındaki temettü kısmı hariç olmak üzere ortaklara dağıtılması kararlaştırılan te-
mettüün 1/10'u umumi yedek akçaya eklenmek üzere ayrılır. 

TÜRKSAN'IN ESAS MUKAVELESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 4. — Şirketin uğraşacağı konuya, maden arama, işletme hakkı iktisabı maden işletme ve iza
besi, maden alım - satımı gibi konuların ilâvesi, 

MADDE 7. — Kurulacak şirkete 204 000 000 TL. ile iştirak edilebilmesi için şirket sermayesinin gerek
tiği kadar tezyidi. 

MADDE c). — Kurulacak Şirketin sermayesinin l/4'ü kuruluşta ve artan 1 yıl içinde ödeneceğinden 
madde hükmünün buna imkân verir hale getirilmesi. 

MADDE 14. — Hisse senetlerinin yalnız Türk vatandaşı hakiki şahıslara devrine imkân verir şekilde 
tadili. 
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Somitomo Shoji Kaisha, LTD 
Genel Müdürlük Etibank 
Bankalar Caddesi 55 Ankara 
Türkiye 
Sayın Baylar, 

Karadeniz Bakır Projesi 

New York Büromuz aracılığı ile Parsos Şirketinin fizibilite raporunu aldığımızı mutlulukla duyururuz. 
Sayın Yavaşca'dan samimi şekilde özür dileriz zira kendisine doğrudan doğruya bir kaç telgraf çekmek 
zorunda kalmıştık ve kendisimi bu şekilde rahatsız etmiştik. Ayrıca 18 Ağustos tarihli mektubunuzu aldığı
mızı da teyid etmek isteriz. Bu mektupda teklifimiz ile ilgilendiğinizi ifade ediyorsunuz. 

Bu konu ile ilgili elemanlarımız şimdi fizibilite raporunu incelemektedirler ancak bu arada bizim aşa
ğıda belirttiğimiz sorulara cevap verirseniz bizi memnun etmiş olursunuz zira bu sorulara verilen yanıtlara 
göre size teklif yapacağız : 

1. Bizim fikrifftizce bu projeye katılma karşılığ'nda biz sizden muntazam aralarla Bakır cevheri temin 
edeceğiz. Ayrıca bizim aldığımız bilgiye göre bu proje için size AID yüklü bir meblağ kredi vermek için gi
rişimlerde bulunuyor. AID'nin vereceği meblağ ne kadar olacak? Bu fonun ne kadarına katılmamız söz ko
nusu? 

2. Mali katkıda bulunmamızın yanı sıra biz bir de uzun vaadeli satış işlemleri yapmak isteriz. Bu ne
denle üretilecek bakır ile ilgili bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Acaba Blister Bakırı mı Anod Bakırı mı 
üretilecek? Yoksa acaba Bakır konsantresi mi üreteceksiniz? Acaba malın üretimi için ne kadar süre ga
ranti verilebilir? Ne miktarda bakır bize satılabilecek? Bu konu ile görüşme yapabiliriz sizinle. Bakır Kon
santresi bizim için çok makbuldür. Bu tür bakır verebilirseniz bize, bizim mali şartlarımız da daha olumlu 
gelişir. Tabii ayrıca Blister veya Anod Bakırı da b\?Â çok ilgilendirir ve bunları da almaya hazır olduğu
muzu bildirmek isteriz. Ancak bizim için son derece önemli olan az bir süre için dahi olsa, Bakırı Konstantre 
olarak almaktır. Bakırı konsantre olarak izabe fırın; kurulana kadar bile alsak bizim için yararlıdır. 

3. Fizibilite raporundan öğrendiğimize göre Samsun da, ayrıca, eski Murgul İzabesine ilaveten bir iza
be yapmayı projeye almışsınız. Bizim anlamak istediğimiz husus şudur: Acaba 33 milyon c'(_ 1.25 cevher iki 
ayrı izabe fırını gerektirir mi? Belki başka bir kaynakdan daha fazla cevher elde etmeyi düşünmektesiniz. 
Bu konu ile ilgili aydınlatıcı bilgi verirseniz biz size minnettar kalırız. 

Aşağıda anlatacağımızın Karadeniz bölgesi projenize bizi katmanız ile ilgili olarak sizi aydınlatacağı 
kanısındayız. Sumitimo dahil, özel bir uluslararası konsorsiyum üyeleri ile birlikte geçen yıl Şili'de büyük 
bir bakır cevheri kaynağını geliştirmek için yarı resmi bir devlet kuruluşu ile anlaşma yaptık. Belki bu Ba
kır işletmesinin adını siz de duymuşsunuzdur. Adı : ADINA (Cerro De Pasco) dur. Bu madenin geliştiril
mesi için gerekli fon 81 Milyon Dolar idi. Bu fon müşterek olarak Amerikan bir Banka kuruluşu, Şili Hü
kümeti, ve üretilen malın alıcısı tarafından sağlanacaktır. Washington Bankası 35 milyon dolar verecek, Şili 
Hükümeti 11,5 Milyon Dolar verecek ve Cerro Şirketi de 14,5 Milyon Dolar verecek. Japonya Sumitomo 
Metal Şirketi önderliğinde kalan 20 milyon doları verecek. Şilililer ise bize 100 000 ton Bakır Konsantresi 

GİZLİ 
5 Eylül 1967 
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sağlamayı garanti etti. Bu bakır konsantresinin 15 yıl müddetle muntazaman elde edeceğimizi söylediler. 
Ayrıca Kanada ve Avustralya ile bir takım anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmaların amacı son derecede bü
yük bir hızla artmakta olan Bakır Konsantresi ihtiyacımızı karşılamaktır. Ülkemizin Bakır Konsantresine 
çok ihtiyacı var. 

Yukarıdaki sorularımızı yanıtlayacağınız umudu ile en iyi dileklerimizi sunarız. 
Saygılarımızla, 

SUMITOMO SHOJİ KAISHA, LTD. 
S. Nagamine, Müdür Yardımcısı 

Tokyo, Metal Bölümü 

Not : Acaba gelecek yıl ki B! ister projesi için ihale kabul ediyor musunuz? Bu konu da bizi ilgilendirmek
tedir. 

İlk fırsatta sorularımızı yanıtlamanızı bekliyoruz. 
Bu yazının bir kopyasını Atinadaki Büromuza gönderiyoruz. 

(Belge : 64) 

1 9 . 9 . 1967 

Mc Kee Overseas Firması 
için yeterlik belgesi verilme
si hakkında. 

Ankara 
23O/UM/05-1/4/373-60512 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yüksek Makamına 

İlgi : 16 Haziran 1967 tarih ve 38721 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla, Karadeniz Bakır Tesisleri projemizin mühendislik 'hizmetleri mukavelesinin 

«McKee Overses» firmasıyla aktedildiği arz edilmiş; anlaşma gereğince hemen ödenecek 150 000 dolarlık 
bir avans ile bilahara yapılacak diğer ücret tediyelerini temin maksadıyla hizmetliye gerekli yeterlik belge
sinin verilmesi talep edilmişti. 

19 Haziran 1967 gün ve 25973 sayılı yazıları ile yalnız 150 000 dolarlık avansın transferini mümkün 
kılan yeterlik belgesi verilmiş, işin tümüne şamil yeterlik belgesinin itasında firma ismindeki değişiklik do
layısıyla Bakanlıklarında tereddüt hâsıl olmuş idi. 

Filhakika, bahis konusu mühendislik hizmeti için teklif veren 6 firma arasından Arthur G. Mckee fir
ması seçilmiş iken mukavelenin McKee Overseas tarafından imzalanması tavzihe muhtaç bir cihettir. 
Bu bakımdan evvelce şifahen verilen izahata ilâveten aşağıdaki hususlar arz olunmuştur: 

McKee Overseas Corp. yüzde yüz Arthur G. McKee'ye ait olup, kendi memleketlerindeki kanun
ların bahşettiği vergi avantajlarından istifade etmek maksadıyla Ihasseten bu iş için kurulmuştur. Yöneti
cileri ve diğer personeli tamamen Arthur G. McKee personelinden müteşekkildir. McKee Overseas fir
masının mukavele konusu hizmetleri tamamen yerine getireceği, aksi - hâlde hiç bir ilave ödemeye lüzum 
kalmaksızın işin kendilerince ifa ve ikmal edileceği Arthur G. MoKee tarafından garanti edilmiştir. Ga
ranti mektubunun tercümesi, mukavele suretine ekli olarak takdim edilmektedir. 

Esasen, mukavele Arthur G. McKee veya McKee Overseas firmalarından hangisi ile aktedilirse edilsin 
hizmeti fiilen yürütecek olan teşkilat Arthur G. McKee'nin demirden gayri mâdenler kısmı olian «Western 
Knapp Engineering Division» dir. Bakır konsantrasyon ve izabesi konularında asıl tecrübe sahibi «Wes 
tern Knapp Engineering» dir. Bu teşkilat Arthur G. McKee tarafından satın alındığı cihetle bugün McKee 
idaresi altında çalışmaktadır. Bizim hizmetlerimiz de hâlen Arthur McKee'nin bu kısmı tarafından ifa edil
mektedir. 
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Firmanın yaptığı işin kalitesi hakkında bir fikir vermek ve McKee Overseas isminin hakikatte bir şe
kilden ibaret olduğunu belirtmek üzere, şimdiye kadar aldığımız 2 adet «Proğress report», Colorado School 
of Mines'd-a yaptırılan flotasyon etüdü raporu, ve Çakmakkaya madeni ön raporundan birer kopya ekte 
takdim edilmiştir. 

Raporların tetkikinden de görüleceği gibi, Bankamızla olan münasebetlerinde McKee Overseas ismi 
kullanılmakla beraber harita ve projeler Arthur G. McKee tarafından hazırlanmakta, harice yaptırılan 
işlerde de Arthur G. McKee muhatap olmaktadır. 

İşin fiilen anafirma tarafından yapılmakta bulunması, ayrıca bir de garanti mektubu verilmiş olması 
karşısında mukavelenin McKee Overseas ile aktedilmesinin bir mahzur teşkil etmeyeceği kanaati ile, 
McKee Overseas corp, için gerekli yeterlik belgesinin verilmesini tensiplerinize arz ederiz. 

Derin Saygılarımızla. 
Etibank 

Genel Müdürlük 

(Belge : 65) 
Ordu Yardımlaşma Kurumu 

Genel Müdürlüğü 14 . 12 . 1967 
işaret ve No. I - 476 - 67 

Özü : Karadeniz bakırları projesi hakkında. 

Etibank Genel Müdürlüğüne 

KİŞİYE ÖZEL 

11 . 12 . 1967 tarihinde Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının başkanlığında yapılan toplantıda, kul
lanılacak AID kredisi mühletinin kısalığı dolayısıyla ortaklığın acele olarak kurulması gerektiği belirtil
mişti. 

4 . 1 1 . 1967 tarihli yazılarınız üzerine konu ile ilgilenen Yönetim Kurulumuza devamlı olarak müzakere 
safhaları arz edilmekte olup, 6 . 1 1 . 1967 tarihli cevabi yazımızda bildirildiği gibi Yönetim Kurulumuzca 
kesin bir karara varılabilmesi için yatırım emniyeti ve rantabilitesinin bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Bugüne kadar tetkik fırsatını bulduğumuz. Haziran 1966 tarihli Parsons Raporu, Nisan 1967 tarihli AID 
için hazırlanmış rapor, Eylül 1967 tarihli (Kâr yanaşması, para akımı, tahmini bilançolar) tabloları, Memo
randum ve 25 Nisan 1967 tarihli «AID/W Loan Paper» gibi dokümanlarda kısa zaman içinde proje üze
rinde büyük fikir değişiklikleri olduğu görülmüş, mesela yalnız yatırım tutarlarında sırası ile $ 36 035 000, 
$ 69 000 000, 690 -f 150 milyon TL. 653 534 000 TL. İ 89 329 000 gibi değişik rakamlarla karşılaşılmış, ni
hayet 11 . 12 . 1967'de aldığımız üç föy üzerinde «Tesisler yekûn tutarı» olarak 972 318 000 TL. ve buna 
92 133 000 liralık döner sermaye ilavesiyle 1 064 451 000 liralık tekmil proje tutarına ulaşılmış bulunmaktadır. 

Kısa zaman içinde bu kadar değişik rakamlarla karşılaşan kurumumuz yetkilileri gerek yatırım tutarı, 
gerek istihsal maliyeti ve gerekse rantabiliteye esas olan satış fiyatları tahminlerine mesnet olan doküman
ları tetkik ile proje hakkında bir kanaat sahibi olmak ihtiyacındadırlar. 

16 . 12 . 1967 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında üyelerin tetkikine sunulmak üzere yukarıda belirtilen 
bilgilerin 15 . 12 . 1967 akşamına kadar kurumumuza ulaştırılmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ordu Yardımlaşma Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
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(Belge : 66) 

230/UM/05-5/10/568/82227 15 Aralık 1966 Ankara 

Karadeniz Bakır Projesi yatırım tutarı, maliyetler ve 
kârlılık Hk. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü 

14 . 12 . 1967 gün ve 1-476-67 sayılı yazınız cevabıdır. 
Karadeniz Bakır Tesisleri projesinin Müşavir Mühendislik Firmamızdan alınan en son rakamların göz

den geçirilmesi suretiyle hesaplanan yatırım miktarı, maliyetler ve kârlılık durumu ekte takdim edilmiştir. 
Parsons - Jurden, firmasının hazırladığı fizibilite raporuna nazaran yatırım miktarında çok büyük fark 

gözükmesinin sebebi mezkûr raporda Küre Tesislerinin hariç bırakılması, Murgul flotasyon kapasitesinin 6 000 
ton yerine 9 000 tona çıkarılması ve ayrıca raporda aşağıdaki hususlara yer verilmemiş bulunmasıdır. 

—• Gümrük vergileri 
— Yatırım devresinde ödenecek faizler 
— Döner sermaye 
— Etibank'tan devralınacak tesislerin bedeli 
— Maden ocağının dekapaj masrafı 
—• İstimlak yol ve sosyal binalar inşaatı 
Mühendislik firmaları tarafından projenin daha de aylı bir şekilde hazırlanması suretiyle tesisat bedelleri-

riin yeniden tespiti ve evvelce rapor dışı bırakılan kısımların da ilavesiyle yatırım miktarı ekli listede takdim et
tiğimiz seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

1 065 000 000 TL mertebesinde olan yekûn yatırım ian kuruluş safhasında herhangi bir para sarfını icap 
ettirmeyen Etibank'tan devralınacak tesisler bedeli ile döner sermaye çıkarılırsa sabit yatırımın 872 milyon 
lira civarına düşeceği görülmektedir. 

Küre tesislerinin kısmen Murgül'dan getirilecek t ;hizatla karşılanması halinde yatırım miktarının daha 
da düşmesi mümkündür. Ancak bu takdirde Küre tersleri merkezi izabe tesislerinden bir yıl sonra faaliyete 
geçecektir. 

Takdim edilen yatırım tahminlerinde AID kredisi fıizi % 5,5 olarak alınmıştır. Bunun Şirkete c/c 4 üze
rinden verilmesi mümkün görülmektedir. Hükümetçe 1968 yılı programının uygulanması koordinasyonu ve 
izlenmesine dair karara göre (Resmi Gazete sayı 12774) asit fabrikası tesisleri gümrük vergilerinden % 70 nis
petinde bir indirim yapılması kabul edilmiş olduğundm yatırım miktarında 8 milyon lira civarında tasarruf 
sağlanacaktır, 

Bu hususlar projenin bu safhasında hesaba dahil e 1'ilmem işitip 

Mc Kee Firması satış tahminlerinde bakır ihraç fi atını 45 C/lb olarak almıştır. Bu rakamın kullanılması 
Bankamızca da makul görülmekle beraber alternatif bir fiyat olarak 40 C/lb ve hatta en kötü ihtimali düşü
nerek 36 C/lb şıklarına göre muhtelif kâr hesapları yapılmıştır. Bu alternatiflere göre sağlanan brüt kârlar sı-
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rasıyla yuvarlak olarak 140 milyon TL, 107 milyon TL, 60 milyon TL tutmaktadır. Bu miktarlardan, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan son toplantıda kabul edilen prensibe dayanan ve Kurumumuz ile 
Sınai Kalkınma Bankası elemanları tarafından formüle edilen avans miktarı tenzil edilerek bulunan kâr mik
tarı şöyle olmalrtadır. 

45 C/lb 40 C/lb 36 C/lb 

Rödövanstan önce brüt kâr = K 
Rödövans (r = 0.4 k — 12) 
Şirket brüt kân 
Net kâr 

Net kârın riziko sermayesine nispeti 

140 mil. 
44 
96 
76.8 

107 mil. 
30.8 
76.2 
61 

80 mil. 
20 
60 
48 

% 25.6 % 20.3 % 16 

Bilgilerinize sunarız, 
Saygılarımızla. 

23ü UM ,;05 - 5/10 • 604/86275 

Etibank Genel Müdürlük 
S, Aksoy E. Karay azıcı 

(Belge : 67) 
30 Aralık 1967 

Karadeniz Bakır İşletmesi T. A. Ş'nin Finansman 
ve AID kredisi faiz haddi hakkında. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğüne 
Ankara 

15 Aralık 1967 gün ve 567/82227 sayılı yazımızla ilgilidir. 
Karadeniz Bakır Projesinin 285 000 000 liralık uzan vadeli iç kredi ihtiyacının Hükümet tarafından temi

ni ve AID kredisinin Şirkete c/c 3 faizle devri hususunda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından alınan olum
lu yazınrn bir kopyası ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Etibank 
Genel Müdürlük 
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(Belge : 68) 
30 Aralık 1967 

230/UM/05 - 1 /4/599 - 86021 Murgul Bakır Tesisleri ile ilgili. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yüksek Makamına 
Ankara 

7 Aralık 1967 gün ve 02/5169/5154 sayılı yazılan CTvabıdı;, 
Ulus Gazetesinin 5 . 12 . 1967 tarihli nüshasının 2nci sayfasında neşredilmiş bulunan «Murgul Bakır Te

sisleri Başka Yere Taşınamaz» başlıklı yazı incelenmiştû', 
Tahakkuk ettirilmekte olan, Karadeniz Baku'ları projesi, Murgul Tesislerini de içine alan geniş bir tesis

ler manzumesidir. Yeni projeye göre Murgul'da istih'sıl edilecek maden cevheri miktarı şimdiki istihsal se
viyesinin 5 misline yükselmektedir. Bu miktar cevher yine MurguFda kurulacak büyük bir plotasyon fabri-
kasırida zenginleştirilerek bakır ve pirit konsantreleri htihsal edilecektir. Yeni projede öngörülen yekûn ba
kır istihsali yılda 40 000 ton olup şimdiki Murgul ist'hsalinin 4 mislidir. Bahis konusu 40 000 ton bakır Mur
gul, Küre ve Espiye'den gelecek konsantrelerin izabesi ite elde edilecektir. İlerde bütün Karadeniz havzasm-
da!ki bakırların da izabe edilmesini mümkün kılacak şe'.cilde tevsi edilecek olan iza'be tesislerinin merkezli bir 
yerde kurulması zarureti vardır. Liman, demiryolu, karayolu irtibatları ve arazi imkânı bakımından izabe ye
ri olarak Samsun seçilmiş bulunmaktadır. Murgul'da kırulacak bir izabehanenin bütün Karadeniz bölgesine 
hizmet edemeyeceği hususu bir yana, Murgul'da düşün ilen büyüklükte bir izabehaneyi kuracak müsait yer da
hi yoktur. Esasen Murgul arazisinin heyelan mıntıkası ıda bulunuşu şimdiki izabehanenin tevsiine de imkân 
vermemektedir. 

