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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal; 25 Haziran 
1967 Pazar günü Eskişehir'de bâzı tesislerin 
temel atma törenmde bakanlar, vali ve belediye 
başkanlarının bulundukları TRT nin muhtelif 
bültenlerinde belirtildiği halde, aynı törene ka
tılan 30 - 40 milletvekili ve Cumhuriyet Sena
tosu üyesinin varlığından hiç bahsedilmediği, 
yasama meclisleri üyelerinin protokoldeki yeri
ne hürmet ve dikkat edilmesi gerektiğini bil
dirdi. 

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere Fransa'
ya giden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a, dö
nüşüne kadar, Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayanıgil'e, dönüşüne kadar, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 
ncı maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasanın 
14 ncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı ol
duğundan iptaline karar verildiğine ve kara
rın 14. 12. 1967 gününde yürürlüğe girece
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı mad
desi uyarınca açık bulunan beş daire başkanlığı 
ile 23 üyelik için yapılan seçim sonunda kaza
nanların adlarını ve aldıkları oy miktarını bil
diren listenin sunulduğuna dair Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu ve se
çimler tasvibolundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Arslan Bora, 
Enver Kök, Kâzım Karaağaçlıoğlu ve Halil 
Ağar'a izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkeresi okundu ve izinler kaibul edildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta • 
sarısını görüşmek üzere, ilgili komisyonlardan 
dörder üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon 
teşkiline dair Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topal'oğlu'nun önergesi okundu ve Geçici Ko
misyonun kurulması kaibul olundu. 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yük
sek Disiplin Kurulu karariyle Hart» Okulundan 
ihracedilen öğrencilerin askerlik durumları hak
kındaki kanun teklifinin görüşülmesine devanı 
olunarak, tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

Gündemde mevcut işlerin çokluğu sebebiyle, 
Genel Kurulun Çarşamba günleri de toplanma
sı kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Befcata'nın, Adana Doğum Evine alınmı-
yan bir hastaya dair sözlü sorusu Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan; 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm, ikili anlaşmalara dair sözlü 
sorusu Dışişleri Bakanı Vekili İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan, 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi 
Onat'm, ticaret liselerinden mezun olanlara da
ir sözlü sorusu Millî Eğitim Bakanı İlhami Er
tem; 

Cumhuriyet Senatosu Deniizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, Denizli ilinde bir yüksek okul 
açılmasına dair, sözlü sorusu Millî Eğitim Ba
kanı İlhamli Ertem tarafından cevaplandı. 

Cumhurbaşkanınca S. Üye Hidayet Aydm-
er'in 441 ve 
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Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm 444 sa
yılı sorularının görüşülmesi, ilgili Balkanlar bu 
birleşimde hazır bulunmadıklarından, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununun 166 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelim Adalet Bakanlığı kısmına kad
rolar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı gö
rüşüldü ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur, 15 daki-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyelerden bir hususu ri-

28 . 6 . 1967 O : 2 
* 
«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av

rupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü. 

Genel Kurulda salt çoğunluk kalmadığından 
28 Haziran 1967 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime 18,25 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Fikret Turhangil Naihit Attan 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

ka sonra toplanmak üzere birlerimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 15,13 

ca edeceğim, girip çıkan arkadaşların adedi ek
seriyete tesir ediyor. 

Genel Kurula bir hususu arz etmek isteriz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 78 nci birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

- • - m^>9<ım ••»-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Sa:lık Artukmaç (Yozgat) 

2. — YOKLAMA 

— 41 — 
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Müddetle mukayyet kanunlarımız vardır. Bu ka
nunlar biliyorsunuz ki, Anayasamıza göre oto
ma tıkman kanunlaşacaktır; bugün, yarın çıkma
dığı takdirde. Şu anda 91 üyemiz vardır, Sayın 
Başkanvekili Ünaldı Bey gelmek üzeredir, geldi

ğinde açacağım. Sizleri bir dakika bekletmiş olu
yorum. Arkadaşımız teşrif ettiler. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

3. — BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Resmî bir ziyarette bulunmak üzere 
Fransa'ya giden Cumhurbaşkanına, Cumhurbaş
kanınca seçilen üyelerden Âmil Artus'un refaka
tinin Anayasanın 78 nci maddesi uyarınca kara-
rara bağlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi 
(3/597) 

BAŞKAN —• Bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 
27 Haziran - 2 Temmuz 1967 tarihleri arasın

da Fransa'yı resmen zivaret edecek olan Cumhur

başkanımıza Cumhuriyet Senatosu Üyesi Âmil 
Artus'un refakat etmesi uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca Yüce 
Senatodan gerekli kararın alınmasına delâlet Du
yurulmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanına Fransa 
seyahatinde Sayın Âmil Artus'un refakat etmesi 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — «.Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko-
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/147; Cum
huriyet Senatosu 1/729) (S. Sayısı: 939) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakereler 
devam etmektedir. Komisyon Sözcüsü Sayın Ah
met Yıldız, buyurun efendim. 

Yalnız bir dakika Sayın Komisyon Sözcüsü, 
araya yoklama, yoklamayı takiben tatil, ara ver
meden sonra bâzı arkadaşların çoğunluk yoktur 
iddiaları oldu ve gündem dışı söz talebeden Sa
yın Mustafa Deliveli'nin söz almak hususundaki 
isteği yerine getirilmedi. İsteklerini mahfuz tut
mak suretiyle yarın kendilerine söz verileceğini 
beyan ederim. Esasen gündeme geçtiğimize gö
re istekleri de gündem dışı sözdür. 

Buyurun Sayın Yıldız. 
OEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Maddelere geçilmiş bu
lunduğu için belki madde görüşülürken söz ai-

(1) 939 S. Saydı basmayazı 27 . 6 .1967 tarihli 
77 nci birleşim tutanağı sonundadır. 

mam daha uygun olabilirdi. Fakat Sayın Baş
kan söz verdiği için tereddütleri giderir amacı 
ile dünkü tartışmalara biraz daha ışık tutmak is
tiyorum. 