Karadeniz Bakır projesi bir bütün olarak mütalaa e '.ildiğinde izabehane ve asit fabrikasının Murgul'dan 
başka yerde kurulması zarureti hâsıl olmuştur. Bunun' x beraber, yeni maden ve flotasyon tesislerinin eskisine 
nazaran çok büyük kapasitede olmaları dolayısıyla M ırgul'daki istihdam hacminde her hangi bir azalma ol-
mayacaktır< 

Derin saygılarımızla. Etibank 
Genel Müdürlük 

(Belge : 69) 
Etibank 

Yönetim Kurulu 
Karar No. : 2538/9 27.1.1968 No. : 2538 27. 1. 1967 

Karadeniz Bakırları Tesis Gr. Md. 
Özü : Karadeniz Bakırları Projesinin bir 
Anonim Şirket tarafından yürütülmesi yo
lundaki çalışmalar hakkında. 

Karadeniz Bakırları Tesis Genel Müdürlüğüne 
Karadeniz Bakırları Tesis Grup Müdürlüğünün 25 . 1 . 1968 tarih ve 230/53 sayılı teklifi okunarak; 
Karadeniz Bakırları Projesinin bir Anonüm Şirket tarafıridan yürütülmesi yolundaki çalışmalarla ilgili 

olarak} 
1, Kuruluş devresinde ödenmiş sermayeye % 6 i üz verilmesi hususunun, şiricetin rantabiliteisine ve 

rödövansa yapacağı menfi tesiri dolayısıyla reddine, 
2. Birikmiş dekapaj masraflarının devir 'tarihine kidar olan faizinden Bankamızın feragat edebileceğine ve 

bunun pazarlıkta nazarı itibara alınmasına, 
Devir tarihinden sonraki, taksitle ödeme devresi iç'n faiz alınmasına, 
3< Yeni yatırım işlerinde Bankamız tarafından yapılan masraflardan devir tarihine kadar olan kısım için 

faiz alınmamasına ve bunun pazarlık konusu yapılmasına, 
Karar verilmiştir. 

Genel Müdür 
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230/UM/O1 - 2/053 26. 1 ,1968 
Genel Müdürlük Makamına 

Özü : Karadeniz Bakırları Projesinin bir 
Anonim Şirket tarafından yürütülmesi yo
lundaki çalışmalar hakkında. 

Karadeniz Bakır Projesinin, Bankamızın % 49 hisss ile iştirak edeceği bir Anonim Şirket tarafından ta
hakkuk ettirilmesi 21 . 7 . 1967 tarih ve 6/8570 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla öngörülmüş bulunmakta
dır. Bu kararı müteakip, muhtemel ortaklar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Bankamız arasında müteaddit temaslar ve toplantılar yapılmış, neticede bahis konusu ortaklığın özel sek
törden Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türkiye îş Bankası, Türkiye Sına'i Kalkınma Bankası, Türkiye Vakıflar 
Bankası ve Devlet sektöründen Bankamızla TC Emekli Sandığının iştirakleriyle kurulabileceği anlaşılmıştır. 
Evvelce katılmaları bahis konusu olanlardan Türksan ile anlaşma imkânı bulunamamış, Akbank ise sonra
dan vazgeçtiğini bildirmiştir. 

Kurucular temsilcileri Ekim 1967'den beri devamlı surette çalışarak Şirket anasözleşmesi tasarısını ve 
Bankamız elinde bulunan madenlerin ve diğer kıymet'erin Şirkete devir şartlarını tayin eden bir sözleşme 
tasarısını hazırlamış bulunmaktadır. 

Ekte tetkiklerinize arz edilen bu iki tasarı aşağıda anahatlarıyla özetlenmiş ve üzerinde tam mutabakata 
varılamamış olan maddeler hakkındaki görüşler belirdlmiştiı, 

I - Şirket Anasözleşmesi: 
Bu sözleşme esas itibariyle Türk Ticaret Kanununla belirtilen standart şekle uygun olarak hazırlanmış

tır. Şirket sermayesi 300 milyon lira olup, şu şekilde dığılmıştır : 

Etibank - Emekli Sandığı 
Ordu Yardımlaşma Kurumu 
îş Bankası 
Sınai Kalkınma Bankası 
Vakıflar Bankası 

Emekli Sandığı iştirak nispeti henüz belli olmadığı için tasanda tasrih edilememiştir. 
Şirket Yönetim Kurulu 9 üyeden müteşekkil olup, üyelerin, 3'ü Etibank, l'i Emekli Sandığı. 2?si OYK ve 

3'ü diğer üç banka tarafından seçilecektir. Şirketin 3 murakıbından birisi Etibank ve Emekli Sandığını, l*i 
OYK'nu, 1 "si de diğer bankaları temsil edeceklerdir. 

Tasarıda Şirketin süresiz olarak kurulduğu kaydedilmiş ise de ortakların süreyi 99 yıl olarak kabule tasarftar 
olabilecekleri anlaşılmıştır. 

Ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası, tesis devresinde ödenmiş sermayeye (i 6 faiz verilmesinin sözleşmeye 
ithalini talep etmektedir. Bu husus diğer özel sektör ortaklan tarafından da benimsenmiş bulunmaktadır. 
Talep edilen bu faizin miktarı tesis devresi sonuna kadar 40 - 50 milyon lirayı bulabilecek, aynı miktar para
nın borçlanmak suretiyle temini lazım gelecektir. Ortaklar, Şirkete getireceği munzam külfeti bilmekle bera
ber bu faizi ısrarla istemektedirler. 

II - Etibank ve Şirket Arasında Akdedilecek Sözle:mı : 
Bu sözleşmenin konusu, Murgul, Küre ve Espiye bilgelerinde işletme hakkı Bankamıza ait olan veya iş

letme hakkı talep edilmiş bulunan 8 adet bakır ve bakirli pirit sahasının kurulacak Şirket tarafından işle
tilmesi ile bu sahalardan çıkarılacak cevherlere istinat eden ve halen Bankamız tarafından yürütülen Kara
deniz Bakırları Projesinin Şirket tarafından devralınıp tahakkuk ettirilmesidir. 

Sahaların işletme imtiyazları Bankamız uhdesinde kalacak, Şirket sözleşme hükümleri dahilinde ma
denleri işletmek yetkisine sahip olacaktır. Şirketin tasarrufuna bırakılan cevherler ve bu cevherlerin bulunması 
için yapılmış olan masraflar mukabilinde Şirket kârına bağlı olan ve sözleşmenin 18 nci maddesinde gösteri
len formüle göre hesap edilecek olan yıllık rödövans Bankamıza ödenecektir. Maden sahalarında mevcut 
Bankamıza ait makine, teçhizat, malzeme ve binalardan Şirkete lüzumlu olanlar devredilecek, yeni projede yer 
almayan tesisler ile Şirketin almak istemediği tesisler devir konusu olmayacaktır. 
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Şirkete intikal edecek sabit kıymetler devir zamanında mutabık kalınacak fiyat üzerinden, itfa edilmemiş 
dekapaj ve hazırlık bedelleri defter kıymeti üzerinden vefilecek ve faizi ile birlikte 10 yılda tahsil edilecektir. 

Yukarıda bahis konusu edilen 8 maden sahasından halen istihsal yapılmakta olan Murgul Damar madeni 
ile Küre Aşıköy madeninin devri Samsun îzabe Tesirlerinin faaliyete geçmesi sırasında yapılacak; diğer 
6 saha - ki buralarda istihsal faaliyeti yoktur - aramalara devam edilmek veya işletme hazırlıklarına başlan
mak üzere kuruluşunu müteakip Şirkete devredilecelk :ir. Yeni tesisler Şirket tarafından kurulup istihsale ge
çinceye kadar Bankamızın Murgul ve Küre'deki normal istihsal faaliyeti devam edecek, bu müddet zarfında, 
ileride Şirkete devredilmeyecek olan kıymetlerin amorti edilmesi gerekecektir, 

Yeni proje ile ilgili olarak Bankamız tarafından aktedilmiş bulunan anlaşmalar bütün hak ve vecibeleriyle 
Şirkete intikal edecek, yapılmış bulunan masraflar faizleriyle birlikte Bankamıza ödenecektir. 

Metnini takdim ettiğimiz ve esaslarını yu'karıda hülasa ettiğimiz sözleşme tasarısı tarafların temsilcilerin
den müteşekkil bir komisyon tarafından, yetkili merd'erin tasvibine bağlı olarak hazırlanmış olmakla beraber 
3 hususta tam mutabakat tesis edilememiştir. 

a) Sözleşmenin 5 nci maddesi Şirkete devredilecelk kıymetlerin 10 yılda eşit taksitlerle, c/c 8 faiz ve faizin 
gider vergisiyle birlikte ödeneceğini öngörmektedir. Ortaklar faiz haddini yüksek bulmakta ve Gider Vergisi
nin Etibank tarafından karşılanmasını istemektedirler 

b) 6 ncı ve 7 nci maddede birikmiş dekapaj masrafları ve yeni yatırım işlerinde şimdiye kadar yapılan 
harcamaların faiz şarjı ile birlikte tahakkuk ettirileceği belirtilmiştir. Ortaklar bu masrafların Şirkete faizsiz 
olarak intikalini talep etmektedirler. 

Bankamız bu nevi masraflara mutat olarak faiz ta'ıakkuk ettirmektedir. Ortakların Şirket sermayesine 
r/(_ 6 faiz talep etmelerine mukabil Bankamızın yatırım devresindeki masraflarına faiz tanımaması yersiz gö
rülmek ted i ı*, 

c) Tasarının 18 nci maddesindeki rödövans formü'ü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapılan bir 
toplantıda ilgili teşekküller Yönetim Kurulu Başkanla"! ve Genel Müdürlerinin mutabık kaldıkları esasa daya
narak hazırlanmıştır. Buna göre hesaplanacak rödövans miktarı, tesisler tam kapasite ile çalıştıkları takdirde 
Bankamızın halen Murgul ve Küre işletmelerinden sakladığı kâra muadil bir gelir teşkil etmektedir. 

Şirketin ileride Bankamız maden sahalarının haricinde saha temin etmesi veya başkalarından cevher al
ması ihtimaline karşı Etibank'a öncelik tanınması ve rödövans miktarı için bir asgari had kabul edilmesi yo
lundaki tekliflerimize mukabil ortaklar 19 ncu madde leki formülü teklif etmişlerdir. Bu formülün 18 nci mad
dedeki formül yerine kaim olması istenmiş ise de taşandaki şekil ve manasıyla kabulü Bankamız menfaatle
rine daha uygundur. 

Birinci formül, bilinen rezervlerin tüketilmesiine kaiar Şirket hariçten cevher alsa dahi Etibank rödövan-
sının tam olarak ödenmesini amirdir. 

19 ncu madde ileride sözleşmenin temdidi halinde rödövansın Etibank sahalarından çıkarılacak cevher 
miktarıyla mütenasip olacağını, bunun da belli bir haddi ı altına düşmeyeceğini ifade etmektedir. Ortaklar bi
rinci formül yerine ikincisinin kabulünü istemekle faaTiyetin başlangıcından itibaren Etibank sahaları dışında 
cevher kullanabilmek serbestisini talep etmektedirler. Bu durum ilk yıllarda değilse bile, 5 - 10 sene içinde 
Bankamız cevherlerinin kullanılmasının geciktirilmesini ve netice olarak kârdan mahrumiyetimizi tevlit edebî-! 
lir. Bu bakımdan tasarı takdir ettiğimiz şekliyle kabul ettirilemediği takdirde, Bankamız için yeniden bir ön
celik maddesinin ithali faydalı olacaktır. 

Netice : Yukarıda izah edilen ihtilaflı hususların hazırlık komisyonu tarafından bir neticeye bağlanması 
imkânı görülememiştir. Gerekli prensip kararlarının alınması maksadıyla yazımız ve eklerinin Yönetim Ku
ruluna sunulmasını tensiplerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Karadeniz Bakırları 

TeSis Grup Müdürlüğü 
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(Belge : 70) in çevirisi 

Sayın Fuat Karayazıcı 
Maden Yüksek Mühendis 
Genel Müdür Yardımcısı 

Eti bank - Ankara 
Köln, 7 Mart 1968 

Sevgili Bay Karayazıcı 
Sayın Şaşbeş ve Sayın Weisekircher ile birlikte yaptığımız ilginç toplantıyı zevkle anmaktayım. Siz bu 

toplantı sırasında bizden 1975 yılına kadar ki Bakır fiyatları ile ilgili projeksiyonlarımızı istediniz. 

Ani bir Kanada seyahati dolayısıyla bu konu ile ilgili sözümde durmam gecikti. Bu gecikmeye rağmen 
bu bilginin sizin için yararlı olacağını ümit ediyonım. Bu tahminleri incelediğinizde politik istikrarın Bakır 
piyasa fiyatları üzerinde oynadığı önemli rolü görürsünüz. Bakır fiyatları siyasal gelişmelere bağlıdır. 

En iyi dileklerimi iletirim. 
Saygılarımla. 

Otto Gold 
Dr. Ing. (Müh.) 

(Belge : 71) in çevirisi 
ABD Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası Kalkınma Örgütü 
Vali Dr. Reşit Caddesi No. : 16 

Ankara 
29838 230/UM/05 - S/251 

Ankara, 7 Mayıs 1968 

Konu : Küre cevherinin doğrudan doğruya eritilmesi 
ile ilgili kararlar, ve Karadeniz Kıyısı Bakır İzabesi 
Projesi için flaş izabe metodunun seçilmesi. 

Beyler, 
Karadeniz Kıyısı Bakır Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ihtiva eden ve iki ayrı izabe metodunu tüm ay

rıntılarıyla inceleyen «Özet Rapor I nci Cilt», müşavirlik firması görevini üstlenmiş olan McKee firması ta
rafından hazırlanmıştır. Bu mukayeseli raporlarında firma Flaş İzabe metodunu önermektedir. 

McKee Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi ayrı bir seri rapor daha sunmuştur. Bu rapor Türk firması 
olan METAG Firmasının Küre cevheri ile ilgili çalışmalarını ilgilendirmektedir. İncelemeleri sonucu, % 6 
vasıflı Bakır cevherinin çıkarılıp derhal Samsun izabe fırınına gönderilip oradaki Flaş izabe metodu ile eri
tilmesi uygun görülmüştür. 

Biz ayrıntılı olarak her iki öneriyi de inceledik. Bu önerileri kabul ettik. 
Size Samsun tesislerinin flaş izabe sistemine dayalı olarak gerçekleştirileceğini ve Küre'de de flotasyon 

konsantratörünün yapılmayacağını bildiririz. 
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(Belge : 72) nin çevirisi 
ABD Dışişleri Bakanlığı 8 Mayıs 1958 
Uluslararası Kalkınma Örgütü 
Etibank Genel Müdürlüğü 
Sıhhiye Cihan Sok. No. : 2 

Ankara - Türkiye 
Konu : AID Kredi No. : 277-H-C76 
Karadeniz Bakır Projesi 
İlginiz : 230/UM/05 - 8/254 

Beyler, 
7 Mayıs 1968 tarihli ve McKee Denizaşırı Şirketinin önerilerini gerek mühendislik gerek müşavirlük alan

larında kabul ettiğinizi bildiren yazınız için size teşekkür ederiz. Bu verilen bilgiye göre Küre cevherini ve 
Murgul konsantrelerini flaş izabe metodu ile işleme kararı. Ayrıca daha zengin cevheri önce kullanıp Küre 
cevherini değerlendirme kararınızı da nazarı itibare aldık. Küre cevherini konsantrelerinden faydalanmaksı-
zın doğrudan doğruya Samsun'daki fırına (izabe fırınına) gönderme kararınızı da gözönünde bulunduruyo
ruz. 

Saygılarımızla, 
James K. T h. om as 

Baş Mühendis 

(Belge : 73) 

230/UM /Ol -2 
20 , 8 . 1968 

Öz : Samsun Bakır İzabe Tesisleri dahili yollar; inşa 
sı, bataklık diplerinin kazınması ve kompaksiyon tec
rübeleri Hk. 

Genel Müdürlük Makamına 

Samsun Bakır İzabe Tesisleri dahili yollarının 1968 senesi zarfında ikmali zarureti ve bataklık dipleri
nin kazınması ile zemin kompaksiyonu gibi özellik taşıyan işlerin mevcudiyeti dolayısıyla, bu işlerin, lüzumlu 
teçhizat ve personele sahip bulunması itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılması düşünülmüş 
ve mezkûr Genel Müdürlük ile temasa geçilerek işin ilk keşfi hazırlattırılmıştır. 

Ancak, keşfe nazaran tutarı 4 132 168,85 TL. olan mezkûr işlerin yapımı için Karadeniz Bakır İşletmele
ri Anonim Şirketi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında tanzimi gereken protokolün hazırlıkları sırasın
da, özel teşebbüse bu nevi işler yapmanın Karayolları Genel Müdürlüğü mevzuatına aykırı olduğu öğrcn'l-
miş ve protokol Etibank adına tanzim edilmiştir. 

Mezkûr protokol, iki milyon liralık avansın Karayolları Genel Müdürlüğünün Merkez Bankasındaki he
sabına yatırılmasını müteakip meriyete girecektir. 

İşin müstaceliyeti ve özellikleri dolayısıyla, bütün masrafları Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ'ince karşı
lanmak ve işin yürütülmesi de yine şirketçe temin edilmek kaydıyla, mezkûr protokolün Yönetim Kurulumu
zun tasvibine sunulmasına müsadelerinizi arz ederiz. 