Dün görüşülürken esas itibariyle tasarının 
metni üzerinde bir itiraz yoktu. Sadece tasarıya 
bağlı olan sözleşme metni üzerindeki bâzı sözler
de kaygı uyandı. Bunu açıklamak için huzuru
nuza çıktım. Evvelâ bizim görüşmekte bulundu
ğumuz tasarıya bağlı olan sözleşme dün bâzı ar
kadaşların yorumladığı gibi iadei mücrimin de
ğildir. Yani suçluların geriverilmesine ilişkin bir 
anlaşma değildir. Bu yönden malî suçlarla ilgili 
kısımda suçlular, bu anlaşmayı kabul ettiğimiz 
takdirde geriverilemez, kaygısı belirtildi. 1959 
yılında 737G sayılı Kanunla esasen suçluların ge-
riverilmesi Anlaşması Büyük Meclisçe onaylan
mıştır. Kanun çıkmıştır. Bunun bir maddesinde 
de malî suçlardan ötürü suçluların geriveriime-
si ikili karşılıklı anlaşmalara dayattırılmıştır. Ya
ni orada da yine malî suçlardan suçluların gerive-
rilmesi hususu 7376 sayılı Kanunda ikili anlaş
malara dayattırılmıştır. Bizim ögrüşmekte oldu
ğumuz tasarıya bağlı olan söizeşme adlî yardım
dır. Maddeler içinde gösterilen hususlarda adlî 
yardımın hangi konularda yapılacağı belirtilmiş 
ve hangi konularda adlî yardımın taraflarca red-
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dedileceği, reddedilebileceği, 2 nci maddede be
lirtilmiştir. Bıı arada, siyasi suçlarla bağlantılı 
olan veya malî suçlarda taraflar reddedebilir, 
hakkını saklı tutuyorlar. Ayrıca, 26 ncı madde ile 
Taraflar bu anlaşmayı feshedebilir, feshetme hak
kı verilmiştir, zaten genel olarak. Bir de yine 
onun sonunda, bu konularda taraflar ikili an
laşma yapabilirler diye kayıt koymuştur. Bunları 
hep beraber eleştirdiğimiz, birleştirdiğimiz tak
dirde dünkü kaygılara pek fazla yer olmadığı an
laşılır. Onun için sonuç olarak arz etmek isteriz 
ki, esasen bu Sözleşme olmasa dahi 7376 sayılı 
Kanunla eskiden kabul edilmiş bir sözleşmeyi ka
bul eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti malî 
suçlarla ilgili suçlularla ilgili işlem kanuniye t 
kazanmıştır. Orda, ikili anlaşmalarla bunların 
iadesi hususunda taraflar anlaşacak, denmşitir. 
Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz hu
sus esas itibariyle, sözleşmenin esas anlamı, adlî 
yardımdır. Adlî yardımda sadece ikinci madde
de reddedebilir, 26 ncı maddede de ikili anlaşma
larla malî hükümler ile ilgili işlemler bir çözüme 
bağlanacağı söylenmiştir. 

Bir noktaya daha değinmek istiyorum; ne
den acaba bu sözleşmede malî suçlar ayrı bir bö
lüm şeklinde gösterilmektedir? Bunun nedeni şu
dur: Esasen dün de bâzı arkadaşların belirttikle
ri üzere malî suçların tanımlanması hiçbir yerde 
kesinlik kazanmamıştır, kesinlikle. Esasen malî 
kanunlarda bâzı hususları bâzı memleketler suç 
saymaz, bâzı memleketler suç sayar. Örneğin 
kambiyo kontrolü olmıyan memleketler için, pa
raları konvertibl değerde olan memleketler için 
döviz kaçakçılığı diye bir suç yoktur. Halbuki bi
zim gibi parası konvertibl olmıyan, yahut kon
vertibl olmıyan demiyelim de, h.iç olmazsa, kam
biyo zorunluğu duyulan ülkeler için döviz kaçak
çılığı bir suçtur. İşte bunun için sözleşmeyi ya
pan devletlerin bu noktayı böyle tartışmaya elve
rişli olan ve bâzı konularda da bâzı memleketlerin 
suç saymadığı, diğerlerinin suç saydığı malî suç
ları Sözleşme kapsamına sokmak istememişir. Ya
ni açıklamak istediğimiz husus budur. O halde 
sonuç, esasen bir anlaşma vardır, gerivermek için, 
.bu onu bozmuyor. Burada reddedebilir. İkili an
laşmalara dayanacaktır, malî suçlar konuyu tek
rar inceledik, bir değişiklik yapılması zaten söz 
konusu değildir. Bir yanlışlık da bulamadık. O 
halde takdir Yüce Heyetinizindir. Yapılabilecek 

iş Sözleşme bu hali ile kabul veya reddedilebilir. 
Biz Komisyon olarak, Hükümet de görüşünü bil
dirdi, kabulü lehindeyiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi oylandı, 
kabul edildi. Bu esnada çoğunluk bulunmadığı 
ifade edilmişti. Şimdi ivedilik hususu hakkın
da Yüksek Heyetin kararını istihsal edeceğim. 
İvedilikle görüşülmesi teklifini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında Kanun 

Madde 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde 
20 Nisan 1959 tarihinde Strasburg'da imazlanan 
«Ceza İşlerinde Karşılıklı x\dlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesi» nin 2 nci maddede yazılı beyanlar 
yapılmak suretiyle onaylanması uygun buiuıınıuş-
tuı\ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen Sa
yın Üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — a) Arama ve eşyanın zaptını 
kapsıyan adlî yardım taleplerinin, Sözleşmenin 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının a, b, c bendle-
rinde yazılı şartlara bağlanması; 

b) Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde bulunan 
ve haklarında kovuşturma yapılmakta olan şa
hıslara, sözleşmenin 7 nci maddesinin 3 ncü fık
rasına uyularak yapılacak tebliğlerin, ilgili Türk 
makamlarına en az 40 gün önce gönderilmesi ica-
betmektedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Madde;vi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Sayın Bakan görüşmek istemiyorlar. Kanunun 
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü ayrıca açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

2. •—• Yabancı memleketlerde yapılan evlenme 
merasiminin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş
menin onaylanmalının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, İçişleri ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/181; Cum
huriyet Senatosu 1/728) (S. Sayısı: 960) (1) 

BAŞKAN — Bu kanunda müddetle mukay
yet bulunduğu cihetle bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (960) sıra sayılı ka 

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. Görüşme süresi bitmek üzere 
olduğundan bütün işlere takdimen gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Sözcüsü 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Kanunun ismi : 
Yabancı memleketlerde yapılan 
evlenme merasiminin kolaylaştı
rılması hakkında kanun tasarısı. 
BAŞKAN — Okunan kanunun bütün işlere 

takdimen, öncelikle görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler. . Etmiyenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 960 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme mera
siminin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleşme

nin onaylanmasının uygun bulunduğuna, dair 
Kanun 

Madde 1. — 10 Eylül 1964 tarihinde Paris'
te imzalanan «Ya'bancı memleketlerde yapılan ev
lenme merasiminin kolaylaştırılmasına dair Söz
leşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kanun açık oylarınıza arz edilecektir. 

Gündemde bulunan aktarma kanunları ile il
gili Sayın Maliye Bakanının bir takriri vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 4 ncü tüzük gereğince 

bir defa görüşülecek işler bölümünün 3, 4, 5 
sıra numaralarında kayıtlı 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarılarının diğer kanun ta
sarılarına takdimen öncelik ve ivedilikle mü
zakeresini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/382; Cumhuriyet Senato
su 1/799) (S. Sayısı : 956) (1) 

(1) 956 S. Sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin yeri
ni almasını rica edeceğim. 

Tasarının diğer bütün işlere takdimen gö
rüşülmesi hususunu oyunuza ara ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oyunuza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
yoktur. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin İmar ve iskân Bakan
lığı kısmının 22.000 (Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri) bölümünün 22.770 nci (Umumi 
hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesi gereğince «T. Emlâk 
ve Kredi Bankasına yatırılacak paralar» 
maddesine (20 000 000) lira ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Açıık oylarınıza arz edilecektir. 

4. —• 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/529; Cumhuriyet Senatosu: 
2/221) (S. Sayısı: 958) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi talebedilmektcdir. Bu hususu oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oyunuza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
'edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Maddelere geçilme husu
sunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı bölümleri arasında 771 154 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Millet Meclisi 

14.000 Hizmet giderleri 771 154 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 771 154 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesinden 
771 154 lira düşülmüş ve Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesine eklenmiştir. Maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

(1) 958 S. Sayılı basinayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen savın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye... Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi: 2/514; Cumhuriyet Senatosu 2/220) 
(S. Sayısı: 959) (1) 

BAŞKAN — Kanunun öncelikle görüşülme
si taTebedilmektedir. Her işe takdimen öncelikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Akunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tasarı üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
yoktur. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
arz edivorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvellerin Sayışta ya ait kısmının 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(4 975 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 4 570 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 959 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Bölüm Lira 

13.000 Genel yönetimle ilgili alımlar 404 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maiddevi cetveliyle birlikte oyu
nuza arz edivorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütee Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde Sayıştay başlığı al
tında yeniden acılan, ilişik (2) sayılı cetvelde 
vazıh tertiplere 450 001 lira olağanüstü ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN —• 2 sayılı cetveli okutuyorum. 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 450 001 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci, maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddevi cetvelivle beraber oy-
111 "»'miza arz edivorum. Kabul edenler... Kabul 
^fmivenTer... Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — İlişik (3^ sayılı cetvelde gös-
+atılan kadrolar (L) işaretli cetvele ilâve edil
miştir. 

BAŞKAN — Tabettirip tevzi edilen cetvel-
1o^de vanlıslık, tâbi hatası yanılmıştır, (D) cet-
T'̂ 1:i d) cetveli, (L) cetveli, (D) cetveli olarak 
^aiVh okunmuştur. 

Maddevi cetveliyle birlikte oylarınıza arz edi-
^onım. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Ekli (4) sayılı cetvelde göste
rilen hizmetli kadroları 1967 yılı bütçesine bağlı 
fD) işaretli cetvelde yazılı Sayıştaya ait kadro-
bıra, 1 . 8 . 1967 tarihinden geçerli olmak üzere, 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oetvelleriyle bir-
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lıkte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarikinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. —• Bu kanunu Cumhuriyet Senato
mu ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Ydk. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Ydk. Kanunum tümünü oylarınıza arz 
•edivorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

6. •— 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde deaisiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/377; Cumhuriyet Senatosu 1/800) (S. 
Sayısı: 957) (1) 

BARKAN — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde derişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısına dair bir takrir vardır. 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (957) sıra sayılı Ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik
le ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

iBütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN —-957 sıra sayısını taşıyan kamun 
tasarısının öncelikle görüşülmesi talebedilmekte-
dir. öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 

(1) 957 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususumu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunima.ması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üyo .. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ûflivorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUHİTTİN KTLIC (İstanbul) — Sayın Baş
kan, "gündemde 957 sıra sayılı tasarıyı göremiyo-
nız, eâer bu gelen kâğıtlarda ise, gündeme alın
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Gelen kasıtlarda efendim, gün
deme alınması okundu, efendim öncelikle gün
deme alınması hususunu arz ettim. Belki ben ge-
^ n kâğıtlardan tâbirini kullanmamış olabilirim 
fakat takrir bu ifadeyi beyan etti. Takrire göre 
muamele yaptığımıza göre.. Gelen kağıtlardan 
gündeme alınmıştır. 

1967 yılı. Bütçe Kanununa ba&lı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kamununa bağ-
b (A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik eet-
-eMe vazıh tertipleni arasında (5 000 000) lira-
bk aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

(A/l)-

Millî Eğitim Bıalkanlığı 
12.000 Personel giderleri 2 200 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

47 — 
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Eklenen 
Lira 

(A/3) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 200 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

.BAŞKAN — Madde (A/ l ) - (A/2) - (A/3) 
işaretli cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir... 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Made üzerine görüşmek isti-
yen?.. Yok. 

Madeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek ıstiyen 
sayın üye?... Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edile
cektir. 

7. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/162; Cumhuriyet Senatosu 1/743) (S. 
Sayısı: 937) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı tarafından verilmiş bir takrir vardır oku
tuyorum. 

(1) 937 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

28 . 6 . 1967 0 : 2 

I Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(937) sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Erdoğan Adalaı 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkanı 

Kanunun ismi : 
I Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun tasarısı 
(1/743) 

I BAŞKAN — Sayın Ege... Sayın Gümüşoğ-
lu sözcü olarak bulunuyorlar. 

Tasan gündemdedir. Takrir veçhile öncelik
le görüşülmesini oylarınıza arz edeceğim. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon' raporunun okunup okunmaması hu-
I susunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun okun

masını kaibul edenler... Etmiyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
üye?.. Sayın Gündoğan buyurun. 