Saygılarımızla, 
Karadeniz Bakırları 

Tesis Grup Müdürlüğü 
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(Belge : 74) 
27 . 8 . 1968 

ÇOK ACELEDİR. 
Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası Genel Müdürlüğü 
Necatibey Caddesi No. : 241 

İstanbul 
AID Kredisinin temin edilmesinin ön şartlarından biri olarak Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şir

ketinin ortağı olan bankaların herbirinin aşağıdaki hususları ihtiva eden birer yazılı beyanı AID Teşkilatına 
vermeleri icap etmektedir. 

a) Bankaların, Karadeniz Bakır İşletmelerine ait hisse senetlerini, Hükümetçe kendilerine sermaye işti
raki için ikraz edilen yatırım fonları karşılığında Hükümete teminat olarak vermeyeceğiz. 

b) Bankaların KBİ'deki iştiraklerinin kendi fonları ile Hükümetçe bu bankalara sermaye iştiraki için 
sağlanacak fonlardan karşılanacaik kısımlarının ne olduğu, ayrıca Hükümetçe sağlanacak fonların ikraz şart
larının ne olduğu, 

Yazılı beyanın ikinci bölümünde Akbank ile Endüstri Holding Anonim Şirketi, Karadeniz Bakır İşletme
leri AŞ taahhüt ettikleri sermayenin tamamını kendi kaynaklarından karşıladıklarım ifade edeceklerinden, 
Hükümetçe ikraz edilen fona atıf yapılmayacaktır. Ancak fondan faydalanacak olan Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankasının yazılı beyanlarında sermaye iştiraki için 
Hükümetçe temin edilecek fonun ikraz şartlarının esaslarının 22 . 4 . 1968 tarih ve 6/9913 sayılı kararname
de tasrih edildiği, munzam şartların Hükümet ile bankalarınız arasında imzalanacak ikraz anlaşmasında be
lirtileceği ve bu sözleşme metninin Hükümetimiz tarafından ayrıca AID Teşkilatına tevdi edileceği belirtil
melidir. 

Gerekli beyanların AID'ye ulaştırılmak üzere şirketimize gönderilmesini rica ederiz. 
Saygılarımızla, 

Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ 

(Belge : 75) 

KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA NOT 

Etibank'ın r/f 49 hisse ile katılmış olduğu «Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketi» nin kuruluş ça
lışmalarının seyri belli başlı merhaleleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

1. Etibank'ın AID yardımı ile yaptırdığı Karadeniz Bakırları fizibilite etüdü Haziran 1966'da ikmal 
edilmiş, projenin Murgul ve Samsun kısmı için 22.5 milyon dolar dış finansmana ihtiyaç bulunduğu anla
şılmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması için AID ile yapılan temasta, özel sektörün de iştirak edeceği bir şirket 
kurulduğu takdirde gerekli dövizin temin edilebileceği ihsas edilmiştir. 

2. Projeye tahakkuk ettirmek üzere bir şirket kurulacak olursa bunun 440 sayılı Kanuna tabi olmaması
nı teminen Etibank hissesinin c/( 50'den aşağı olması uygun mütalaa edilmiş, keyfiyet Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı ile de tezekkür edilerek Bakanlığın şifahi mutabakatı alınmıştır. Özel sektör hüviyetinde 
bir şirket kurma imkânları üzerinde çalışmalara Eylül 1966 yılında başlanmıştır. 

3. Konu Yönetim Kuruluna getirilmiş, şu şekilde karar alınmıştır : (2 . 12 . 1966) 
— Projenin Banka bünyesinde gerçekleştirilmesi için iç ve dış finansmanın temini yolunda teşebbüslere 

girişilmesi. 
— Gerekli döviz Merkez Bankası kaynaklarından karşılanamadığı takdirde c/( 49 Etibank iştirakiyle bir 

Anonim Şirket kurulması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 
4. Banka tarafından Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatına proje hakkında geniş bilgi veril

miş. dış finansman mevzuunda üç imkân belirtilmiştir : 
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a; Merkez Banikası kaynaklarından döviz tahsisi suretiyle projenin banka bünyesinde gerçekleştirilmesi, 
b) Bir şirket kurulması ve AID kredisinden istifade edilmesi, 
c) Dış memleketlerdeki işçi dövizlerinden istifade edilmesi. 
Bu imkânlardan hangisinin benimsendiği sorulmakla beraber Bankanın birinci alternatifi tercih ettiği be

lirtilmiştir. 
Maliye Bakanlığı, 1967 yılında kendi döviz imkânlarımızla projenin faaliyete geçirilmesini tavsiye etmiş, 

daha ilerde bulunabilecek en iyi kredinin kullanılacağım, kredi bulunamazsa Merkez Bankasından finansma
na devam edileceğini belirtmiştir. ^ 

5. Bu arada, Almanya'daki Türk işçilerinin kurduğu «TÜRKSAN» Şirketi % 51 hissenin tamamını al
mak üzere Eti bankla bir ortaklık kurmayı teklif etmiştir. Etibankla şirket arasında mutabık kalınması gere
ken özel şartların tespiti ve yetkili makamların müsaadelerinin teminine bağlı olarak bir protokol imza edil
miştir. (Ocak 1967) 

Türksan'ın gerekli sermaye taahhüdünü yerine getiremeyeceği, bu sebeple ani kuruluş yerine tedrici kuru
luşa gitmek istediği, diğer taraftan AID kredisi almayı kabul etmeyip bunun yerine daha az avantajlı bir Al
man kredisi teminine yöneldiği görülmüş ve kendileri ile başlangıçta öngörülen ortaklığın kurulamayacağı 
anlaşılmıştır. Bununla beraber, Etibank başkaları ile kurulacak bir şirkete Türksan'ın da katılması imkânını 
daima açık bulundurmuş, ancak Türksan % 51'den aşağı hisseyi kabul etmemiştir. 

6. Maliye Bakanlığı, muhtelif finansman imkânları arasında AID teşkilatına da müracaat etmiştir. Mez
kûr teşkilattan Mayıs 1967 sonunda alınan cevaptan 30.5 milyon dolarlık bir kredinin çok müsait mali şart
larla ve yeni kurulacak bir şirkete tahsis edilmek üzere verilebileceği anlaşılmıştır. 

7. AID kredisinin verileceğinin Hükümete bildirilmesi üzerine, 15 Haziran 1967 tarihinde Maliye Ba
kanlığında, Maliye Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının huzurları ve İş Bankası, Vakıflar Ban
kası, Emekli Sandığı ve Etibank Genel Müdürlerinin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır. Burada Maliye Ba
kanı, Karadeniz Bakır Projesinin % 49 Etibank ve c/( 51 Milli Bankalar iştirakiyle kurulacak bir Anonim 
Şirkete devredilmesinin ve AID kredisinden istifade edilmesinin arzulandığını ifade etmiş. Milli Bankaları 
iştirake davet etmiştir. 

8. Müteakiben bir seri toplantılar yapıldı. İlgilenen bankalar projeyi tetkik etmek imkânını buldular. 
Neticede, lüzumlu 300 milyon TL. sermayeden özel sektör hissesi olan 153 milyon liraya mukabil Türkiye 
İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Akbank'ın ancak 65 milyon lira temin 
edebilecekleri anlaşıldı. 

9. Durum AİD'ye şifahen bildirildi. Kredinin şirket yerine Etibank'a tahsis edilmesinin işi bir yıl daha 
uzatacağı ifade edilmesi üzerine yeni iştirak imkânları araştırıldı. Bir taraftan Etibank*ın kurulacak şirkete 
c/c 49 ile iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararı istihsal edildi. (21 . 7 . 1967)' 

10. Ordu Yardımlaşma Kurumunun, Bankaların karşılayamadığı sermaye ihtiyacını tamamlayabileceği 
anlaşıldığından görüşmelere tekrar başlanmıştır. 

İlgililer arasında yapılan sürekli toplantılar sonunda şirket esas mukavelenamesi tasarısı ve şirket ile 
Etibank arasında aktedilecek anlaşmanın esasları hazırlanmış, ancak önce Akbank (1 Aralık 1967) daha sonra 
OYAK ( 5 . 3 . 1968) şirkete katılmaktan vazgeçmişlerdir. 
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11. Bu durum üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının Önderlikleri 
altında çalışmalara yeni bir veçhe verilmiş ve neticede şirketin aşağıdaki şekilde kurulması tahakkuk etmiş
tir. (24 . 4 . 1968) 

Hazine tarafından 
TL. karşılanan 

Eti bank 
T. İş Bankası 
T. Sınai Kalkınma Bankası 
T. Vakıflar Bankası 
Akbank 
Endüstri Holding 

147 000 000 
75 0Q0 000 
36 000 000 
22 000 000 
10 000 000 
10 000 000 

c/c 45 
25 
12 
7 
3 
3 

1/3 
1/3 
1/3 

— 
(40 000 000) 
(16 000 000) 
(10 000 000) 

Toplam 300 000 000 100 (66 000 000) 
Sermayenin 66 milyon lirası Hazinenin tesis ettiği bir fondan karşılanmakta olup, Bankalar tarafından 

halka satılacaktır. 

(Belge : 76) 

Karadeniz Bakırları Grup Müdürlüğü Masrafları 

.Sosyal İnşaat ve Lojmanlar : 
Mulgul'da : 
300 kişilik işçi koğuşu 
10 adet lojman 
10 adet lojman (Hepa) 

Samsun'da : 
İşçi koğuşu 
İşçi yemekhanesi (400 m2) 
Lokal 
Revir 
İdare binası 
Yol inşaatı 

Grup Müdürlüğü Masrafları : 

TL. 
» 
»! 

TL. 
» 
» 
» 
» 
» 

500 
400 
400 

200 
200 
250 

50 
800 
700 

000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

1 300 000 

2 200 000 

3 500 000 

27 000 000 

P-J. Fizibilite etütleri TL. 
31.12.1967 tarihine kadar yapılan 
Grup Müdürlüğü Mas. 
Ücret ve sair Mas. 
Vasıta ve demirbaşlar 
İşin bitimine kadar yapılacak 
masraflar 
Personel ücretleri 
Umumi masraflar 
Demirbaş ve mefruşat 

Toplam.... 
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415 000 

800 000 
435 000 

15 750 000 
6 850 000 

750 000 

30 500 000 
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Şirkete devredileceği öngörülen; Makine, teçhizat ve sair demirbaşların kıymetlerini gösterir liste 

Sabit kıymetler : Murgul-Hopa Küre Espiye Yekûn 

1. Arsa ve arazi TL. 287 062 ' 200 738 — 487 800 

2. Kuyu ve galeri » 742 972 — — 742 972 
3. Yol, köprü, iskele, rıhtım 

stok yeri v.s. » 4 822 564 2 026 038 - - 6 848 602 
4. Binalar (Sınai, idari ve 

sosyal) » 24 083 292 4 488 209 25 280 28 596 781 
5. Makine, alet ve sabit 

teçhizat » 65 447 287 30 938 518 410 123 96 795 928 
6. Mefruşat » 84 673 76 049 1 119 161 841 

Toplam 95 467 850 37 729 552 436 522 133 633 924 

Devredilmeyecek tesisler (H. 
Hattı, Plotasyon izasyan 34 092 167 — — 34 092 167 
izabehane ve asit fabrikası) 

K a l a n . . . 61 375 683 37 729 552 436 522 99 541 757 
İtfa edilecek dekapaj Mas. 40 000 000 — — 40 000 000 

Toplam 101 375 683 37 729 552 436 522 139 541 757 

Tespitte husule gelecek 
fiyat farkları — — — 30 586 757 

Şirkete devredileceği TL. 
tahmin edilen 108 955 000 
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BELGE : A 

MALİ RAPOR 

KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ AŞ 

Kasım 1974 
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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
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1960 yılından sonra yapılan jeolojik etütler ve madencilik aramaları Murgul'da Çakmakkaya mevkiinde 
büyük bir bakır rezervinin mevcudiyetini ortaya çıkarmış, ayrıca Küre'de yapılan arama ve etütler de yeni 
rezervlerin mevcut olduğunu göstermiştir. 

İktisadi kalkınmamız için gerekli olan yeni kaynakların yaratılması zorunluğu yeraltı servetlerimizin kıy-
metlendirilmesini ve bu arada Karadeniz Bölgesi bakır madenlerinin daha geniş çapta işletilmesini acil bir 
konu haline getirmiş, konu 1964 yılında Etibank Genel Müdürlüğü tarafından Murgul Bakır İşletmeleri tesis
lerinin tevsii olarak ele alınmış ve tevsie ait fizibilite raporu 1965 - 1966 yıllarında Amerikan Parson - Jur-
den Mühendislik Firması tarafından yapılmıştır. 

Etibank tarafından ele alınan bu projenin tahakkuku için proje mühendislik hizmetleri ihaleye çıkarılmış 
ve «McKee Overseas Corporation» m teklifi uygun görülerek Etibank ile McKee Firması arasında 13 Hazi
ran 1967 tarihinde bir fizibilite yapımı ve mühendislik hizmetleri anlaşması yapılmıştır. 

Yılda 40 800 ton blister bakır, 365 000 ton sülfürik asit, 230 000 ton pirit konsantresi ve 75 000 ton ba
kirli pirit cevheri istihsali hedef tutan projenin toplam yatırım tutarının 909 081 000 TL. na baliğ olacağı 
saptanmış ve 28.5.1968 tarihinde Çf 51 hissesi özel sektöre dahil Milli Bankalar ve % 49 hissesi Etibank'a ait 
olmak üzere 300 milyon TL. sermayeli Karadeniz Ba'ur İşletmeleri AŞ kurulmuştur. 

Projenin Mali Yönü : 
Projenin mali yönü iki kısımda izah edilecektir. 
1. Yatırım dönemi harcama ve finansmanı, 
2. İşletme dönemi harcama ve finansmanı, 
1. Yatırını Dönemi Harcama ve Finansman^ : 
McKee Overseas Firması tarafından 1967 - 1968 yıllarında yapılan fizibilite raporunda projenin yatırımı

nın işletme sermayesi dahil 909 C81 000 TL. harcama ile Nisan 1971 ayında tamamlanacağı saptanmıştır. 
Fiili durumda ise proje 1 724 0C0 000 TL. ile Mart 1973 ayında gerçekleşmiştir. 
Yatırım dönemi harcama ve finansman durumları fizibilite raporu ile mukayeseli olarak aşağıdaki tablo

larda gösterilmiştir. 

Yatırım Dönemi Harcamaları (1 000 TL.) 

Arazi istimlak ve satın almaları 
Yeni sabit yatırımlar 
Etibank'tan devir alınan kıymetler 
İnşaat dönemi faizleri 
Gümrük vergileri 
İşletme öncesi giderleri 
Personel eğitimi ve genel idare giderleri 
Müşavir firma giderleri 

Toplam sabit yatırım 
İşletme sermayesi 

Fizibilite 
raporu 

8 478 
515 520 

77 148 
44 739 
62 757 

35 703 
69 435 

813 780 
95 301 

Gerçekleşen 
yatırım 

14 120 
971 000 
133 930 
234 000 (*) 
110 000 

84 000 
177 000 

1 724 050 
— 

909 081 1 724 050 

(*) 3 ayı yatırım diğer ayları tecrübe ve işletme ça'vpnaları ile geçen 1973 yılının bütün faizi (115 milyon 
TL.) İdare Meclisi Kararı ile yatırım harcamalarına dahil edilmiştir. 
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Yatırım Dönemi Kaynakları (1 000 TL.) 

Fizibilite 
raporu 

Yatırımın ger
çekleşmesi için 

sağlanan kaynak 

274 500 
230 000 
77 148 
42 000 
300 000 

— 

— 

416 000 
379 000 
133 930 
50 000 
445 000 
36 100 

196 000 
68 000 

AID kredisi ($ 30.5 milyon) 
Devletler kredileri 
Etibank'tan devir alınan kıymetler 
Gümrük vergisi ertelemesi 
Sermaye 
Yatırım döneminde maden harcamalarına ilave edilen 

amortismanlar — 36 100 
Kısa, orta ve uzun vadeli banka kredileri 
1974 yılına ertelenen AID ve Devlet kredileri 1973 

yılı faizleri — 68 000 

923 648 1 724 630 
Yatırım devresi harcamalarının fizibilite raporuna göre Çf 110 artış göstermesi (1 724 050 000 -

813 780 000 = 910 270 000 TL.) nedenleri aşağıda izah edilmiştir. 
Artışın : 
— 150, milyon TL. sı fizibilite raporunun yapıldığı devredeki dolar kuru ile yatırım devresi dolar kuru 

(9,08 - 14,28) farkından, 
— 90 milyon TL. sı ithal edilen makine ve teçhizatın kur değişmesine paralel olarak artan sipariş, akre

ditif, navlun, sigorta ve gümrük vergileri farkından, 
— 50 milyon TL. sı fizibilite raporunda nazarı itibara alınmayan yatırım devresinde şirketimizde çalışan 

yabancı müşavir ve firmalar için ödenen gelir ve kurumlar vergilerinden, 
— 57 milyon TL. sı fizibilite hesaplarına nazaran devrolunduğu andaki Etibank kıymetlerinin değer far

kından (133 930 000 - 77 148 000 = 56 782 000 TL.) 
— 50 milyon TL. sı fizibilite raporunda 1967 yılı Etibank değerlerine göre Mayıs 1968 - Nisan 1971 dö

nemi için hesaplanan personel ve genel idare giderlerinin fiili durumda anonim şirket ücret ve giderleri ile 
Mayıs 1968 - Mart 1973 dönemi için sarf edilmesi sebebi ile (84 000 000 - 35 703 000 = 48 297 000 TL.) 

— 190 milyon TL. sı fizibilite raporunda 230 milyon TL. lık Devlet kredisi, 274 500 000 TL. lık AID kre
disi 77 418 000 TL. lık Etibank değerleri için Nisan 1971'e kadar hesaplanan faizlerin, yatırım döneminde 
416 000 000 TL. lık AID kredisi, 379 000 000 TL. lık AID kredisi. 133 930 000 TL, lık Etibank değerleri 
ve ayrıca 196 600 000 TL. lık kısa ve orta vadeli krediler için 1973 yılı sonuna kadar hesaplanan faiz far
kından (234 000 000 - 44 739 000 = 189 261 000 TL.) 

— 230 milyon TL. sı da fizibilite raporuna nazaran işletmelerde sosyal tesis ve diğer binaların artırılması, 
istimlak ve irtifak hakkı bedelleri, yollar işçilik ve malzeme eskalasyonları, ayrıca Etibank'ın Murgul izabeha-
nesinin devreden çıkarılmaması için Damar ocağında yatırım genişletilmesi gibi nedenlerle inşaat ve maden 
harcamalarındaki artıştan, 

İleri gelmiştir. 
Yatırım döneminin fizibilite raporuna göre 2 yıl uzaması nedenleri de aşağıda özet olarak açıklan

mıştır : 
Yatırını Dönemi : 
— AID kredisi ile kullanma tarihinin 6 ay uzaması, (mukavelenin tamamlanmasının gecikmesi sebebi ile 

Eylül 1968 yerine Mart 1969'da kullanılabilmiştir.) 
— Samsun'daki bataklık arazide 8 ay süren temel hazırlığı, 
-— Murgul Çakmakkaya'daki 10 ay süren heyelanlı arazide yapılan harfiyat, 
-— Etibank Murgul izabehanesine bakır cevheri verilebilmesi için Murgul Damar'da yatırımın genişletil

mesi, yeni makinelerin ithali, 
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— Kendi kaynaklarımızla ithal edilen makine ve teçhizatın Ağustos 1970 ayına kadar Merkez Bankasın
ca döviz tahsisindeki gecikmeler, 

— Murgul'da hava şartlan ve yol problemleri sebebiyle inşaat mevsiminin kısa oluşu, 
Ve diğer teknik sebeplerle uzamıştır. 

Mart 1973'te tecrübe çalışmalarına başlanıldığı devrede yaitırımın uzaması nedeniyle ödemesiz devreleri 
bitmiş 1,5 milyar TL.'lık borcun faiz ödemelerine ilaveten anapara borç taksit vadeleri de gelmiştir. 

Mart 1973'te tecrübe çalışmaları ile birlikte işletmeye geçilmiş, bu dönem için işletme sermayesi de te
min edilmemiştir. 

2. İşletme Dönemi Harcama ve Finansmanı : 
Fizibilite raporunda; Nisan 1971 ayında işletmeye geçecek olan tesislerin ilk yıl % 75, müteakip yıllarda 

c/c 100 kapasite ile çalışacağı kabul edilmiş ve bütün hesaplamalar bu esasa göre yapılmıştır. Fizibilite ra
poruna göre 1971 - 1982 yılları kârlılık ve nakit akımı tablosu eklidir. Ek: 1 

Fiili durumda ise tecrübe ve işletme çalışmaları yapılan 1973 yılında 10 006 ton blister bakır üretilmiş 
(S/c 25 kapasite) ve 1974 - 1975 yıllarında 12 500 ton (% 30 kapasite) 1976 yılında 25 000 ton (% 61 kapa
site) 1977 yılında 30 000 ton (S/c 73 kapasite) 1978 ve sonrası 35 000 ton (c/c 85 kapasite) blister bakır üre
tileceği öngörülmüştür. 

1973 yılında üretilen 10 006 ton blister bakırdan 3 696 tonun kati satışı yapılmış ve 1973 yılı 
40 976 444,23 TL.'lı'k zararla kapatılmıştır. 

1973 yılında 1974 yılına 75 260 000 TL. ödenmemiş anapara borç taksiti 80 milyon TL. ödenmemiş 
1973 yılı faizi olmak üzere 155 milyon TL. borçla girilmiştir. 

1974 Yılı Faaliyeti : 
Kâr Zarar Durumu : 
1974 yılında teknik raporda i/ah edilen nedenlerle, 12 500 ton blister bakır üretilecek ve 1974 yılı faizleri

nin ürün maliyetlerine intikal etmesi suretiyle bu yıl Ek: 2 tabloda gösterildiği gibi 93 930 463,34 TL. za
rarla kapatılabilecektir. Ancak blister bakır dış- satışlarının fiili ihracatın yapıldığı ayı takip eden iki ay son
raki ayın ortalama fiyatları esas alınarak kesin faturaya bağlanması gerektiğinden tabloda «Proforma Fatu
ra» olarak görünen 3 000 tonun 1 000 tonu ile «diğer» olarak görünen 5 762 tonun tamamı ki, toplam 6 762 
tonluk blister bakırın kati faturası 1975 yılında kesinleşeceğinden bu mallar bilançoda yoldaki mallar hesa
bında gösterilecektir. Bu suretle 1974 yılı kesin satışı yapılan mallar itibariyle bilanço Ek : 3 tabolda görü
leceği gibi 2 128 504,40 TL zararla kapatılabilir. (Program maliyetlerinde kalınabildiği takdirdi.) 

1974 yılı faizlerinin aktifleşen yatırımlara ilavesi halinde 1974 yılı kâr ve zarar durumu ise Ek: 4'teki tab
loda gösterilmiştir. 

Stokta 1 000 ton blister bakır kalacağı ve proforma faturalar dahil olarak saptanan kâr ve zarar tablo
sunda 1974 yılı zararı 21 431 094,26 TL.'ya düşmektedir. 

Ek: 5 tabloda ise faizlerinin yatırımlara ilavesi ve sadece kesin faturaların netice hesaplarına intikal ettiril
mesi halinde saptanan kâr ve zarar tablosunda şirketin 28 061 571,60 TL'lık, kâra geçtiği görülmektedir. 

Şirketin anaürünü blister bakırın Hükümetçe tespit edilen iç satış fiyatı Mayıs 1974'ten itibaren 29 000 
TL./Ton'dur. Dış satış fiyatı ise Londra Metal Borsası fiyatıdır. 1974 yılı ilk 6 ayında bu fiyat 1 010-1 030 
L/mt'ye kadar yükselmiş, ancak ikinci altı ayda devamlı düşme göstererek 550 - 590 L/mt kadar düşmüştür. 
Dünya bakır stokları sebebiyle bu fiyatın 1975 yılında da düşük seviyede kalacağı, ancak 1976 yılında bir 
miktar yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Blister bakır iç satış fiyatının dış fiyata göre daha yüksek oluşu, ayrıca peşin satış olması sebebiyle iç 
satış ihracatı tercih edilmektedir. Fakat Türkiye talepleri Etibarik'ça karşılandığından şirket ürettiği bakırı da
ha elverişsiz şartlarla ihraç etmek zorunda kalmaktadır. Blister bakır üreticisi Etibanlk ile şirket arasında 
yurt içi ve yurt dışına satılacak bakırın 28 . 8 . 1968 tarihüli anlaşma uyarınca üretimleri oranında tevzi edil
mesi için mutabakata varılmasında şirket açısından büyük yarar vardır. 

Şirketin 21 .5 .1975 tarihine kadar $ 30 000.000'lık ihracat taahhüdü vardır. Bunun yaklaşık olarak 
(son 10 000 ton dahil) $ 26 000 000'lık kısmı yerine getirilmiştir. (1973 yılında dahile satılan yaklaşık olarak 
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$ 3 500 OOO'lık blister balkırla bu miktar $ 29 500 000'dır.) Bakiye ,$ 4 000 000lık kısmın ihracı da vadesinde 
hatta 1974 yılı sonuna kadar yapılabilecektir. 

Etibanka satılan bakır cevheri satış bedeli 28 . 8 . 1968 tarihli ve 5 . 8 . 1972 tarihli anlaşmalar ile «Etibank 
ve şirketçe müştereken tespit edilerek programı fiyatı» olarak tespit edilmiştir. Bu anlaşmalar ile şirket üret
tiği bakırı hatta fiili maliyetine göre değil program maliyetine göre satmaktadır ki, bu anonim şirket kârlılık 
anlayışına uymadığı gibi, fiili maliyet program maliyetini aştığı zaman satılan bakır cevherinden zarar edil
mektedir. (1973 yılı sonunda bakır cevheri satışından 1 279 94S,0S TL. zarar edilmiştir.) 

Ayrıca Etibank ve Azot Sanaiyine satılan pirit konsantresi satış fiyatı da tam tespit edilememiş olup Eti
banka pirit konsantresi 60 TL./Ton fiyatla fatura edilmektedir. 1974 yılı iş programında pirit konsantresi bi
rim maliyeti 243,42 TL./Ton olarak saptanmıştır. 

Etibanka satılan baikır cevheri ve pirit konsantresi satış fiyatının fiili maliyete r/( 10 kâr ilavesiyle saptan
ması uygun olur. 

1974 yılı ürün maliyetleri, yatırım dönemi harcamalarının yüksek oluşu sebebi iie faiz ve amortismanın 
normalin çok üzerinde olması ayrıca istihsalin ancak (:/ç 30 kapasite ile gerçekleşmesi nedeniyle satış fiyat
larının üzerinde teşekkül etmektedir. 1974 yılı ürün maliyetleri Ek: 2'de kâr zarar tablosu borç bölümünde 
gösterilmiştir. 

Finansman Durumu : 
1974 yılına 1973 yılından 75 milyon TL. anapara borç taksiti 80 milyon TL. 
1973 yılı ödenmeyen faizi olmak üzere 155 milyon TL. borçla girilmiştir. 

1973 yılında işletme sermayesi olmadan başlanılan faaliyetlerin harcamalarını karşılamak üzere sermaye 
tezyidine gidilmiş, sermaye tezyidi 14 . 1 . 1974'te gerçekleşmiş, ancak 155 milyon TL.'lık sermaye tezyidi 
Etibank c/c 49 hissesi 75 950 000 TL. şirkete nakden ödenmeyip «Etibank*tan devralman Murgul Damar 
ve Espiye kıymetleri» nin 1979 yılma kadarki anapara borç taksitlerine mahsup edilmiştir. Diğer ortaklardan 
tahsil edilen 79 050 000 TL.'nın da 15 milyon TL.sı Etibanka olan 60 milyon TL.'lık kısa vadeli borcun 
taksitine ödenmiştir. Bu suretle 1974 yılı başında gerçekleşen sermaye te,'y::H tutarının f< 60'ı Etibanka 
ödenmiştir. 

1972 yılında 12 ay ve 18 ay vade ile dövize çevrilebilir mevduat şeklinde alman 303 milyon TL.'lık kredi
lerin vade uzatımı yapılamadığından büyük kısmı kısa vadeli kredilere dönüştürülmüş ve 1974 yılına bu kre
dilerin <7C 50"sinin taksiti yüklenmiştir. 

Ayrıca şirketin yatırım döneminde kullandığı orta ve uzun vadeli kredilerin taksitleri de ilave edilince 
1974 yılında 325 milyon TL.'lık anapara borç taksiti ödenme zorunluluğu doğmuştur. 

Şirketin, yatırım ve tecrübe döneminde kullandığı 1,5 milyar TL.'lık krediler ve 1973 ve 1974 yılında 
kullanma zorunluluğunda kaldığı ihracat kredierinin de 1974 yılında ödenmesi gereken 112 milyon TL.'lık 
faizi teşekkül etmiştir. 

Ek: 6'ciaki 1974 yılı finansman tablosunda da görüleceği üzere 1974 yılında istihsal masrafları, <atın al
ma, yatırım ve borç ödemeleri ile 1 082 308 776 TL.'lık harcama yapılması gerekmekte., buna mukabil kay
naklar ise 1973'ten devir kaynaklar, satış hâsılatı, sermaye tezyidi, maden makineleri banka kredisi, geri alı
nacak bakır konsantresi akreditif teminatı ile 692 320 039 TL, olmakta ve 389 988 687 TL. finansman açığı 
doğmaktadır. 

1974 yılı nakit akım durumu Ek: 7'de aylar itibariyle gösterilmiştir. 
Bu tabloda görüleceği üzere 1974 yılında 151 000 000 TL. borç ödemesi yapılmış 35 000 000 TL. faiz 

ödenmiştir. Ödenmeyen borç taksitleri ve faizlerin 1977 yılına kadar ertelenmesi, ödenmeyen faizlerin anapa
raya ilavesi ile borç ödeme taksitlerinin 1977 yılından başlamak ü/ere yeni bir itfa planı yapılması şirketin 
finansmanı yönünden zorunlu olmaktadır. 

Ayrıca ödenmeyen borç taksitlerinin ve faizlerin ertelenmesi halinde de; blister bakır dış satış fiyatlarının 
maliyetlerin çok altında olması. Etibank'a satılan bakır cevheri ve pirit konsantresi :-.?.tış fiyatının düşük ol
ması gibi nedenlerle 1974 yılı finansman açığı 71 milyon TL. olmaktadır. 
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1975 yılı faaliyeti : 
Kâr ve Zarar Durumu : 
1975 yılında Samsun'da büyük onarım sırasında, Holding Furnace, Döner Kurutucu ve Hava Isıtıcısının 

onarılması, yeni Elektrofiltrelerin devreye sokulması, tuğlaların değiştirilmesli için 1 , 5 - 2 aylık bir duruş 
planlanmıştır, 

Bu duruş gözönüne alınarak Samsun ve diğer tesislerdeki süreklilik gösteren arızaların giderilmesi, ona
rım, bakım ve yenilemelerle birlikte 1975 yılında da 12 500 ton blister bakır üretileceği taıhmin edülmektedir. 

1975 yılında aylar itibariyle blisıter balkır üretiminin; 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1975'te 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

750 
750 
— 

200 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 

500 

Ton 
» 
» 
» 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ton 

olacağı varsayılarak Kâr - Zarar hesapları ve finansm an durumu saptanmıştır. 
1974, 1975 ve daha sonraki yıllar üretim masrafları Ek : 8'de gösterilmiştir. 
Söz konusu tabloda görüleceği üzere 1975 yılında blister bakır üretimi 1974 yılı üretimi olan 12 500 ton 

olarak kabul edilmiş, blister bakır dış satış fiyatının düşük seviyede olacağı esas alınmış olmasına rağmen 
üretim masraflarında, işçilik ve personel giderlerinde c/r 10 dliğer giderlerde % 5 olmak üzere artışlar prevü 
edilmiştir. 

1975 ve daha sonraki yılların satış hâsılatı da Ek : 9'da gösterilmiştir. 

Ek : 8 ve Ek : 9'da görüleceği üzere 1975 yılı üretim masrafları 560,8 milyon TL., satış hâsılatı ise 424,5 
milyon TL. olmaktadır. Buna göre 1975 yılında 136,3 milyon TL. lık zarar edileceği görülmektedir. 

Söz konusu zararın 136 323 000 TL.'sı blister bakır satışından, 321 675 TL.'sı Küre Pirit cevheri sa
tışından ileri gelmekte, Sülfürik asitten de 352 000 TL. kâr edilmektedir. 

Bu hesaplamalarda 1974 yılında kesin faturaya bağlanmamış ihraç blister bakır tutan 1975 yılı sonunda 
da aynı miktarda kesinleşmemiş fatura olabileceği mülahazası ile nazarı diik!k!aıte ahnmamıştır. 

1975 yılında üretilecek ürünlerin maliyet ve satış bedelleri aşağıda gösterilmiştir» 

Murgul Bakır konsantresi 
Murgul Pirit konsantresi 
Damar Bakır cevheri 
Küre Bakır cevheri 
Bilister Bakır 
Sülfürik asit 

Maliyet TL./Ton 

2 994,11 (FOB Hopa) 
252,10 (FOB Hopa) 
60,— 

681,52 (FOB inebolu) 
34 977,84 

825,60 

Satış TL./Ton 

— 
252,10 
60,— 
— . 

29 000, 19 000 — 
830,— 
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1975 yılında; 
— Üretilecek 12 500 tonluk blister bakırdan Etibank'la müşterek bir satış politikası izlenerek 7 000 to

nunun yurt dışına ortalama 590 £/Mt (19 000 TL./Ton) ile, 5 500 tonunun da 29 000 TL./Ton ile yurt 
içine satılacağı, 

— Üretilecek 80 O00 ton Sülfürik asitin maliyet bedeli olan 825,60 TL. esas alınarak 830 TL./Ton fi
yatla satılacağı (1974 yılı sülfürik asit satış fiyatı Eti bank ve KBİ'nin maliyetleri - tahmini - nazarı itibare 
alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fiyat Kalite ve Standartlar Dairesince 510 TL./Ton olarak tespit 
edilmiştir. 1975 yılı için aynı Bakanlığa yeni maliyetlere göre müracaatta bulunulup satış fiyatı tespiti iste
neceği esas alınmıştır.) 

— Üretilecek 40 000 ton pirit konsantresinin maliyeti 252,10 TL. olacağı esas alınarak asgari olarak 
252,10 TL./Tondan satılacağı. (Etibank ve Azot Sanayii ile mutabakata varılarak % 10 kâr marjı istenmesi 
uygun olur). 

— İhraç edilecek blister bakırdan geri getirilecek altın ve gümüşün 1974 ortalama fiyatlarına göre (Al
tın 70 TL./gr, Gümüş 2,5/TL./gr.) satılacağı. 

— Murgul Damar cevherinden Etibank'a satışı yapılacak 650 00-0 ton bakır cevherinin 1975 maliyeti 
60 TL./Tondan satılacağı, (Etibank'îan c/c 10 kâr marjı iâvesi istenmesi uygun olur). 

— Küre'de üretilecek pirit cevherinin 1975 yılı birim maliyeti 337,86 TL./Ton olmasına rağmen satış 
hâsılatında pirit cevherinin Etibank satış fiyatı olan 325 TL./Tona satılacağı, 
varsayımı ile tespit edilen 1975 yılı Kâr ve Zarar Tablosu E k : 10*da gösterilmiştir. 

1975 yılında 12 500 ton yerine 18 000 ton blister bakır üretilebildiği takdirde blister bakır Ek : l l ' de 
görüleceği üzere toplam 432 519 000 TL. maliyet ile 24 028,83 TL./Tona üretilecektir. 18 000 ton blis
ter bakır üretimi halinde blister bakır satışından; 

İç satış 18 000 X 29 000 = 232 000 000 
Dış satış 10 000 X 19 000 = 190 000 000 
Altın 100 X 70 000 = 7 000 000 
Gümüş 2 000 X 2 500 = 5 0,00, 000 

434 000 000 TL, 

satış hâsılatı elde edilecektir ki, bu da diğer ürünler nazarı itibare alınmazsa (434 milyon - 432 milyon) 
2 milyon TL.'lık kâr sağlanabileceğini göstermektedir. 

1975 yılı Maliyet ve Kâr - Zarar hesaplamalarında 1974 yılı faizlerinin yatırımlara ilavesi ile artacak 
amortisman nazarı itibare alınmamıştır. 

1974 yılı faizlerinin yatırımlara ilavesi halinde 1975 ve diğer yılların Kâr - Zarar ve nakit durumuna etkisi 
Ek : 14'te gösterilmiştir. 

Finansman Durumu : 
1975 yılı ilk altı ayında teknik raporda geniş olarak izah edilen onarımlar, yenileme yatırımları ve tuğla 

değiştirilmesi nedeniyle çok düşük kapasite ile çalışılması ve 1 Mart - 15 Nisan 1975 tarihleri arasında fab
rikanın duruşa geçirilmesi Şirketi büyük finansman sıkıntısı içinde bırakacaktır. 