FİKRET' GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, ivedilik ve 
öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan ve Ereğli 

I Demir - Çelik Fabrikaları hususi hissedarlannın 
bu müessesenin kâr etmemesi sebebiyle kâr garan
tilerinin bir müddet daha uzatılmasına mütedair 
kanun tasarısı üzerinde görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikalarının bir kısım hisse se
nedi sahibi olan özel kişilerin, özel şahıslann bu 
müessesenin kâr etmemesi sebebiyle % 6 oranın
da bir miktar ile kâr garantisine mazhar kılın
maları yani, kâr ediyormuşcasına bu müessesenin 
bu kadar paranın kendilerine verilmesinden iba
ret olan bu kanun aslında Türkiye'de son 15 yıl
da cereyan etmiş olan hâdiselerin nasıl bir isti
kamet taikifbettiğini ve Türkiye'de son 15 yıllık 
müddetin büyük bir kısmını kendi iktidarı altın
da bulundurmuş bir partinin nasıl bir ekonomik 
siyaset takibettiğini göstermesi bakımından son 
derece ilginçtir. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, 15 senelik devre ile bu kanunun alâkası ol-

I mamak gerekir. 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, kendi fikirlerini 
beyan ediyorlar. Siz de söz alır cevap verirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bu memleketin, ekonomi po
litiği üzerinde söz etmiye haşladığımız zaman bu 
kürsüde, bâzı arkadaşlarımızın alınmalarını ga
ripsiyorum. Bizim söylemek istediğimiz nokta 
gayet açık, bariz ve kesin. Biz bu memlekette 
1950 lerden sonra güdülmek istenen ekonomik 
politiğin hu memleketin ekonomisini nerelere 
getirebildiğini arz ve izah etmek için ve belirgin 
bir hale getirmek için böylesine bir devreyi el
bette ki, meselenin iyi anlaşılması için ortaya 
koymaya mecbur hissediyoruz kendimizi. Esa
sen o devrenin ekonomisi politik anlayışının ese
ri mahsulü olarak bugün karşınıza, gayet kü
çük iki maddeden ibaret bir kanun şeklinde, 
gelen şu tasarı aslında yanlış bir ekonomi politi
ğin en belirgin görüntüsüdür. Bu kanun, tarihi 
ve normal seyri takibedilerek bir ülkede eko
nomik hayatın gelişme yöntemleri kontrol. al
tına alınmak istenmesine karşı çıkılmak gibi, 
Türkiye imkânlarına, Türkiye şartlarına, Türki
ye ihtiyaçlarına aykırı bir tutumun sonunda 
meydana getirilen bir eserdir .Türkiye'de bilin
mesi gereken bir hakikat vardır. Ekonomi mut
laka kontrol altına alınmalıdır. Türkiye'de eko
nomi tarihi seyri içinde gereken büyümeyi, ge
reken gelişmeyi gösteremiyor. Türkiye tarihi 
içinde başka ülkelerin geçtiği yollardan geçe
rek ekonomisinde ilerleme, ekonomisinde büyü
me ve hele ekonomisinde endüstriyel yapıya ka
vuşma imkânına malik bir ülke değildi. Bu iti
barla daha. 1930 lardan itibaren çok belirgin ha
le gelmiş olan bu katı bu zaruri ihtiyaç maalesef 
son 15 yıl içinde tersine çevrilmek istenmiş ve 
ekonominin kendisinde bulunmıyan gücün onda 
varmısoa^ma onda bulumırmuşçasma ısrarla 
kontroldan kaçınılarak âdeta ekonomiyi 15 yıl 
evvel Devletin müessir müdahalesi ile yoluna 
girmişken, rayından çıkarmanın bu memlekete 
ne kadar pahalıya mal olduğunu gösteren bir 
kanun olması bakımından çok mühimdir. Şimdi 
meseleyi daha somut hale getirirsem, şunu de
mek isterim, bu memlekette ekonomide özel te-
şebbüscülük yoliyle sanayi devrimin başarılması 
iddiası 15 yıldan beri ileri sürülen bir iddiadır. 
Halbuki ondan evvelki 15 yıl içinde ve ondan ev 
velki beş yıl içinde bütün bu iddialar 
hem müspet olarak ve hem de menfi ola