1975 yılı Nakit Akımı durumunu dönemler itibariyle gösterir Ek : 12'de görüleceği gibi 12 500 ton 
blister bakır üretilmesi halinde 1975 yılında finansman açığının 380 676 000 TL. olacağı tahmin edilmek
tedir. 

1975 yılında İstihsal Masrafları yanında dekapaj hacamalan. yatırımlar, borç taksitleri, faiz ödemeleri 
ve ertelenen gümrük vergileri taksitleri ile 805 185 000 TL. lık harcama yapılması, (Amortisman hariç) 
buna karşılık ürün satışlarından 424 509 000 TL. kaynak temin edileceği tahmin edilmektedir. Bu suretle 
1975 yılı kaynak açığı 380 086 000 TL, olmaktadır. 

1975 yılında devam eden yatırımlar için 20 milyon TL., Teknik Raporda izah edilen yenileme yatı
rımları için 100 milyon TL. olmak üzere 120 milyon TL, lık yatırım harcaması yapılması gerekmekteddr. 

1974 yılı finansmanında açıklandığı gibi 1975 yılı borç taksitleri ve faizlerin de 1977 yılına ertelenmesi, 
faizlerin anaparaya ilavesi ile 1977'den başlamak üzere yen itfa planı yapılması halinde 1975 yılı 1 nci dö-
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nemde 76 579 000 TL., 2 nci dönemde 40 579 000 TL, finansman açığı, 3 ncü dönemde 2 371 000 TL. 
kaynak fazlası, 4 ncü dönemde 24 187 000 TL. kaynak fazlası olmak üzere yıl itibariyle 90 600 000 000 
TL. lık finansman açığı alacaktır. 

Bor taksitleri ve faizlerin 1977 yılına ertelenmesi halinde 1975 yılı sonu itibariyle toplam finansman açığı 
(71 milyon + 91 milyon TL.) 162 milyon TL. olacağı öngörülmektedir. 

1976 ve Diğer Yıllar : 
1976 yılından itibaren istihsal harcamalarında sadece üretimle orantılı olarak artacak masraflarda artış 

gösterilerek diğer masrafların aynen kalacağı veya başka bir deyimle diğer harcamalardaki artışın satış fiya
tında da aynı oranda artışa sebebiyet vereceği esas alınarak masraflarda değişiklik yapılmadan üretim gider
leri saptanmıştır. 

Satış fiyatlarında 1975 yılında blister bakır dış satış fiyatının düşük seviyede devam edeceği 1976'dan iti
baren normal seviyesine yükselerek 1976 yılında 650 £/Mt, 1977 yılından sonra da 690 £/Mt. olacağı öngö
rülmüştür. 

Şirketin ürettiği ürünlerin maliyet ve birim fiyatlarını gösterir tablolar Raporun sonuna eklenmiştir. 
1976 ve sonraki yıllar için kârlılık ve nakit durumu Bk : 13'de gösterilmiştir. 
1974 yılı faizlerinin yatırımlara ilavesi halinde 1975 ve sonraki yıllara amortisman ilavesi ile etkisi Ek : 

14'deki tabloda gösterilmiştir. 

Sonuç : 
28.5.1968 tarihinde c/f 49 Etibank. <:/( 51 özel sektöre dahil bankaların iştirakleriyle 300 milyon TL. 

sermaye ile kurulan Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ'nin tesisleri 2 yıl gecikme ile Mart 1973'te deneme iş
letmesine alınabilmiştir. 

Yatırımın gerçekleşmesi için 1,5 milyar TL. lık kredi temin edilmiş ve bu kredilerin ödemesiz devreleri 
yatırım döneminin uzaması sebebiyle işletme dönemi başında sona ermiş, çok düşük kapasite ile çalışılan 
1973 ve 1974 yıllarına büyük finansman güçlükleri getirmiştir. 

Ayrıca, işletme dönemine işletme sermayesi temin edilmeden başlanmasının da ilavesi ile 1974 yılı sonun
da 390 milyon TL. lık finansman açığının doğmasına sebebiyet vermiştir. Bu açık 1975 yılı faaliyetinden de 
380 676 000 TL. ilavesiyle 1975 yılı sonunda 770 676 000 TL. ya ulaşacaktır. 

Söz konusu finansman açığının kapatılabilmesi için: 
— Düşük kapasite ile çalışılan 1973 - 1974 yıllarındaki borç taksit ve faizlerin henüz ödenmemiş kısım

ları ile 1976 sonuna kadarki taksitlerimizin ödenmeyip 1977'den başlamak üzere yeni bir itfa planına bağlan
ması, 

— 1974 ve 1975 yılı finansman açığının kapanması için 165 - 170 milyon TL. temini. 
Gerekmektedir. 

1974 yılı faizlerinin yatırıma ilavesi halinde bu yıl üretilecek 12 500 tonluk blister bakırın kesin 
faturaları esas alınarak yapılacak hesaplarda maliyetler değişmediği takdirde kâra geçilebildiği, 1975 yılında 
ise 18 000 ton blister bakır üretilmesi halinde bu yılın da kâr ile sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. 

Şirketin sattığı ürünlerden blister bakırın 1974 yılı ikinci 6 ayı ve 1975 yılında yurt içi satışlarının yurt 
dışı satışlarına nazaran daha yüksek oluşu ve peşin olarak satılması sebebiyle blister bakır satışlarında 
Etibank'la KBI istihsalleri arasında yurt içi ve yurt dışı satış miktarları konusunda bir mutabakata varıl
ması gereklidir. 

Etibank'a satılan ürünlere fiili maliyetlere f/f 10 kâr marjı ilavesi ile satış fiyatı tespiti Anonim Şirket 
kârlılık anlayışına uygun olur. 

Yukarıda açıklanan hususların yerine getirilmesi ve 1975 yılında tesislerin tespit edilmiş eksikliklerinin 
tamamlanması, onarımların yapılması, bazı tesis kısımlarının yenilenmesi sonucunda 1977 yılından itibaren 
Şirketin finansman sıkıntısının kalmayacağı tahmin edilmektedir. 
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Fizibilite Raporuna Göre 1971 - 1982 Yılları Ortalama 

Kârlılık ve Nakit Akımı Durumu 

(1 000 TL.) 

TL. 

Satış hâsılatı 
İstihsal masrafları 

İşletme kârı 
Faizler 
Amortismanlar 

Rödövans öncesi gelir 

Ortalama rödövans 

Net gelir 

Kurumlar Vergisi 

Net kâr 
Sermaye üzerinden net kâr 

NAKİT DURUMU : 
Net kâr 
Amortisman 

Toplam gelir 150 220 

Toplam yatırım üzerinden nakit akımı (/c 16.7 
Projenin kendini ödeme müddeti 5,3 yıl 

473 913 
— 2 3 7 469 

236 "444 
— 60 120 
— 24 981 

151 343 
— 42 470 

108 873 
— 18 773 

90 100 
% 30 

90 100 
60 120 
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BORÇ 
Blister bakır maliyeti 

1973'den devir 
1974 istihsali 

Bakır cevheri maliyeti 
Pirit konsantresi maliyefî 
Bakır konsantresi maliyeti 

Ek : 2 
1974 YILJ 

KÂR VE ZARAR TABLOSU 

6 310,491 X 29 603,19 
İt 501 X 34 639,23 

602 000 X 57,03 
38 000 X 243,42 

955,929 X 2 774.18 

187 138 550,56 
398 385 784,23 
34 332 060 — 

9 249 960,— 
2 651 919,11 

631 758 273,90 

ALACAK 
Blister bakır 

İÇ 

161 257 X 24 000 
985 743 X 29 000 

1 147 ton 

3 589 344, 
28 586 547, 

32 175 891, 

453 529 040,76 

Dış 
Kesin Fat. 
Proforma Fat 
Diğer 

7 902,447 X 32 229,60 
3 000 X 19 020,78 
5 762 X 19 020,78 

16 664.447 

254 693 075,40 
57 062 340,— 

109 597 734,36 

421 353 149,76 

Altın 
Gümüş 
Bakır cevheri 
Bakır konsantresi 
Pirit konsantresi 

E ti bank 
Azot Sanayii 

Zarar 

461 251 Kg. X 70 TL./gr. 
3 910 Kg. X 2,6 TL./gr. 

602 000 X 57,03 
955 929 X 3 187,62 

28 800 X 
9 200 X 

80 
235 

2 304 000, 
2 162 000, 

32 287 570,— 
10 166 000 — 
34 332 060 — 
3 047 139 80 
4 466 000,— 

93 930 463,34 

631 758 273,90 
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KESİN FATURALARA GÖRE 1974 YİLİ 
KÂR VE ZARAR TABLOSU 

BORÇ 
Blister bakır maliyeti 

1973'den devir 
1974 istihsali 

Bakır cevheri maliyeti 
Pirit konsantresi maliyeti 
Bakır konsantresi maliyeti 

6 310,491 X 29 603,19 
11 501 X 34 639,23 

602 000 X 57,03 
38 000 X 243,42 

955,929 X 2 774,18 

187 138 550,56 
398 385 784,23 
34 332 060,— 
9 249 960,— 
2 651 919,11 

631 758 273,90 

ALACAK 
Blister bakır satışı 

İç satış 161 257 X 24 G00 
985 743 X 29 000 

1 147 ton 

3 589 344,— 
28 586 547,— 

32 175 891,— 

453 529 040,76 

Dış satış 
Kesin Fat. 
Proforma Fat. 

Altın satışı 
Gümüş satışı 
Bakır cevheri satışı 
Bakır konsantresi satışı 
Pirit konsantresi satışı 

Etibank 
Azot Sanayii 

Zarar 

7 902,447 
3 000 

461 251 Kg. 
2 260 Kg. 

602 000 
955 929 

28 800 
9 200 

X 32 229,60 
X 19 020,78 

X 70 000 
X 2 600 
X 57,03 
X 3 187,62 

X 80 
X 235 

254 693 075,40 
38 041 560,— 

292 734 635,40 

2 304 000.— 
2 162 000,— 

32 287 570,— 
10 166 000,— 
34 332 060,— 
3 047 139 80 
4 466 000.— 

93 930 463,34 

631 758 273.90 
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FAİZLERİN YATIRIMLARA İLAVESİ SURETİYLE 1974 YILI 
KÂR VE ZARAR TABLOSU 

BORÇ 
Blister bakır maliyeti 

1973'den devir stok 6 310,491 X 29 603,19 187 138 550,56 
1974 istihsali 11 501 X 28 382,31 326 424 947,31 

Bakır cevheri maliyeti 602 000 X 54,30 32 688 600 — 
Pirit konsantresi maliyeti 38 000 X 243,42 9 249 960,— 
Bakır konsantresi maliyeti 955,929 X 2 210,82 2 113 386,95 

ALACAK 

Dış satış 
Kesin Fat. 
Proforma Fat. 

Diğer 

Altın satışı 
Gümüş satışı 
Bakır cevheri satışı 
Bakır konsantresi satışı 
Pirit konsantresi satışı 

Etibank'a 
Azot Sanayii 

Zarar 

1 147 ton 32 175 891,— 

557 615 444,82 

Blister bakır satışı - 453 529 040,76 
İç satış 161 257 X 24 000 3 589 344,— 

985 743 X 29 000 28 586 547,— 

7 902,447 
2 000 
5 762 

16 664,447 

461 251 Kg. 
3 910 Kg. 

602 000 
955 929 

28 800 
9 200 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

32 229,60 
19 020,78 
19 020,78 

70 0CO 
2 600 

54,30 
3 187,62 

80 
235 

254 693 075,40 
57 062 340 — 
109 597 734,36 

421 353 149,76 

2 304 000 — 
2 162 000,— 

32 287 570ı,— 
10 166 000,— 
32 688 600 — 
3 047 139,80 
4 466 000,— 

21 431 094,26 

557 615 444,82 

Not : 1 000 ton blister bakırın stokta kalacağı ve satışı yapılan bütün ürünlerin netice hesabına gireceği esas 
alınmıştın 
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KESİN FATURALARA GÖRE VE FAİZİN YATİRİMLARA İLAVESİ İLE 1974 YILI 
KÂR VE ZARAR TABLOSU 

BORÇ 
Blister bakır maliyeti 

1973'den devir stok 6 310,491 X 29 603,19 187 138 550,56 
1974 istihsali 4 739 X 28 382,31 134 503 767.09 

Bakır cevheri maliyeti 602 000 X 54,30, 32 688 600— 
Pirit konsantresi maliyeti 38 C00 X-. 243,42 9 249 960.— 
Bakır konsantresi maliyeti 955.929 X 2 210.82 2 113 386,95 
Kâr 28 061 571,60 

ALACAK 

Blister bakır satışı 161 257 X 24 000 3 589 344 — 
İç satış 985 743 X 29 C00 28 586 547.— 

1 147 ton 32 175 891.— 

Dış satış 
Kesin Fat. 7 902.447 X 32 229,60 254 693 075,40 
Proforma Fat. 2 000 X 19 020.78 38 041 560,— 

292 734 635,40 

393 755 836,20 

324 910 526.40 

Altın satışı 325 251 Kg. X 70 000 22 767 570 — 
Gümüş satışı 
Bakır cevheri satışı 
Bakır konsantresi satışı 
Pirit konsantresi satışı 

Etibank'a 
Azot Sanayii 

2 260 
602 000 
955 929 

28 800 
9 200 

Kg, X 
X 
X 

X 
X 

2 60O 
54,30 

3 187.62 

80 
235 

2 304 000,— 
2 162 000,— 

4 466 000.— 

5 876 000 — 
32 688 600— 
3 047 139.80 
4 466 000.— 

393 755 836.20 
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1974 yılı Finansman Tablosu 

Harcamalar : 
1. istihsal masrafları 185 350 558 

— Umum müdürlük 15 005 000 
— Murgul 102 845 710 
— Küre 17 651 758 
— Samsun 49 848 090 

2. Satınalma 205 687 344 
— Murgul 115 033 000 
— Küre 4 271 394 
— Samsun 86 382 950 

3. Yatırımlar 87 966 874 
— Umum müdürlük 100 000 
— Murgul 37 239 000 
— Küre . 1 231 874 
— Samsun 46 896 000 
— Espiye 2 500 000 

4. Borç ödemeleri 603 304 000 
1973'ten devir müt. sit. vergiler ve diğer borçlar 75 000 000 
1973 yılından devreden ihracat kredileri bakiyeleri 75 000 000 
Kredilerin anapara 1974 yılı taksitleri 325 777 000 
Ertelenen gümrük vergileri ve kur farkları 15 274 000 
Kredi faizleri 112 253 000 

Toplam 1 082 308 776 

KAYNAKLAR 
1973'ten .devir kaynak : 
Etibank'a cevher satışı bedeli 8 300 000 
İhracat kredisi 15 000 000 
Mamul satışı hâsılatı 474 398 889 
(1973 yılından ihraç edilen ilk üç parti blister bakırın 
1973'te tahsil edilen % 90 bedeli 63 428 921 TL. nm 
tenzilinden sonra) 
Sermaye tezyidi 155 000 000 
Banka kredileri (Maden makineleri) 22 460 000 
Bakır konsantresi akreditif teminatı 17 161 200 
Finansman açığı 389 988 687 

1 082 308 776 
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KBI Nakit Akımı Tablosu (1 000) TL. 

4. 

HARCAMALAR : 
İstihsal harcamaları 
Akreditifler ve yatırımlar 

Anapara borç taksitleri 
Devlet kredileri 
AID kredisi 
Banka kredileri (İhracat kre. dahil) 
Etibank'tan devralınan kıymetler 

Faizler 
Devlet kredileri faizleri 
AID kredisi faizleri 
Banka kredileri faizleri 
Etibank'tan devralınan kıymetler 
Ertelenmiş kur farkları ve gümrük vergileri öde
meleri 
Ertelenmiş diğer borçlar 

KAYNAKLAR : 
1. Blisîer bakir satışı 

İç satış 
Dış satış Cr 90 ödeme) 
r
( 10 nihai ödeme 

2. Bakır konsantresi satışı 
3. Bakır cevheri satışı 

4. Prit konsantresi satışı 
5.' Altın ve gümüş satışı 
6. Maden makineleri yenileme kredisi 
7. Bakır Kons. Akr. teminatı 
8. Sermaye tezyidi 

Nakit. 
Etibank 

L). 1973'ten devir kaynak 
Etibank'a cevher satışı 
T. Emlak Kredi Bank ihracat Kre. 

1.1.1974 
30.9.1974 

180 000 
65 0G0 

42 000 
21 000 
222 914 
70 502 

53 200 
54 300 
32 CC0 
5 448 

9 774 
35 000 

Ekim 

25 000 
20 C00 

— 
5 000 

— 

— • 

— 
— 

1 500 
6 000 

Kasım 

25 000 
50 CCO 

. 
— 

5 CCO 
— 

— 
— 
— 

1 000 
6 000 

Aralık 

31 
20 

14 

68 

17 

12 
4 

3 
6 

000 
CCO 

0CO 
— 
361 
— 

155 
— 
000 
439 

OCO 
000 

Toplam 

261 000 
125 CCO 

56 000 
21 000 
301 275 
70 502 

70 355 
54 300 
44 CCO 
9 887 

15 274 
53 000 

791 138 57 500 57 C00 175 955 1 081 593 

17 741 
193 000 
65 CCO 

3 047 
18 5.13 

2 810 
24 000 

79 050 
75 950 

8 300 
15 000 

4 611 
30 000 

1 939 

552 

5 000 
17 161 

4 611 
30 000 

1 939 

552 
11 000 
10 000 

4 611 
30 000 
10 OCO 

1 939 

552 
11 288 

7 460 

31 574 
283 000 

75 CCO 

3 047 
24 330 

4 465 
46 288 
22 460 
17 161 

155 000 

8 300 
15 C00 

502 411 59 263 58 102 65 850 685 626 
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Kaynak : 
Kümülatif kaynak 
Devlet ve AID kredilerinin anapara ve faizlerinin 
ertelenmesi 

Kümülatif kaynak 
Banka kredileri anapara taksitleri ertelemesi 

Kümülatif kaynak 
Banka kredileri ödenmeyen faizler ertelemesi 

Kümülatif kaynak 

1.1.1974 
30.9.1974 Ekim Kasım Aralık Toplam 

288 727 1 763 1 102 110 105 395 967 
288 727 286 964 285 862 395 967 — 

166 2C0 — — 31 155 197 355 

122 527 120 764 119 662 198 612 198 612 
32 750 5 000 5 0,00 48 361 91 İli 

89 777 83 014 76 912 107 501 107 501 
20 000 — — 16 439 36 439 

69 777 63 014 56 912 71 062 71 062 
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Yıllar 

Blister Bakır İstih. 