rak tecrübe edilerek, denenmiş, fakat maalesef 
Türkiye'de ekonominin gelişmesinin kendi başı
na bir tarihî seyir içıinde mümkün olamıyacağı 
neticesi hâsıl olmuştur. Bu, kanun haline gelmiş, 
bir kaide haline gelmiş bir hususiyettir, Türki
ye'de. Şimdi kendi kendine gelişemiyen, müte
şebbisini kendi yaratamıyan ekonomiye Türki
ye'de 15 yıl evvel ondan daha 15 yıl evvel Dev
let müessir müdahelede bulunarak ekonomik ge
lişmeyi ve sanayi devrimini başarmak için mües
sir müdahalede bulunmuştur, öyle ki, bizzat 
sermaye yatırımcı olmuştur, bizzat işletmeci ol
muştur ve Türkiye'de ekonominin ancak bu yol
dan ilerliyebileceği, gelişebileceği, genişliyebile-
ceği ve devrimin başarılabileceği bittecrübe sa
bit olmuştur. Ama ondan sonraki zamanlarda 
öyle zannediyorum ki, İkinci Cihan Harbi kon
jonktürü sebebiyle çok bolca kazanılmış, kolayca 
kazanılmış birtakım paraların, kartopu misali 
büyümüş paraların etkisi, tazyiki ile bu yoldan 
dönülmüş ve ekonominin serbest ortam içinde ge
lişmesine dair bir siyasi ortamın da yaratılması 
peşine düşülmüştür ve zannım odur ki, Tür
kiye'de C. H. P. nin karşısına kurulan bütün 
partiler sadece 1938 1er 1939 lardan, 1945 - 1950 
lere kadar süren İkinci Cihan Harbi konjonk
türü sebebiyle Merkantil yollarla kazanılmış pa
raların statüsü ile, tazyikle kurulmuştur. Bu 
C. H. P. karşısındaki bütün partiler ekonomiye 
tamamiyle buradan hareket etmişlerdir ve 
C. H. P. nin devletçi dediğimiz tutumuna aslında 
İkinci Cihan Harbi konjonktürü sebebiyle... 
C. H. P. karşsındaki partilerin bu ekonomik te
melden, bu ekonomik noktadan hareket ettikleri, 
pek belirgindir. İşte C. H. P. ekonomiyi müda
halelerle veya bizzat yatırımlarla veya işletme
ciliklerle Türkiye'nin geri kalmışlığını önlemek 
için tuttuğu ekonomi politiği değiştirmek isti-
venler bu zihniyetledir ki, Ereğli Demir - Çelik 
Fabrikaları, Erdemir kısaltılmış ismi ile adı ile 
çok kendisine mahsus, dünyada eşi bulunmıyan 
hasnâ müstesna, izahı mümkün olmıyan, adı ko
nulması kabil olmıyan, hususi teşebbüs deseniz 
değil, kamu teşebbüsü derseniz değil, Devlet te
şebbüsü deseniz değil yani dünya yüzünde gel
miş geçmiş devletlerde ve bugün mevcut ekono
mi teşebbüslerinin hiçbirisine hiç uymıyan çok 
nevi şahsına mahsus âdeta doktor Mabüs vara-
tığı bir garip, bir anlamsız teşebbüs şeklidir. 
Bu Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları. Bu tutul-
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muştur. Bu memlekette büyük Devlet müessese
lerine aşağı yukarı zorla büyük paralarını bir 
tesis için sermaye olarak koyma vecibesi yükle-
tilmiştir. Sümerbank ve Ka-rabük iki büyük Dev
let müessesesinden büyük paralar alınarak bir 
tesis kurulmak, bir müessese kurulmak istenmiş
tir. Ve hakikaten evvelâ 100 milyon, sonra 600 
milyon lira ile başlıyan bu müesseseye en bü
yük sermaye katgısında bulunan bu iki büyük 
müessese zaman ilerledikçe yanma sanki bu 
memlekette demir - çelik fabrikaları ve demir -
çelik üreten işletmeler yokmuş ve bu memleketin 
tecrübesi yokmuş gibi bu iki müessese yanma bir 
de Kopers namı ile anılan ve birkaç Amerikan 
firmasından mürekkep bir başka sermayeciyi de 
almış ve yine müessesenin sermayesini teşkil et
mek için, sermaye bulabilmek için bir miktar 
hisse senedinin de ihracı yoluna gidilerek işte 
biraz evvel anlattığım ve dünyada eşi menendi 
bulunmıyan, isminin konulması mümkün olmı-
yan Erdemir namiylc anılan bir Demir ve Çelik 
tesisi yahut fabrikası kurulmuştur. İzahlarımda 
güçlük çekikorsam bu benim kabiliyetimin azlı
ğından olduğu kadar hakikaten bu müessesenin 
çok kendisine mahsus oluşu da bu izahlarda baria 
güçlük veriyor. Bu müessesenin çok nevi şahsına 
münhasır olduğu Doktor Mabüs yaratığı olduğu 
o kadar belli ki, her hangi bir kimse veya kim
seler paralarını bir araya getirseler, bir şirket 
(kursalar ve bu şirketin nevileri de Ticaret Ka
nununda bellidir, bunlardan meselâ anonim şir
ketini tercih etseler bu kimseler. Bunların tabi 
olacakları mevzuat, kanunlar ve hükümler var
dır. Bunlar meselâ Ticaret Kanununun muay
yen maddelerine tabidirler. Bunlar denetime 
tabidirler. Bunlar murakabeye tabidirler ve bun
lar tıpkı ekonominin kendi doğal gelişimi içinde 
gelişmiş, büyümüş bugünkü haline erişmiş, di
ğer müesseseler gibi kanunların mevzuatın hü
kümlerine tabidir, Veya bir Devlet teşekkülü ise 
o da kendisini kuran kanunun kendisine verdiği 
birtakım imkânlardan istifade edecektir. 

Murakabelere tabi olacaktır, kontrollara ta
bi olacaktır. Fakat parası Devlet tarafından ve
rildiği halde sermayesinin büyük bir kısmı bü
yük Devlet müesseseleri tarafından temin edil
diği halde bu Erdemir namı ile anılan müessese, 
maalesef ne özel teşebbüste, özel sektörde, ano
nim şirket namı ile anılan ve Ticaret Kanunu 
hükümlerine bağlı, tabi bir şirket gibi o kanun 