Malzeme Giderleri 
İşçilik Giderleri 
Sevk ve İdare Per Gid. 
Çeşitli Giderler 
Onarım ve Bakım Gid. 

r^ Vergi, Resim ve Harç!. 
^ Dış. Tem. Ed. Fay. ve Hiz. 
=? Sevk ve Satış Gid. 
o Nakliye 

s-. Faizler 

m 

Amortis. ve İtfa pay. 

Dekipaj masrafları 
Üretim masrafları 
Faizler 
Amortismanlar 

Üretime Giden Masr. 
Faizler 
Amort. ve İtfa pay. 

Üretim masrafları 

1! 574 
12 500 Ton 

143 
105 
30 
9 
2 
4 
31 

27 

357 
112 
149 

618 

42 
18 
18 

80 
314 
93 
130 

538 

948 934 
290 680 
737 107 
066 884 
708 505 
901 980 
770 857 
875 000 
877 075 

176 567 
253 000 
232 850 

662 417 

670 556 
782 060 
90-7 701 

360 317 
506 011 
470 940 
325 149 

302 100 

% 
% 
1% 
% 
• % 

% 
% 
'% 
% 

5 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

1975 
12 500 Ton 

151 
115 
33 
9 
2 
5 
33 

29 

381 
170 
90 

641 

46 
15 
18 

80 
334 
75 
151 

560 

000 000 
500 000 
500 000 
520 200 
850 000 
150 000 
360 000 
920 000 
300 00.0 

100 000 
000 000 
000 000 

100 200 

390 824 
000 000 
907 701 

298 525 
709 376 
000 000 
092 299 

801 675 

Üretim Masrafları 

1976 1977 1978 
25 000 Ton 30 000 Ton 35 000, Ton 

196 300 000 
115 500 000 
33 500 000 

9 520 200 
2 850 000 
5 665 000 

40 000 000 
1 380 000 

30 765 000 

435 480 2C0 
180 000 000 
90 000 000 

705 480 200 

52 100 000 
15 000 000 
18 907 701 

86 007 701 
383 380 200 

75 000 000 
161 092 299 

619 472 499 

216 000 000 
115 500 000 
33 500 000 

9 520 200 
2 850 000 
5 950 000 

44 000 000 
1 450 000 

32 300 000 

461 070 200 
185 000 000 
77 000 000 

723 070 200 

55 175 000 
12 900 000 
18 907 701 

86 982 701 
405 895 200 

64 100 000 
166 092 299 

636 087 499 

237 600 000 
I 15 500 000 
33 500 000 

9 520 200 
2 850 000 
6 250 000 

50 000 000 
1 450 000 

33 915 000 

490 585 200 
65 000 000 

190 000 000 

745 585 200 

58 700 000 
10 855 000 
18 907 701 

88 462 701 
431 885 200 

54 145 000 
171 092 299 

657 122 499 

745 585 200 

58 700 000 
10 855 000 
18 907 701 

88 462 701 
431 885 200 

54 145 000 
171 092 299 

657 122 499 



İÇ 

w en 
3 !» 
O 
••yi 

C/3 

Satış Hâsılatı 
0 000 TL.) w 7 

1975 I W > , 0 000 Ton 
12 500 Ton 25 000 Ton » 000 ro 

"""*" ' » Î ; = = : = = " = = = = « = : = 
292.500 6 0 5 - 0 0 0 

735.00 

, m n m x 3 5 0 - 7 7 000 266.000 X 3 0 0 = 7 9 . 8 0 
Sülfürik A«t 80.000 X 8 3 0 = 6 6 . 4 0 0 2 .0W X 3 ^ .000 = ı u 5 

Pirit Kons 40.000 X 252.10 = 10.084 91 .*» X 117^0 _ W = j | ^ 

761.165 8 9 9 V 
424.509 

£ Blister Bakır -Q L / M t 690 L/Mt 

-2TJT-* - » - — - • — — ' " - " " — - """•" "* 
m 
7=r 
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1975 YILI 

KÂR VE ZARAR TABLOSU 

(Blisleı Bakır İstihsali 12 500 Ton) 

Borç 

BJister Bakır Maliyeti 
Sülfürik Asit Maliyeti 
Pirit Konsantresi Maliyeti 
Bakır Cevheri Maliyeti 
Küre Pirit Cevheri Maliyeti 

12 500 X 34 977.84 
80 000 X 825.60 
40 000 X 252.10 
650 0C0 X 60 
25 000 X 337.86 

437 223 000 
66 048 000 
10 084 000 
39 000 000 
8 446 675 

560 801 675 

Alacak 

Blister Bakır Satışı 
İç Satış 
Dış Satış 

555 X 29 000 
7 000 X 19 000 

159 500 000 
133 000 000 

292 500 000 

292 500 000 

Altın Satışı 
Gümüş Satışı 
Sülfürik Asit Satışı 
Pirit Konsantresi Satışı 
Bakır Cevheri Satışı 
Küre Pirit Cevheri 
Zarar 

70 Kg. 
1 400 Kg. 

80 000 Ton 
40 000 Ton 

650 000 Ton 
25 000 Ton 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

70 000 
2 500 

830 
252.10 

60 
325 

4 900 000 
3 500 000 

66 400 000 
10 084 OCÖ 
39 000 000 

8 125 000 
136 292 675 

560 801 675 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 
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1975 YILINDA 18 000 TON BLISTER BAKIR ÜRETİLMESİ HALİNDE BLISTER BAKIR 
MALİYETİ 

TL. 

Malzeme giderleri 35 000 000 
İşçilik giderleri 12 300 000 
Personel giderleri 1 150 000 
Çeşitli giderler 1 020 000 
Balcım ve onarım giderleri 700 000 
Dışarıdan temin edilen fayda ve hizmet 10 000 000 
Amortismanlar 21 629 000 
Genel Müdürlük masraf hissesi 5 700 000 
Faizler 28 200. 000 
Yardımcı servisler 49 000 000 
Satış giderleri 1 000 000 
Nakliye 30 000 000 
Hammadde 

Murgul Cevheri 100 000 X 2 400 240 000 000 
Küre Cevheri 45 000 X 400 18 000 000 

453 699 000 
Asite gidecek gaz hissesi 

120 000 X 176,5 21 180 000 

Blister Bakır Maliyeti 432 519 000 
Birim Maliyeti 24 028,83 TL./Ton 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



— 174 — 

1975 YILI NAKİT AKIM TABLOSU 

Harcamalar 

İstihsal masrafları (Amortisman 
faiz hariç) 
Dekapaj harcamaları 
Yatırımlar 
Faizler 

AID kredisi faizi 
Devlet kredileri faizler 
Banka kredileri faizleri 

Anapara Borç Taksitleri 
AID kredisi 

Devlet kredileri 
Banka kredileri 

Ertelenen Gümrük Vergileri 

ve 

1 aksitleri 

1 nci Üç aylık 
Dönem 

70 
11 
40 

14 

7 

21 

45 

000 
600 
000 

000 
— 

000 

000 
— 

972 
000 

2 nci Uç 
aylık 

Dönem 

80 000 
11 
30 

18 
7 

18 
44 

3 

600 
000 

— 
950 
OCO 

— 
950 
366 
000 

3 ncü Uç 
aylık 

Dönem 

90 000 
11 600 
30 000 

14 000 
— 

7 000 

21 000 
— 

10 472 
4 000 

4 ncü 
aylık 

Uç 

Dönem 

94 
11 
20 

18 
7 

18 
19 

709 
600 
000 

— 
950 

000 

— 
950 
366 

4 000 

Toplam 

334 709 
46 400 

120 000 

28 000 
34 900 
28 000 

42 000 
37 900 

120 176 
14 000 

212 572 

Kaynaklar 
Bîister bakır satışı 
Altın satışı 
Gümüş satışı 
Sülfürik asit satışı 
Pirit konsantresi satışı 
Bakır cevheri satışı 
Küre pirit cevheri satışı 

Toplam Kaynak : 

34 750 
600 
400 

— 
2 521 
9 750 

— 

211 916 
67 750 

1 200 
8C0 
— 

2 521 
9 750 
2 000 

188 072 
95 000 

1 550 
1 150 

25 000 
2 521 
9 750 
3 000 

192 625 
95 000 

1 550 
1 150 

41 400 
2 521 
9 750 
3 125 

805 185 
292 500 

4 900 
3 500 

66 400 
10 084 
39 000 

8 125 

48 021 84 021 137 971 154 496 424 509 

Kaynak açığı fazlası 
Kümülatif kaynak 
Borç taksit ve faizlerinin ertelenmesi ile 
Kaynak açığı fazlası 
Kümülatif kaynak 

164 551 
164 551 
87 972 
76 579 
76 579 

127 895 
292 446 
87 316 
40 579 
17 158 

50 101 
342 547 
52 472 

2 371 
114 787 

38 129 
380 676 
62 316 
2-1 187 
90' 600 

380 676 

290 076 
90 600 

O Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 
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Sermaye 600 Milyon TL, 

1975 - 1980 YILLARI KÂRLILIK VE NAKİT AKIM TABLOSU 
(1 000 TL.) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Satış hâsılatı 
İstihsal masrafları 

İşletme kârı 
Faiz 
Amortisman 

Röd. öncesi gelir 
Rödövans 

Net gelir 
Kurumlar vergisi 

Net kâr 
Sermaye % si 
Pirit Durumu 

Net gelir 
Amortisman 

424 509 
334 709 
89 800 
75 000 
151 092 
136 292 

— 
— • 

— 
—. 
— 

136 292 
151 092 

761 
383 
377 
75 
161 
141 
39 
102 

102 
17 

102 
161 

165 
380 
785 
000 
092 
693 
092 
601 

601 
10 

60.1 
092 

899 979 
408 895 
494 556 
64 000 
166 092 
263 892 
81 862 
182 030 

— 
182 030 
20 34 

182 030 
166 092 

1 043 441 
431 885 
611 556 
54 145 
171 319 
386 319 
124 711 
261 608 

— 
261 608 
43 60 

261 608 
171 092 

1 043 
431 
611 
45 
394 
394 
127 
267 
56 
210 
35 

210 
171 

441 
885 
556 
800 
664 
092 
632 
032 
818 
214 
04 

214 
092 

1 043 441 
431 885 
611 556 
37 500 
402 964 
171 092 
130 537 
272 427 
68 107 
204 320 
34 05 

204 320 
171 092 

Gelir Toplamı : 14 800 263 693 348 122 432 700 381 306 375 412 

Borç ödemeleri 
Dekapaj 
Yatırımlar 
Ertelenen gümrük vergisi taksitleri 

Harcama toplamı 
Kaynak 

Borç taksitleri ve faiz ertelemesi 
Kaynak 

1973 - 1976 faizlerinin borca ilavesi 
Kaynak 

200 076 
61 400 
120 000 
14 000 

395 476 
380 676 
290 076 
90 600 

139 573 
67 100 
75 000 
13 000 

294 674 
30 981 
229 574 
198 593 

127 088 
68 075 
75 000 
10 000 

280 163 
67 959 

50 000 
17 959 

109 
69 
75 
5 

259 
173 

50 
123 

535 
555 
000 
000 

090 
640 

000 
640 

91 
67 
75 

234 
146 

50 
96 

453 
900 
000 

353 
953 

000 
953 

94 189 
66 200 
75 000 

235 389 
140 023 

50 000 
90 023 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 ne i Ek) 
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1974 yılı faizlerinin yatırımlara 
ilavesi halinde amortisman yolu 
ile diğer yıllara etkisi 

KÂR VE ZARAR TABLOSU (1 000 TL.) 

Sermaye 600 Milyon TL. 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 

424 509 
334 709 
89 800 
75 000 
162 092 
147 292 

— 
147 292 

147 292 
— 

761 
383 
377 
75 
172 
130 
35 
95 

95 
'/< 15 

165 
380 
785 
000 
092 
693 
242 
451 

451 
91 

899 
405 
494 
64 
177 
252 
78 
174 

174 
[{ 29 

979 
895 
084 
100 
092 
892 
012 
880 

880 
15 

1 043 
431 
611 
54 
182 
375 
120 
254 

254 
(A 42 

441 
885 
556 
145 
092 
319 
862 
457 

457 
41 

1 043 
431 
611 
45 
182 
383 
123 
259 
46 
213 

r/c 35 

441 
885 
556 
800 
092 
664 
782 
882 
172 
710 
62 

1 043 441 
431 885 
611 556 
37 500 
182 092 
391 964 
126 687 
265 277 
66 319 
198 958 

</< 33 16 

Satış hâsılatı 
istihsal masrafları 

İşletme kârı 
Faizler 
Amortismanlar 

Rödövans öncesi gelir 
Rödövans 

Net gelir 
Kurumlar vergisi 

Net kâr 
Sermaye c/r si 

C. Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 2 nci Ek) 



BLİSTER 

1974 1975 

O 

Ç/2 

C/2 
P 

O 

£ 

İş Miktarı 
Masraflar : 
Malzeme giderleri 
İşçilik giderleri 
Personel giderleri 
Çeşitli giderler 
Bakım ve onarım giderleri 
Dış. Tem. Ed. Fay. Hiz. 
Amortismanlar 
Umum Müd. lük mas. his. 
Faizler 
Yardımcı servisler 
Satış giderleri 
Nakliye 
Hammadde : 
Murgul Bakır Krom 
Küre cevheri 
Cüruf Konsantresi 
Asite giden gaz hissesi 

Blister Bakır maliyeti 
Birim maliyeti 

12 500 Ton 

31 299 000 
11 172 095 
1 028 198 
973 796 
666 000 

8 503 200 
21 628 791 
5 196 200 
34 648 000 
44 008 406 

875 000 
27 877 075 

209 485 540 
13 163 715 
22 500 000 

433 025 016 
34 639,23 

12 500 Ton 

32 870 000 
12 300 000 
1 150 000 
1 020 000 
700 000 

8 930 000 
21 629 000 
5 700 000 
28 200 000 
47 000 000 

920 000 
29 300 000 

241 175 000 
20 450 000 

- 14 121 000 

437 223 000 
34 977,84 

BAKİR MAL1YETI 

1976 1977 197 

25 000 Ton 

42 750 000 
12 300 000 
1 150 000 
1 020 000 
700 000 

11 000 000 
21 629 000 
5 700 000 
28 200 000 
49 000 000 
1 380 000 
30 765 000 

286 504 000 
21 402 000 

- 18 150 000 

495 350 000 
19 814 

30 

47 
12 
1 
1 

12 
21 
5 
21 
51 
1 
32 

300 
21 

— 19 

511 

000 Ton 

000 000 
300 000 
150 000 
020 000 
700 000 
500 000 
629 000 
700 000 
700 000 
000 000 
450 000 
300 000 

875 000 
542 000 

000 000 

896 000 
17 062,20 

35 

51 
12 
1 
1 

00 

70 
30 
15 
02 
70 

14 00 
21 
5 
18 
53 
1 
33 

320 
22 

— 19 

537 

62 
70 
00 
00 
45 
91 

21 
29 

50 

56 
15 



SÜLFURtK ASİT MALİYETt 

1975 1976 1977 1978 

tş Miktarı 
Masraflar 
Malzme giderleri 
işçilik giderleri 
Personel giderleri 
Çeşitli giderler 
Vergi, resim ve harçlar 
Dış. Tem. Ed. Fayda ve Hiz. 
Amortismanlar 
Umum Md. Masraf his.; 
Faizler 
Yardımcı servisler 
Gaz hissesi 

80 000 Ton 

9 000 000 
2 500 000 

700 000 
400 000 
200 000 

1 500 000 
15 128 000 

1 500 000 
12 000 000 
9 000 000 

14 120 000 

220 000 Ton 

12 000 000 
2 500 000 

700 000 
400 000 
200 000 

3 000 000 
15 128 000 

1 500 000 
12 000 000 
10 000 000 
18 150 000 

266 000 Ton 

13 200 000 
2 500 000 

700 000 
400 000 
200 000 

3 500 000 
15 128 000 

1 500 000 
10 000 000 
11 000 000 
19 000 000 

310 000 

14 500 
2 500 

700 
400 
200 

4 000 
15 128 

1 500 
8 000 

12 000 
19 500 

66 48 000 75 578 000 77 128 000 78 428 
Birim maliyet 825, 343,54 289,95 



KÜRE BAKIR CEVHERİ MALİYETİ 

1974 

KÜRE PİRİT CEVHERİ MALİYETİ 

1975 1976 1977 197 

O 

¥ 
p 
o 
»5 C 

W 

1/3 

ısı : 

-o 

8 
W 
er 

İş miktarı Bakır cevheri 
İş miktarı Pirit cevheri 
Masraflar : 
Malzeme giderleri 
İşçilik giderleri 
Personel giderleri 
Çeşitli giderler 
Amortismanlar 
Hazırlık çalışmaları 
Tüketme payı 
İtfalar (İrtifak hakkı) 
Yardımcı servisler 

Ara nakliye 
Kırma 
Küre - İnebolu nakliye 
İnebolu stoklama 
İnebolu gemi yükleme 

Bakır ve Pirit cevheri maliyeti 
Bakır cevheri maliyeti 
Bakır cevheri Birim maliyeti 
Pirit cevheri maliyeti 
Pirit cevheri Birim maliyeti 

55 000 Ton 
— 

1 250 280 
2 429 002 

481 305 
309 975 

2 078 188 

1 612 050 
16 381 

6 253 324 

14 430 505 
1 547 625 
3 714 127 
2 687 453 

456 990 
4 366 195 

27 202 895 
27.202 895 

494,59 
— 
-.—_• 

30 000 Ton 
25 000 Ton 

1 315 000 
2 670 000 

530 000 
325 000 

2 078 000 

1 613 000 
16 380 

6 690 000 

15 237 380 
1 650 000 
3 970 000 
2 875 000 

490 000 
4 670 000 

28 892 380 
20 445 705 

681,52 
8 446 675 

337,86 

58 000 Ton 
45 000 Ton 

1 710 000 
2 670 000 

530 000 
325 000 

2 078 000 

1 613 000 
16 380 

7 400 000 

16 342 380 
1 800 000 
4 400 000 
3 160 000 

550 000 
5 150 000 

31 402 380 
21 402 380 

• 369 
10 000 000 

222,22 

68 000 Ton 
55 000 Ton 

1 880 000 
2 670 000 

530 000 
325 000 

2 078 000 

1 613 000 
16 380 

7 900 000 

17 012 380 
1 980 000 
4 800 000 
3 480 000 

600 000 
5 670 000 

33 542 380 
21 542 380 

316,80 
12 000 000 

218,18 

80 00 
64 00 

2 10 
2 67 

53 
32 

2 07 

1 61 
1 

8 20 

17 53 
2 20 
5 30 
3 85 

66 
6 25 

35 79 
22 29 

13 50 



MIJRGUL BAKIR KONSANTRESİ MALİYETİ 

1974 1975 1976 1977 1978 

O 
C/3 

3 
P 

C/3 
S» 

İş miktarı 
Masraflar : 
Malzeme masrafları 
İşçilik masrafları 
Personel masrafları 
Çeşitli giderler 
Vergi, resim ve harçlar 
(Devlet hakkı) 
Dış. Tem. Ed. Fay. ve Hiz. 
Amortismanlar 
Gen. Md. Mas. His. 
Faizler 
Yardımcı servisler 
Kır. gelen Cev. bedeli 

Konsantre Bakır, Birim maliyeti 

80 550 Ton 

20 938 820 
7 846 558 
1 107 556 
487 750 

2 536 200 
13 965 000 
19 265 828 
3 003 500 
31 655 500 
18 090 811 
104 563 319 

223 460 842 
2 774,18 

80 550 Ton 126 000 Ton 164 000 Ton 177 000 

21 986 000 
8 630 000 
1 200 000 
515 000 

2 536 200 
14 663 000 
19 270 000 
3 305 000 
25 200 000 
19 400 000 
110 000 000 

226 725 200 
2 814,71 

28 580 000 
8 630 000 
1 200 000 
515 000 

4 000 000 
20 000 000 
19 270 000 
3 305 000 
25 200 000 
20 370 000 
130 000 000 

271 090 000 
2 151,51 

31 500 000 
8 630 000 
1 200 000 
515 000 

4 500 000 
23 000 000 
19 270 000 
3 305 000 
21 500 000 
21 500 000 
150 000 000 

284 940 000 
1 737,44 

34 650 
8 630 
1 220 
515 

5 000 
25 000 
19 270 
3 305 
18 200 
23 000 
165 000 

303 790 
1 71 



MURGUL BAKIR KONSANTRESİ HOPA MALİYETİ 
MURGUL PİRİT KONSANTRESİ HOPA MALİYETİ 

1974 1975 1976 1977 1978 

p 
00 
ftı 

o 
c 

'Ç/3 

in layı 

2 

702'y 

g 

İş miktarı Bakır Konsantresi 
Pirit Konsantresi 
Masraflar : 
Malzeme giderleri 
İşçilik giderleri 
Personel giderleri 
Çeşitli giderler 
Dış. Tem. Ed. Hizmetleri 
Amortismanlar 
Yardımcı servisler 

Pirit Konsantresi Maliyeti 
Birim maliyeti (Hopa) 
Bakır Konsantresi Operas. Mas. 
Murgul'dan gelen Bakır 
Konsantresi maliyeti 
Bakır Konsantresi Hopa maliyeti 
Birim maliyeti (Hopa) 

80 550 Ton 
40 000 Ton 

2 812 728 
3 824 983 

267 373 
252 000 
684 000 

11 885 009 
3 929 508 

23 655 601 
9 737 045 

243,42 
13 918 556 

223 460 842 
237 379 842 

2 946,98 

80 550 Ton 
40 000 Ton 

2 955 000 
4 210 000 

295 000 
264 000 
720 000 

11 885 000 
4 205 000 

24 534 000 
10 084 000 

252,10 
14 450 000 

226 725 200 
241 175 200 

2 994,11 

126 000 Ton 
91 500 Ton 

3 850 000 
4 210 000 

295 000 
264 000 

1 000 000 
11 885 000 
4 700 000 

26 204 000 
10 790 000 

117,92 
15 414 000 

271 090 000 
286 504 000 

2 273,84 

164 000 Ton 
110 00 Ton 

4 235 000 
4 210 000 

295 000 
264 000 

1 200 000 
11 885 000 
5 000 000 

27 089 000 
11 154 000 

101,40 
15 935 000 

284 940 000 
300 875 000 

I 834,60 

177 000 
127 500 

4 660 
4 210 

295 
264 

1 300 
11 885 
5 300 

27 914 
11 494 

9 
16 420 

303 790 
320 210 

1 80 





CUMHURİYET SENATOSU 

Topiant. Yü, : 19 S# S a y ı s ı . 702'ye 3 ncü Ek 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 
Akdolunan Kredi Andlaşması Konusunda Kurulan Cumhuriyet 

Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10 /23) 

Not : Raporda sözü edilen yabancı dildeki belgelerin Türkçe tercümeleri eklenmiş olup, yabancı dildeki bel
geler arşiv nüshalarına konulmuştur. 
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DÎZÎ PUSULASI 
S a y f a . • • • - , . , - * . - . . ; - . , • • • • < • • • < i • 

1 Kontisyon Başkanlığı sunuş tezkeresi 

2:4 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akdohınan Kredi Anlaşması konu
sunda kurulan .dulmhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu* 

5:6 Komisyon üyesinden Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphü Gürsoytrak'ın karşı oy yazısı. 

7:68 Cumhuriyet Senatosu Tabüi Üyesi Haydar Tunçkanat'm incelemesi. 

69:146 Belgeler. 

147:175 Karaden'iz Bakır İşletmesi mali raporu. 

C< Senatosu (S. Sayısı : 702'ye 3 ncü ek) 
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Araştırma Komisyonu Raporu 

26 . 6 . 1978 

Cumhuriyet Senalosu Başkanlığına 

Anayasanın 88 nci ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri uyarınca, Türkiye Cum
huriyeti ile Amer'ika Birleşik Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Anlaşması Konusunda Kurulan Araştırma 
Komisyonu görevini bitirmiş ve bu husustaki raporunu tanzim etmiş bulunmaktadır, 

Söz konusu rapor, Genel Kurula sunulmak üzere ilişikte takdim olunmuştur. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK. DEVLETLERİ ARASINDA AKDOLUNAN 
KREDİ ANDLAŞMASI KONUSUNDA, KURULAN CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMA 

KOMİSYONU RAPORU 

1. Tabii Senatör Haydar Tunçkanat, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında imzalanan 31 . 5 . 1968 tarihli 30,5 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının: 

a) Ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı, 
b) Anayasa ve mevcut kanunlarımıza aykırı olduğu, 
c) İçişlerimize müdahale getirdiği, 
d) Hükümranlık haklarımızı kısıtladığı, 

e) Hazineyi zarara soktuğu iddialarını içeren bir Meclis Araştırması önergesini 17 . 12 . 1968 tarihinde 
Yüce Senato Başkanlığına sunmuştur. 

2. Yüce Senato 25 . 11 . 1969 tarihinde Senato Araştırması yapılmasına karar vermiştir. 
Kurulan Araştırma Komisyonu uzun süre devam eden ve Haydar Tunçkanat'ın hazırladığı ilişikte metni 

sunulan incelemeyi de dikkate alarak bir çalışma yapmış ve aşağıdaki hususları tespit etmiştir. 
I - Araştırma önergesinin konusu, «Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki bakır madenleri ile izabe tesisleri 

komplekslerinim birleştirilmeisini, tavsİini, geliştirilmesini, inşaatını ve teçhiz edilmesini ve bahusus Murgul, Küre, 
Espiye madenlerinin bakır cevheri istihsalinin artırılmasını, Samsun'da kurulacak olan 40 000 ton yıl, blister, 
bakır güçlü izabe tesisleri ve bununla ilgili sülfürik asit fabrikasının ve bütün tesisler için gerekli nakil ve 
maniplasyon ünitelerini ve izabe tesislerini besleyecek olan konsantratörü» kapsayan projenin dış finansmanı 
için 30,5 milyon dolarlık kredinin Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince Türk Hükümetine verilmesine 
dair imzalanan kredi anlaşmasının koşullarıdır. 

Başka bir ifade ile bu koşullar, önerge sahibinin görüşüne göre, 1 nci maddede yazılı olduğu şekilde yurt 
menfaatlarına aykırıdır. 

II - Yapılan incelemelerde projenin ana amacının; 
a) Yurtta blister bakır üretimini yılda 25 000 tondan 60 000 tona çıkarmak, 
b) Böylece bakırla ilgili yan sanayiinin gelişmesine hizmet etmek, 
c) İstihdam yaratmak, 
d) En önemlisi de o zamanki konjonktüre göre yılda en az 50 milyon dolarlık bakır ihracatını sağlamak, 

olduğu görülmüştür. 
Alınan kredinin vadesi 40 yıldır. İlk 10 yıl taksit ödemesi yapılmayacak ve kredinin tamamı 40 nci yılın 

sonunda ödenmiş olacaktır. Faize gelince, ilk on yıl için c/f, 1, sonraki yıllar için % 2,5'tur. 
Bugünkü değere irca metodu ile yapılan hesaba göre bu tesisin dış maliyeti, yani peşin para ile alınsa idi, 

yapılacak döviz tediyesi, 10 904 300 milyon dolara tecabul etmektedir. 
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Bu kredinin alındığı dönemlerde Hükümetimize verilen kredilerin koşulları hakkında fikir vermek üzere 
birkaç kredi anlaşmasının faiz ve vadeleri aşağıda gösterilmiştir. 

CETVEL 
Ödemesiz 

Memleket Vade Faiz devre 

Batı Almanya 25 3 7 
Fransa 20 3-3.5 5 
İtalya 15 4 3 
İngiltere 25 2 7 

Görülüyor ki, en iyi koşullar AID kredilerine ait olanlardır. Ancak, AID kredileri bağlı kredidir. Yani 
münhasıran Amerika'dan alınacak mallar için kullanılabilir. Fakat Amerika'dan alınan malların fiyatlarında 
Avrupa mallarına nazaran pahalılık vardır. Ve nakliye giderleri de ayrıca mesafe uzaklığı dolayısıyla?* daha 
yüksektir. Fakat bu pahalılığı her alınacak mal ve tesis için yapılacak teklif almalarla tespit kabil olduğundan 
kesin rakam vermek mümkün olamamıştır. 

O dönemlerdeki döviz sıkıntısı dolayısıyla da peşin para ile bu tesisleri almak imkânının da olmadığı da 
ayrıca anlaşılmıştır. Bu tespitler ışığında AID kredisi ile alman bu tesisleri daha ucuza almak teorik olarak 
kabildir, fakat başka kredi bulunamadığından, adı geçen tesisleri daha ucuza temin etmek mümkün olamamış
tır. 

Bütün bu hususlar 1958 yılından 1973 yılına kadar Birleşik Amerikadan ve - Ek 1 - cetvelde gösterilen 
ceman 41 adet kredi anlaşması ile alınan toplam 536 810 milyon dolarlık diğer kredilerle sağlanan mal ve 
teçhizat için de geçerlidir. 

Esasen kredi ile mal alan bütün memleketler peşin para ile alamadıkları malları daima kredili olarak ve pe
şine nazaran daha pahalı alırlar. Kâğıt üzerinde bir mahur gibi görünen bu husus aslında yanlış bir sonucu 
yansıtır. 

Zira peşin para ile bilhassa yatırım malı almak olanağına sahip bulunmayan ülkeler pahalı olacak di>e 
kredi ile yatırım malı satın almazlarsa bu takdirde gerekli miktarda yatırım yapma imkânından mahrum ka
lırlar. Bu ise kalkınma sürecini ziyadesiyle uzatır ve geri kalmışlık halinin devamı sonucunu yaratır. 

Bu müşahededen şu sonuç çıkarılabilir. 
Kalkınan ülkeler uygun bir borçlanma politikası ile yatırımlarını gerçekleştirmeye çalışmalıdırlar ve kre

dili malların pahalılığını, bunlar arasında rekabet ortamı yaratarak mümkün olduğu kadar azaltma çaresini 
bulmalıdırlar. 

Bu izahat ışığında araştırma önergesindeki iddiaların genel bir değerlendirmesini yapmak kabildir. 
A) Anlaşmanın, esas itibariyle ulusal çıkarlarımızla bağdaşamadığını söylemek teorik olarak mümkündür. 

Yani daha uzun vadeli, daha düşük faizli kredi düşünülebilir, fakat bu düşünülen standart ve nitelikte kre
di o sıralarda mevcut değildi. 

B) Anlaşmanın Anayasaya aykırı olduğu ifade edilmiştir. Çünkü Anayasanın 39 ncu maddesinde, «Kamu 
hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı ödenmek şartıyla 
devletleştirilebilir.» hükmü yer almıştır, oysa ki anlaşmada kredinin tamamının ödenmesine kadar kurulacak 
şirketin yani bakır tesisleri ile ilgili krediden istifade edecek şirketin devletleştirilememesi hükmü vardır. Bu 
durumda Anayasaya aykırı bir anlaşma söz konusudur. 

Bu konuda yapılan incelemenin sonucu şudur : 
a) Anayasamızın 39 ncu maddesi, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler için söz konusudur. 

Halbuki bu şirket ekonomik niteliği olan bir şirkettir. Anılan maddede de belirtilen kamu hizmeti niteliğini 
taşıyan teşekküllerden değildir. 

b) Kaldıki, bu şirketin bugünkü sermaye kompozisyonuna göre Hazinenin hissesi c/0 43,30, Etibank'ın his
sesi c/c 29,40'tır. Böylece kamu sermayesinin c>c 72,70'ine sahiptir. Amerikan makamları ile bilâhara varılan 
mutabakata göre 7 . 3 . 1975 tarihinden beri şirketin sermayesinin c/c 72,70'i devletin olmuştur. 
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Bu izahattan da anlaşılacağı üzere (a) fıkrasındaki görüş kabul edilse dahi bugünkü durumda anlaşmanın 
artık Anayasaya aykırılığı söz konusu değildir. 

c)' Anlaşmanın içişlerimize müdahale getirdiğini, hükümranlık haklarımızı kısıtladığını iddia etmek müm
kündür. Ancak, yukarıda da belirtilen kredi anlaşmal irinin bilhassa 9 . 1 _, 1961 tarihinde imzalanan Ereğli -
Demir Çelik Tesislerine kredi sağlayan anlaşmaların da aynı mahiyette hükümler taşıdığı bir gerçektir. 

Bu hükümler aslında krediyi veren Amerika Birleşik Devletlerinin verdiği kredinin iyi kullanılmasını sağla
mak için kendine göre doğru olduğuna inandığı hüküm'erdir, A. B. D. kanunları.... 

Bu hükümleri kabul eden ülkelere kredi vermeyi öngörmüştür. Binaenaleyh krediyi kullanmayı isteme
yen ülkeler ya başjka kredi bulmak, ya da kredi konusu maldan mahrum olmak durumunda kalmışlardır. 
Mesela Ereğli Demir - Çelik Tesislerine ait anlaşma imzalanmasaydı bugün 14 yılda 402 507 ton mamul 
üreten bu fabrikadan mahrum kalacak ve sadece 1963 yılında takriben 128 802 240 milyon dolarlık daha 
fazla döviz giderimiz olacaktı. 

D) Önergede kredi anlaşmasının Hazineyi zarara soktuğu ifade edilmiştir. 

Yapılan incelemede Hazinenin zararı tespit edilememiştir. Teorik olarak anlaşmanın daha iyi koşullarla 
daha az külfetli olacağı doğrudur. Ancak ABD Hükümetinin kredi koşulları, anlaşmada yazılı olanlardır. 
Anlaşmanın imzalandığı zamanda kredi imkânlarının bol olduğu söylenemez. Zira o dönemde de dış kredi 
kaynaklarını Konsorsiyoma dahil ülkeler ve milletlerarası mali müesseseler ve diğer sosyalist ülkeler teşkil 
ediyordu. 

Bunların tümü de, kuzeyden alınabilecek kredi teklifleri de her zamanki gibi sınırlı idi. 
Bu sınırlı kredi içerisinde en iyi borçlanma politik: sini belki döviz geliri bakımından en rantabl tesisleri 

en gayri müsait kredilerle yapmak şeklinde belirlemeyi akla en uygun yol olarak görebiliriz. Çünkü gerekti
ğinde tesisin çalışmasıyla elde edilecek dövizle vadeden evvel borcu ödeyip kredinin kötü koşullarından 
kurtulmak kabildir. 

BU PROJEDE, ÖZELLİKLE ŞU SAKINCALI NOKTALAR ORTAYA ÇIKMIŞTIR : 

1. Anlaşmada müşavir firmanın vergi ödemeyeceği de kabul edilmiş olduğundan, kanunlarımıza göre, 
firmanın ödemekle yükümlü olduğu 50 milyon TL. vergi Karadeniz Bakırları AŞ tarafından ödenmiştir. 
Bu da proje maliyetinin artmasında başka bir etken olmuştur. 

2. Ayrıca : Fizibilite raporunda, 1971 yılında işletmeye geçeceği bildirilen tesislerin ilk yıl % 75 ve 
onu izleyen yıl ise tam kapasite ile çalışacağı bildirilmiş iken fiili durumda, 1973 yılında 10 006 ton blister 
bakır üretilmiş (% 25 kapasite) 1974 - 1975 yıllarında ise 12 500 ton (CA 30 kapasite) ye yükselebilmiştir. 
Bu da gösteriyor ki, yılda 40 800 ton blister bakır, 365 000 ton sülfürik asit, 230 000 ton pirit konsan
tresi, 75 000 ton bakirli pirit üretmesi öngörülen bu tesislerin hangi tarihte belirtilen bu kapasiteye ulaca-
ğı belli değildir. Sülfürik asit fabrikası ise son günlere kadar çalıştırılamamış ve atmosfere sürekli olarak kü
kürt dioksit atılarak çevre kirlenmesi çok yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Diğer taraftan her yıl 40 000 ton 
blister bakır yerine 10 000 ton satıştan doğan kaybı d i dikkate alınırsa, ulusal çıkarlarımızın ne ölçüde zara
ra uğradığı açıkça görülmektedir. 

3; Sonuç : 
Araştırma önergesinde yer alan iddialar esas itibariyle haklıdır. Yani ABD'den alınan mal ve teçhizat 

pahalıdır. Anlaşmalarda mevcut bir çok hükümler içişlerimize müdahale ediliyor intibaını verecek nitelikte
dir. Ayrıca bu krediler uygulamaya geç intikal etmektedir ve yatırım süreleri uzamaktadır. Ancak meseleye 
kalkınma açısından bakıldığında kıt dış ve iç kaynakların kullanılmasında bu tür sıkıntı ve güçlüklere rast
lamanın bir çok hallerde kaçınılmazlığı da bir gerçektir. Ayrıca, ABD 1972 yılından beri proje kredisi de 
vermemektedir. Yani anlaşmada mevcut olan ve sakıncalı sayılabilecek hükümlerle bile Amerika Birleşik 
Devletlerinden kredi almak olanağı artık 6 yıldan beri mevcut değildir. 