hükümleriyle murakabe altındadır ne de Dev
letin murakalbesi altındadır. İşte biraz evvel 
Doktor Maibüs yaratı dediğim bu Erdemir haki
katen böyledir. Günkü ne hususi teşebbüse ne
de Devlet teşebbüsüne benziyor, kendisine de 
•benzemiyor, aslında hukukî statü olarak, eko
nomi yapı olarak hiçbir şeye de benzemiyor. 
Diyeceksiniz ki, bu dediğiniz doğru mudur? 
Evet, bakınız kuruluş kanununun 9 ncu mad
desinde şöyle bir ibare vardır. «Şirket serma
yesinde resmî sektörün hissesi ne nisbette olur
sa olsun şirket 1050, 2490, 3460 sayılı kanun
larla ek ve tadillerine Divanı Muhasebatın vi
ze ve murakabesine tabi olmadığı gibi «Divanı 
Muhasebatın vizesine tâbi değil, Artırma ve 
Eksiltme Kanununa da tabi değildir. 3460 sayılı 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa tabi de
ğildir. Efendim, Divanı Muhasebatın vizesine 
ve murakabesine tabi değildir.» Memur ve müs
tahdemleri 3656, 3659, 6245 ve 7244 sayılı ka
nunlarla ek ve tadili kanunların hükümlerine 
tabi değildir. Dahası var; Türkiye'de ekono
mik kalkınmanın en büyük aracı haline geti
rilmek istenen ve sermayelerinin yekûnu.70 mil
yarı bulduğu söylenen İktisadi Devlet Teşekkül
lerini yeniden organize etmek, yeniden düzen
lemek için bu Meclislerin çok yakında çıkardık
ları, 440 sayılı Kanıma da tabi değildir. Nite
kim bu kanun bu maddede bu kanunun 440 sa
yılı Kanunun 34 ncü maddesi karşısında, bu 
kanuna tabi değildir sarahati vardır. Yani bu 
müessese Türkiye'de mevcut hemen hemen hiç
bir kanuna tabi değildir. Kendi basma buyruk, 
her istediğini yapmaya kaaclir, mesuliyet, yani 
sorumluluk denilen şeyden azade fevkalâde ken
dine has bir müessesedir. İşin kötüsü böyle olu
şu yüzündendir ki, 600 milyonla başlıyan ku
ruluş sermayesi vesairesi bugün 2,5 milyarı dahi 
geçmiş olmasına rağmen kuruluş için sarfedi-
len para ve kurulmaya başladığı tarihten bu 
yana 6 - 7 yıl geçmiş olmasına rağmen maale
sef sırf bu kurumuş acayipliği yüzünden, bu do
ğum çarpıklığı yüzünden, bu prematüre mi di
yelim yoksa noksan doğum mu diyelim, garip 
doğum mu diyelim hiç değilse gayritabiî doğum 
yüzünden maalesef kurulduğu günden bugüne 
kadar bu müessese Türkiye'de verimlilik, kâr
lılık şöyle dursun Türk ekonomisine kârda bu-
lunaacğı yerde Türk ekonomisini gittikçe ağır 
yükler altına sokmakta devam edegelen bir mü-
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essesedir, bir müessese halindedir, hemen açıkça 
söyliyeyim ki, bu müessesenin 1959 da kurul
maya başladığı, sonra işte şu tarihlerde mu
kavelesinin yapıldığı, şu tarihlerde işletmeye 
açıldığı, şu kadar geciktiği ve saire hikayele
riyle başınızı ağrıtmak istemem ve bu tarih
ler içinde bilmem hangi partinin, bilmem han-
ıgi iktidarın bulunduğunun bahis konusu edil
mesiyle de bu meselenin altından yahut üstün
den gelinmesine sapmıyacağım. Kimin zama
nında, olursa olsun, nasıl kim tarafından bu ha
le getirilmiş olursa olsun benim burada aradı
ğım ve belirtmek istediğim şey, böylesine bir 
müessesenin Türk ekonomisine yararlı mı, za
r a r ! mı olduğunu belirtmektir ve şu kadarını 
söyliyeyim bu kürsüden partim a'dma ifade edi-
yorım, bundan böyle bizim zamanımızda şunun 
'veyı bunun zamanında bir şeyin kötü yapılma
s ı kından sonra da kötü yapılmasını mazur 
g!Ös';ermiyecektir, göstermemesi lâzımdır. Zan
nederim ki, bize en az yakışan şey şu devirde 
böyle oklu, bu devrede böyle olur siz bundan 
mesulsünüz, bundan da biz mesulüz gibi burada 
mesuliyetleri ortaklaşmak için sanki yarışıyoruz 
gibi bir manzara, bir görüntü içindeyiz. Bu çok 
gaıip bir şey, milletvekilliği ile bağdaşır say
mıyorum bunu. Binaenaleyh şunun zamanında, 
'bunun zamanında böyle olmuş veya olmamış. 
'bu beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bugün her-
'kes bu sorun üzerine eğilmeye ve bu sorunun 
çıkar yollarını aramaya mecburdur. Şimdi bu 
kuruluşun bu Erdemir denilen tesisin, ünite
nin içinde, sözlerimin başında da söylediğim 
gil)i, bir de birkaç Amerikan Şirketinin teşkil 
ettiği ve Kopers denilen bir firmanın da bu şir
ketin veyahut bu müessesenin, biraz evvel an
lattığım Türk ekonomisine olumsuz etkilerde 
bulunmasına yardımcı olduğu anlaşılıyor. Çün
kü bu müessese hem finansör vaziyetindedir, 
ihem yatırımcıdır, ama aynı zamanda da bu fab
rikanın birtakım tesis, âlet, edevat, mühendislik 
ve saire hizmetlerini de göreın bir firmadır. Bi
naenaleyh burada iki katlı bir istifade içinde 
bulunulmuştur bu Kopers asıosiyatik dedikleri 
birkaç Amerikan firmasından müteşekkil ve ha
len kurucular ve hissedarlar arasında bulunan 
Ibıı şirkette.. Bunun üzerine birçok iktidarlar 
eğilmek istemişlerdir. 

Hattâ ba;zan bu işletme ile alâkalı İdare 
Meclisi Reisleri veya üyeleri böylesine çarpık 