Bu araştırmanın ışığı altında her nevi dış krediler için dikkat edilmesi gerekli gördüğümüz hususları şöy
le sıralıyoruz : 

1. Fizibilite raporlarının kredi alınacak memleketle yapılması mecburiyetine karşı çok ihtiyatlı olmak 
lazımdır. Şayet bu mecburiyetten kurtulmak imkânı bulunmaz ve kredi almak da zorunlu olursa fizibilite 
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raporunun uzamasına ve bu rapora dolaylı yoldan yeni yükümlülükler (Örneğin mal ve hizmetin behema-
hal krediyi veren memleketten alınması mecburiyeti gibi...) konmamasına dikkat etmek gerekir. 

2. Dış krediler daima çok pahalıya mal olduklarından hiç olmazsa kısmen kendi imkânlarımızı kullan
maya gayret edilmelidir. 

3. Alınacak dış kredilerde özel teşebbüsün önplanda olması şartı genellikle milli çıkarımıza aykırı düşe
bileceği. için böyle bir şartın kabul edilmemesi cihetine gidilmelidir. 

4. Nihayet kredi mekanizmasının süratli işletilmesi, sürüncemede bırakılmaması için gerekil iç ve dış 
önlemlerin alınması lazımdır. Aksi halde maliyetlerin artışı önlenemeyecektir. 

Genel Kurula saygı ile sunulur. 

Ek : 1 Cetvel (Bin S) 

Tutar Faiz Vade Ödemesiz Anlaşma 1976 Sonu iti -
devre tarihi bariyle bakiye 

1. Konsorsiyum Çerçevesinde Ülkeler
den Sağlanan Krediler : 
ABD 
a) DLF - AID 
Özel sektör projeleri 
(TSKF) (277 - A - 007) 
Havadan maden aranması 
(MTA) (277 - AC08) 
Zonguldak tevsii (TKİ) 
(277 - A009) 
Elektrik enerjisi şebekesi 
(Etibank)(277-A015) 
Muş - Tatvan Demiryolu 
(TCDD) (277 - A019) 
Çelik fabrikası tesisi 
(ERDEMİR) (277 - A020) 
Haşarat öldürücü ilaç fabrikası 
(Koruma Tarım) (277 - H 035) 
Anbarlı Sarıyer Santralı 
(Etibank) (277 - H035) 
Dizel lokomotifleri 
(TCDD) (277 - H033) 
Keban Gökçekaya fizibilitesi 
(HEİ) (277 - H036) 

Fizibilite etütleri 
(Çeşitli bakanlıklar) (277 - H - 042) 
Makine parkı 
(Karayolları) (277 - H044) 
Van - Kotur Demiryolu 
(Bayındırlık Bakanlığı) (290 - K - 002) 

Lastik fabrikası tesisi 
(Goodyear) (277 - H050) 
Özel sektör projeleri 
(SKB) (277 - H049) 

10 000 

900 

14 500 

7 000 

6 000 

31 000 
98 600 
2 800 

31 300 

10 000 

350 

3 000 

18 100 

10 500 

2 500 

5 000 

5 

3.5 

5.75 

3.5 

3.5 

5.75 
5.75 
5.75 

0.75 

C.75 

0.75 

0.75 

G.75 

C.75 

0.75 

C.75 

10 

5 

12 

12 

20 

20 
20 
10 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12.9.1958 

30.4.1959 

30.4.1959 

21.1.1960 

13.12.1960 

9.1.1961 

19.1.1965 

7.12.1962 

23.12.1962 

15.7.1960 

15.10.1963 

13.1.196-1 

18.6.1964 

6.11.1964 

18.11.1964 
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Anlaşma 1976 Sonu iti-
devre 

Tutar Faiz Vade Ödemesiz tarihi bariyle bakiye 

Havadan maden aranması 
(MTA) (277 - H052) 
İstanbul - Ankara merkezi trafik 
(TCDD) (277 - H054) 
Gökçekaya Barajı 
(DSt) (277 - H053) 
'lunçbilek lavvar tesisi 
(TKİ) (277 - H - 051) 
Makine parkı (DSİ) (277 - H - 056) 
32 yük merkezi 
(Etibank) (277 - H059) 
Kereste fabrikası (İ) 
(Orman Genel Müdürlüğü) (277 - H - 061) 
Gökçekaya nakil hatları 
(Etibank) (277 - H060) 
Fizibilite etütleri 
(Çeşitli bakanlıklar) (277 - H - 062) 
Keban Barajı 
(DSİ) (277 - H - 063) 
Ambarlı tevsii 
(Etibank) (277 - H069) 
İKN makine parkı 
(KGM)(277 - H - 071) 
Nüfus planlaması 
(Sağ. ve Sos. Yar. Bakanlığı) (277 - H068) 

Zonguldak Havzası Kömür Tesis Tevsii 
(TKİ) (277 - H070) 
Tıbbi teçhizat ve hizmet satın alınması 
(Atatürk Üniversitesi) (277 - 077) 
Üniversitenin geliştirilmesi 
(ODTÜ) (277 - H080) 
Tıbbi teçhizat ve hizmet satın alınması 
(Hacettepe Üni.) (277 - H083) 
Maden Arama (MTA) (277 - H081) 
Çelik fabrikası tevsiat Kr. 
(ERDEMİR) (277 - H078) 
Özel sektör 
(TSKB) (277 - H084) 

Karadeniz bakır projesi 
(Etibank) (Karadeniz Bakır) (277 - 076) 
Zirai geliştirme kontrol 
(Tarım Bakanlığı) (277 - 086) 

320 

4 400 

20 400 

1 100 

5 900 
6 400 

2 750 

7 690 

4 000 

40 000 

12 300 

15 000 

3 600 

28 10C 

2 700 

4 500 

4 500 

2 600 
14 200 

7 500 

30 500 

3 000 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

2.5 
2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

) 2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 
2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

40 

40 

40 

40 

40 
40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 
40 

40 

40 

40 

10 24.11.1964 

10 24.11.1964 

10 2.12.1964 

10 2.12.1964 

10 22.3.1965 
10 6.8.1965 

10 12.8.1965 

10 27.8.1965 

10 20.9.1965 

10 31.8.1966 

10 17.9.1966 

10 4.10.1966 

10 4.10.1966 

10 4.4.1967 

10 23.10.1967 

10 23.10.1967 

10 23.10.1967 

10 23.10.1967 

10 15.5.1968 

10 18.5.1968 

10 31.5.1968 

10 6.9.1968 

2 940 

(İ) İptal 
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Anlaşma 1976 Sonu iti-
devre 

Tutar Faiz Vade Ödemesiz tarihi * bariyle bakiye 

Sintering projesi 
(ERDEMİR) (277 - H088) 
Özel sektör projeleri 
(SYKB) (277 - H087) 
Ereğli Demir - Çelik 
1. Kademe tevsiat projesi 
(ERDEMİR) (277 - H093) 
Özel sektör projeleri 
(SYKB) (277 - H - 094) 

Yekûn 

Başkan 
C. Bşk. S. Ü. 

Sadi İrmak 

Üye 
Urfa 

Abdülgani Dernirkol 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

Karşı oy sahibiyim 
söz hakkım saklıdır. 
Suphi Gürsoytrak 

12 500 

5 000 

40 000 

9 000 

536 810 000 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce; 

Üye 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Besim Üs tünel 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

40 

40 

40 

40 

Kâtip 
Niğde 

A. Emre İleri 

10 

10 

10 

10 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

27.10.196g 470 

17.9.1969 — 

28.4.1972 7 200 

—.9.1973 — 

Üye 
Ankara 

Ergün Ertem 

Üye 
İzmir 

Akın Özdemir 
Toplantıda bulunamadı 

KARŞI OY 

1!. Gelişmekte olan bir ülkenin teknolojiye, sermayeye ve yatırım mallarına olan gereksinmesi, dün 
olduğu gibi bugün de tüm dünya ülkeleri için geçerli bir durumdur. 

Halen çağdaş uygarlık düzeyinin gerisinde görülen Türkiye'de, benzer ülkeler düzeyinde ve gereksinmesi 
içinde bulunduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. 

2. Sanayileşmiş ülkeler ise, çağımızda gelişmekte olan tüm ülkelerle olan ilişkilerinde genellikle kabul 
edildiği gibi, eskinin işgalci sömürgeci kuvvetleri, yerine ikinci dünya savaşından bu yana geliştirdikleri yeni 
sömürgecilik, metodunu her fırsat ve imkânda uygulamaya çalışmaktadırlar. 

3. O halde doğal kaynakları nüfus yoğunluğu, ülkenin coğrafi konumu itibariyle hassas olan ülkeler; 
sanayileşmiş ülkelerle ilişkilerde bulunurken, diğer gelişmekte olan ülkelere karşın çok daha dikkatli olmak 
durumundadırlar. 

4. Asırlar boyu süren bir kapitülasyonlar dönemini yaşamış ve Lozan Antlaşması sırasında siyasal ko
nulardan çok taraf ülkelerin, Türkiye'deki ekonomik çıkarlarını korumak ve devam ettirmek için yaptıkları 
zorlama anımsandığında Türkiye'nin; diğer ülkelerle özellikle sanayileşmiş ülkelerle, siyasi, ekonomik, kül
türel ve askeri ilişkilerde bulunurken çok daha dikkatli olmak durumunda ve hatta mecburiyetinde olduğu 
gerçeğidir. 
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5. Endüstriyel hammaddeler arasında bulunan bakır; dünyada su gibi rahatlıkla pazarı olan ve sanayi
leşmiş ülkelerce ısrarla aranan ve gereksinme duyulan dünya çapında bir endüstriyel hammaddedir. 

Tüm dünyada bakır rezervlerinin sayılı ülkelerde bulunması ve bu ülkelerden 'bazılarının çeşitli siyasal 
çalkantılar içinde olması veya asırlarca sömürülen bakırlarına sahip çıkma çabaları sürecinde bulunmaları, 
dünyadaki bakır işletmelerinin ve rezervlerinin öneöıini çok daha artırmış bulunmaktadır. Özellikle 1960 - 1970 
yılları bu tür uğraşların çok çoğaldığı bir dönem olmuştur. Vietnam savaşım da anımsayacak olur&ak sanayi
leşmiş ülkelerin doğal kaynaklara olan gereksinmelerinin derecesi kolaylıkla anlaşılabilir zannederim. 

Nitekim bu yıllarda dünya bakır üretiminin çok büyük bölümünü karşılayan gerek Şili gerek Zambiya; 
Zaire ile Rodezya arasında olaylar dünyadaki bakır rezervlerinin önemini daha çok artırmış bulunmak
taydı. 

6. Bu dönemde, Türkiye'de, 1971 yılı Bütçe Raporu sayfa 13'te belirtildiği gibi Birinci Plan döneminde 
yılda ortalama olarak 26 bin/T olmak üzere toplam olarak 129 bin/T bakır üretilmiş ve bunun 128,5 bin/ 
Tonu satılmıştır. 

Demek ki dünya piyasasında bakıra karşı çok büyük bir talep mevcut ve de Türkiye, üretimde, pazarlama
da, teknolojide ve sermaye bakımından bir zorlukla karşı karşıya bulunmamaktadır. 

Nitekim bir kamu kuruluşu bulunan Etibank, maden dış satışlarından Türk ekonomisine 1968 yılında 
29,4 milyon dolar, 1969 yılında ise 29,5 milyon dolar, kazandırır düzeyde bulunmaktaydı. 

Koşullar bu iken, hükümet, 31 Mayıs 1968 tarihinle 30,5 milyon dolarlık Amerikan kredisi karşılığında 
Etibank'in elinden bakırları almış (Ergani hariç) baş1 angıç olarak 40 yıllık bir süre için her bakımdan ta
mamen Amerikan kontrol ve denetiminde olacak şekil ie özel bir teşebbüs kurmuştur. 

Bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş eski sömürge ülkeleri ile başta Şili olmak üzere tüm Latin Amerika ül
keleri daha önceki zamanlarda çeşitli nedenlerle başta ABD olmak üzere diğer sanayileşmiş ülkelere kap
tırdıkları doğal kaynaklarının ve temel üretim araçlarını kendi halklarının yararına, hizmetine ve yönetimine 
sunmaya çalışırlarken iktidar imzaladığı bu anlaşma ile 40 yıl süre için kapıcısından genel müdür atamasına, 
üretim miktarından satış fiyatının tespitine kadar herjeyi 30,5 milyon dolarlık bir kredi karşılığı Amerikalı
lara vermiştir. 

Sonradan ülkenin, yararına bazı düzeltmelerin yapılmış olması, sorunun aslını ve yetkililerin sorumluluk
larını değiştirmeyeceği kanısındayız. 

7. Önerilen kredi şartları, bir bakıma olumlu görülebilir. Ancak o tarihte Türkiye kredi olanakları bakımın
dan büyük bir sıkıntı içinde bulunmamaktaydı. Program kredileri, tüm yardımlar ve krediler içinde henüz ağır
lığını devam ettirmekteydi. Üstelik Türkiye, Etibank eliyle yeteri kadar döviz kazanmaktaydı ve kendi ola
naklarıyla bakır konusunda gerekli yatırımları rahâtlık'a yapabilecek durumdaydı. Tekrtölojtiye, idari örgüte, 
teknik kadroya ve gerekli tecrübeye de sahip bulunmaktaydı. 

Tutanaklarda da açıkça görülebileceği gibi yılda 7 - 8 milyon dolar tahsisi suretiyle böyle bir projeyi ger
çekleştirmek, hem de zamanında mümkündü. Tıpkı boraks tesislerinde olduğu gibi. Bu nedenle, raporun bu 
konuyla ilgili bölümlerine katılmıyorum. Bu koşullarla (yani sadece vade, taksit ve faiz durumu bakımından) 
bir kredi önerisinin, Türkiye'nin gerçek gereksinmesini duyduğu ağır motor sanayi, rulman, ağır makine ve 
takım tezgâhı sanayii, elektronik sanayi, elektro - me'canik sanayii gibi temel ağır sanayi hakkında yapılma
mış olması veya hükümetin böyle bir imkân aramaması üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. 

Amerikalıların - Etibank'la olan ilişkilerinin başından beri amaçlarının bakır rezervlerine, üretimine ve 
pazarlamasına ortak olmak istedikleri ancak Türkiye'de siyasi koşulların değişmekte oluşu ve halkın ekono
mik yönden bilinçlenmesi karşısında, bu arzularından vazgeçerek bu tür bir yaklaşımla denetim ve kontrol 
altına almak istedikleri açıkça görülmektedir ve bunda da başarılı olmuşlardır. 

Diğer bir yönden de Etibank gibi etkili bir kamu kuruluşu, bu tür bir yaklaşımla güçsüz duruma sokul
muş ve dünya pazarlarına açılma olasılığı ortadan kaldırılmıştır. 

8. Üzerinden sekiz yıl geçmiş olmasına karşın, fizibilite raporlarında belirtilen kapasitelerin ve üretim 
seviyelerinin tutturulamamış olmasına ilaveten diğer yan ürünlerin üretiminin geçilememiş olması, öngörü
len ihracatın yapılamayışı yanında çevre kirlenmesi nedeniyle çevre halkına ödenen tazminatlarla da devletin 
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uğratıldığı zararlar dikkate alındığında böyle bir anlaşmayı yapanların her türlü sorumluluklarının büyüklü
ğü ortaya çıkmaktadır. 

9. Önemli doğal kaynaklarını, emperyalist ülkelere kaptıran ülkelerin başına neler gelebileceğinin yirminci 
asrın ikinci yarısında iki tipik örneği bulunmaktadır. 

Birincisi İran'da 1952 yılında İran petrollerini Iran halkının hizmetine sunmak isteyen Başbakan Dr. Mu-
saddık'ın "başına gelenler. 

İkincisi ise tüm ihracatının ;% 65'ini oluşturan bakır madenlerini halkının yararına sunmak girişiminde 
bulunan Şili Devlet Başkanı Dr. Salvador Allende'nin başına gelenlerdir. Her iki olay henüz anılarımızda ya
şamaktadır. 

Dr. S. Ailende, 4 Aralık 1972 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; 
«(Bütün yoksul ülkeleri, uluslararası alanda iş gören yabancı dev şirketlere karşı uyanık olmaya çağırmış

tır. Tarihin sömürgecilik dönemi diye tanımladığı devirde de ve bugün de yoksul toplumların doğal kaynak
larını ve emek gücünü birkaç düzine uluslararası teke'in işlettiği bilinen bir gerçektir.» 

«Uzun zamandır Şili'nin bakır zenginliklerini sömüren bu holdingler, sadece şu son 42 yıl içinde başlan
gıçtaki yatırımları 30 milyon doları bile aşmamışken, 4 milyar dolardan fazla para çekmişlerdir bu ülkeden» 
diyerek ülkesinin ne derece sömürüldüğünü bütün dünyaya ilan etmiştir. 

1970 yılı sonunda Şili'de 110 Amerikan teşebbüsü faaliyette bulunuyordu. Yoksul ülkesinin bu acımasız 
sömürülüşüne son vermek isteyen Başkan Dr. Ailende, birçok tesisler yanında 1971 yılında ülkesinin en bü
yük gelir kaynağını oluşturacak olan bakır şirketlerini devletleştirdi. 

Ancak çıkarlarının yok olmasına tahammülleri olmayan bu emperyalist tekelci şirketler, ulusunun ve ül
kesinin hizmetinde olması gerekirken CIA aracılığıyla bu yabancı şirketlerle anlaşan General Pinochet ve ar
kadaşları 11 Eylül 1973 ıgünü Dr. Allende'yi öldürerek yönetimi değiştirdiler. Ülkede faşist bir rejim kurdu
lar. Giriştikleri bu lanetli işbirliği karşılığı olarak 21 Nisan 1978 günü dünyanın ve Şili'nin en büyük bakır 
madenini, Amerikan EXXON Şirketine sattılar ve ilk ödeme olarak 50, milyon dolar aldılar. 

11. O halde dünyadaki bu oluşumları da yakından izleyen Türkiye belli başlı gelir kaynaklarım teşkil 
eden doğal kaynakları üzerinde yabancılarla işbirliğine yönelirken, yönetimin, sadece önerilen kredinin şartla
rını dikkate almak değil aynı zamanca o ülkenin dünya çapında uyguladığı «ekonomik» politikayı da düşün
mek ve hesap etmek zorunda ve hatta mecburiyetinde olduğu kanısındayız. 

Amerikan kredisini, kabul ederken hükümetin, bu hususları hiç dikkate almadığı dosyadaki belgelerden 
anlaşılmaktadır. 

12. Bu nitelikteki bir anlaşmayı imzalamakla Hükümet, devleti zarara sokmak ve ulusal çıkarlarımıza 
ve Anayasamızın 130 ncu ve 41 nci maddelerine aykırı hareket ettiği kanısındayım. 

Suphi Gürsoytrak 