doğumlu, böylesine zararlı bir müesseseyi iyi bir 
hale" getirmek mümkün müdür diye bazan 
iyi niyetle bunun üzerine eğilmişlerdir. 
Ama maalesef biraz evvel anlattığım hukuki 
durum dolayısiyle yani bu şirketin, yani bu 
müessesenin hiçbir kanuna tabi olmadan bu 
Türkiye içinde kendi istediği gibi, kendi ba
şına buyruk olması yüzünden yapılan bütün 
tetkikler, bütün araştırmalar cezai müeyyi
deleri icabettirecek şekilde kusurları, ihmalle
ri, kasıtları ve hataları tesbit edilmiş olması
na rağmen maalesef ne kimseye ceza verile
bilmiş, ne husule gelen zararları önlemek için 
yeni yeni tedbirler alınabilmiş. Keza zarar
ları husule 'getiren adamları veya insanları ve
ya insanlar topluluğunu bu müessesenin ba
şından uzaklaştırmak mümkün olamamıştır. 
Şu elimde tuttuğum ve Ereğli Demir - Çelik 
Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin özel mu
rakabe heyeti raporu ismiyle alman koskoca
man bir ciltde bu şirketin maceraları yazılı
dır. Bunlar Tom Savyer'in maceralarından çok 
daha ilginçtir. Bu şirketin kurulduğundan bu
güne kadar geçirdiği safahat içinde ne mene 
Türk ekonomisine zarar verici hareketlerle 
yönetildiği ibretle okunması gereken bir ra
pordur bu. Eğer üyelerin, muhterem arkadaş
larının, vakitleri olurda bunu okurlarsa şaşıp 
kalacaklardır ve Türkiye'nin ekonomik bir 
kaos içine nasıl düşürüldüğünü ve bunun da as-
lmında sebebinin, illetinin, Türkiye ekonomi
sini mutlaka ve mutlaka özel sektör eli ile 
sanayi devrimini başarma yönetiminde tuta
cağım ısrarından ileri geldiğini görecekler
dir. Demek istediğim şudur ki, Türkiye'de keş
ke çok arzu ettiğimiz o özel sektörler, o mü
teşebbisler bir gün doğuverseler, ortaya çık
salar, kendi başlarına kendi yetenekleri ile 
bu memleketin ekonomisine gerekli yardımı 
yapsalar ama maalesef Türkiye tarihi içinde, 
bu devre içinde, 50 yıl içinde bundan yoksun; 
yoksun olduğu içinde bir hususi düzene tabi 
tutulmak isteniyor, bir karma ekonomi dü
zenine tabi tutulmak isteniyor ve Devletin ha
kikaten bu ekonomiyi düzenlemesi gerekli gö
züküyor. Devletin hakikaten bu ekonomide en 
büyük işletmeci olmasının gerekli olduğu ar
tık bilimsel olarak, deneysel olarak ortaya çı
kıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu 
ısrarla söylememizden dolayı, sadece bir ke-
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re buna tutulmuş, sadece bir kere bunu böyle 
söylemiş de artık dönemezmiş, onun inadiyle 
böyle mütemadiyen Devlet, halk yararına eko
nomi, efendim özel teşebbüsün bu işi başarama
dığı vesaire gibi sözleri ediyoruz gibi kanıla
ra varmamamızı istirham ediyorum. Bunlar de
neysel ve bilimsel verilerin bize ilham ettiği 
görüşlerdir ve ekonomi politiğimizi biz bunla
ra dayandırarak devam ettiriyoruz. Şimdi da
ha ileri götürmek istemiyoruz bu ekonomi po
litiği. Bu itibarla bu bizim görüşümüzün doğ
ru olduğunu en iyi tanıklıyan şu Ereğli Demir 
ve Çelik kısacık anlattığım nevi şahsına mün
hasır bile değil, hiçbir şeye benzemiyen bu ya
ra t ık bir kere daha bir fırsat buldum arz edi
yorum. Şimdi sayın arkadaşlarım, işte Erde-
mir denilen bu müessesenin, biraz evvel anlat
tığım murakabesizlik, sorumsuzluk ve her tür
lü suiistimale müsait bu bünyesi sebebiyle 
5 yıl müddetle hususi şahıslar elinde bulunan 
hisse senetlerine % 6 Devlet garantisi verilme
si, o zaman da kanunda bir madde olarak ted
vin edilmişti. Denmek isteniyordu ki, herhalde 
böylece bir sermaye piyasası yaratmak imkâ
nına kavuşuruz. Böylesine bir teşvikle, ekono
mik bir teşvikle insanlar ellerindeki tasarruf
larını büyük yatırımlara, daha doğrusu yatı
rımlara kolayca kaydırırlar. Konutlara, seya
hatlere, lüks yaşantıya harcamazlar tasarruf
larını, bunu tutarlar, işte böylece Erdemir gi
bi yahut memleketin ihtiyacı olan diğer yatı
rımlara koyarlar, yatırımlar, kaydırırlar gibi 
bir düşünce ile o kanun yapılırken ellerinde 
hisse senedi bulunduran hususi şahıslar, Dev
let teşebbüsü hariç, yalnız hususi şahıslar hük
mî olmıyan şahıslara % 6 gibd bir kâr garan
tisi öngörülmüş ve şayet o müessese 5 yıl zar
fında kâr etmezse o takdirde Devlet, bu % 6 
kârı Maliye Bakanlığı çil para ödemek sure
tiyle, efendim, kârı garanti edecek, daha doğ
rusu tediye edecek, her kimki bu şirketten bir 

hisse senedi almışsa ve onun nominal değeri 
ne ise, o nominal değer üzerinden % 6 yi Ma
liye Bakanlığı, kâr etmezse şirket, efendim 
bunu garanti ediyor ve böylece güya sermaye 
piyasası teşvik edilmiş olacak ve Türkiye'de 
sermaye piyasasının ilk nüvesi, ilk temeli atıl
mış olacak, öyle bir esbabı mucibe ile bu mad
denin sevk edildiği yazılıdır kanunda. Ama 
görülmüştür ki, o beş yıl geçmiş olmasına rağ

men, hattâ ondan da daha iki yıl geçmiş ol
masına rağmen, daha da geçeceklere şamil ol-
mal üzere, bu kanunda bu şirketin bu müessese
nin kâr etmiyeceği anlaşılmış olsa gerek o beş 
yıldan sonra geçen iki yıl ve ondan sonra ge
decekler için, gececeklerede şâmil olmak üze
re geçecek bu iki yıl için bu sefer şirketin o hisse 
senedi sahiplerine yine % 6 olmak üzere avans 
olarak kâr dağıtmasını öngören bir kanunla 
Hükümet bizim karşımıza gelmiş bulunuyor. 
İşte şimdi müzakeresini yapmakta olduğumuz 
sıra sayısı 937 olan Kanunun, masum bir gö
rünüşle, masum bir görüntü ile karşımıza ge
len bu kanun, işte bu Erdemir dediğim biraz 
malûmat verdiğimi zannettiğim, çünkü tamamı
na vâkıf •olmıya imkân yok Efeındim. E^de^ıir 
denilen müessesenin hususi hisse senedi sahip
lerine geçen beş yıl bittikten sonra geçen iki yıl 
ve gelecek iki yıl için daha % 6 kâr dağıtmayı 
öngören bu kanunu müzakere ediyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
bu kanunun neden dolayı sevk edildiğini, bir 
baza oturtmak için hem ekonomik anlayışımızı 
hem de bu Erdemir denilen müessesenin mahi
yeti hakkında izahat verdim. Şimdi bu izahatım 
üzerine, bu temel üzerine oturmuş düşüncele
rinizle yalnız bu kanunu, mücerret bu kanunu 
eleştirmeye kalkarsak, acaba bu kanunla varıl
mak istenen gaye tahakkuk edebilir mi, gerçek
leşebilir mi? Yani Türkçesi, bir de bunu müta
lâa etmeye çalışalım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şirket avans 
verecek. Kime? Yüz milyon lira kadar değerin
de hisse senedi sahibi eşhasa, hususi eşhasa. Ne
den verecek. Beş yıllık kâr garantisi müddeti 
bitmiş, şirket yine kâr edememiş, iki yıl sonra 
da edemiyeceği aşikâr imiş. O itibarla bu kanun
la Hükümet diyor ki, bu hususu teşebbüs sahip
lerine yine eskiden olduğu gibi % 6 kâr garan
tisi verelim. Ama bu sefer pek fazla demekki 
cesaret edememişler veyahut da Maliye Vekili 
dayatmış olacak, kâr garantisini Maliye Vekâ
leti deruhde etmesin ya?... Şirket avans olarak 
kendi kaynaklarından o hissedarlara bu kâr 
garantisi versin, diye bir madde sevk etmişler. 
Ve pek muhtemeldir ki, muhalefetin canım efen
dim, Maliye Ahmet, Mehmet için mütemadiyen 
para ödemeye mecbur mudur, gibi bir itirazının 
da böylece peşinen def edilmesi çaresini aramış
lardır. Ama hemen belirtmek isterim ki, burada 
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bir aşikâr çelişkiyi, bir olumsuzluğu hepiniz 
müşahede ediyorsunuz. Bir şirket ki, kâr etmi
yor ve kâr etmiyeceği de ifade ediliyor, daha 
önceki senelerde, pekâlâ bir kısım hissedarları
na muayyen miktarda kâr dağıtacak... Bir kere 
bu kanuna aykırı. Çünkü hiçbir şirket ticaret 
kanunlarına gre, anonim şirketler bilhassa, ken
di bilançosunu sene sonunda yaptığı hesapları 
kâr denilen şeyle kapatmıyorsa, o kimseye kâr 
dağıtamaz, diye, âmir madde vardır. Bir defa 
kanuna aykırı bu kanun, bu küçücük kanun bü
yük kanuna aykırıdır, öyle değil Anakanuna 
aykırı. Bir şirketin kârı olmadığı zaman kâr 
dağıtmayacağına dair âmir hükümler üzerine 
bir kanun getirilemez. Bu şirketin kâr etmedi
ği hem bu kanunla itiraf ediliyor, hem de etmi
yeceği itiraf ediliyor, bu bir. Onu da bıraka
lım. Hadi diyelim ki, biz hukukşinas değiliz. 
Ve bu şirket biraz da nevi şahsına münhasır 
dır ve böylece işte bir kanun getirilir, hukuk
şinas olmadığımızdan da istifade edilir, avans 
mavans adı altında... E... Peki bir de bunun hu
kuk dışına düşmekten başka ekonomik kural
ların da dışına düştüğü pek aşikâr değil mi? 
Nasıl? Ha şöyle : Kâr etmiyen şirket avans ola
rak bir kısım hissedarlarına kâr dağıtmaya 
kalktığı zaman kanunu ihlâl ettiği gibi ekono
miyi de ihlâl eder. Çünkü o işi yapmaya muk
tedir değildir. Çünkü kasasında para yoktur, 
kâr etmemiştir, ziyan içindedir, bir sürü borç 
altındadır. Hiç parası olmıyan, birçok borcu 
olan ve faiz yükü altında inim inim inlediği, 
itiraf edilen bir şirketin hem geçmiş iki sene 
için, hem gelecek iki sene için hangi kaynak
tan istifade ederek bir kısım hissedarlara kâr 
dağıtacağım ekonomikman anlamak çok güç
tür? Hadi kanunun, Ticaret Kanununun anonim 
şirketlere değmen maddelerindeki âmir hüküm
leri bir tarafa itebiliyoruz, pekâlâ kabul ediyo
ruz, iyi ama ekonomikman bu nasıl mümkün 
olacaktır? Ben param yoktur, diyorum, kâr 
etmiyorum, diyorum, ziyan ediyorum, diyorum, 
çok borcum var diyorum, kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıyayım diyorum, raporlarımda, sene
lik raporlarımda, ama yine de .kalkıyorum geliyo
rum, ben hissedarlarımdan bir kısmına yalnız 
özel şahıslara kâr garantisi vermeye yelteniyo-
rum yahut kâr vermek istiyorum bana müsaade 
edin, diyorum. Nasıl vereceksin bunu? Yapaca-
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ğı şey, gayet basit. Gidecektir inim inim inle
diğini söylediği, yüksek faiz ve kısa vâde ile al
dığı borçlarına bir miktar daha borç katacak
tır. Yani yükü hafif olanı affedersiniz, bu mah
lûk yükünün hafifliğinden şikâyetçidir, bugün 
yükünü ağırlaştırmak için elinden geleni yapa
caktır. Gidecektir bol faizle, yüksek seviyede 
faizle kısa vâdede bulacağı kredilerle milyon
lar elde edecektir gayet tabiî, okuyacağım çün
kü kaç kişiye ne vermesi l'âzımgeleceğine dair 
burada tetkikim var. Büyük bir borç yekûn 
altına girecektir. Yani ister istemez kısır dön
günün içerisine kendisini, bu kanunla atacak
tır. 

Şimdi verilecek cevapları da mülâhaza ede
rek, ilerde, efendim öyle olmıyacaktır, bu şir
ket ilerde kâr edecektir, binaenaleyh, şimdi bi
zim alacağımız bir miktar avanstır, mahsubede-
riz, diyeceklerdir, tahmin ederim. Ama izah ede
ceğim, sırası gelince, bu da tahakkuk etmemiş
tir. Tahakkuk etmiyeceğine dair hem ekonomik 
görüntüleri, hem de bu canipte, yani Erdemir 
canibine ve Hükümet canibinde bu mevzuda 
cereyan eden muameleleri biraz da biliyorum, 
onları da izah edince zanediyorum ki, cevap 
vermek imkânından mahrum kalacaklardır. Sı
rası gelince izah edeceğim. 

Şimdi, hukukan mümkün olmıyan bir istek 
bu. Anonim şirketler kâr etmedikleri takdirde 
hissedarlarına katiyen kâr dağıtamazlar, diye 
madde vardır ve bu madde gayet aşikâr bir 
maddedir. Bunu bilmiyen hemen hemen yok gi
bidir. Bu madde numarasını vereyim mi, bunu 
aramam vakit kaybettirir bana, özür dilerim, 
istiyene veririm. Şimdi burada notlarımın için
dedir, uğraşmıyayım onunla. 

BAŞKAN —• Avans veriyorlar değil mi Sa
yın Gündoğan? Kanunda avanstır, kâr değil
dir. 

FlKEET GÜNDOĞAN (Devamla) — Avans 
tabiî. Ama şirket, affedersiniz Sayın Başkanım 
anlarsınız bunu benden daha iyi, bilirsiniz hu
kukçusunuz çünkü. Anonim şirketlerin kâr da
ğıtması için, kâr etmesi lâzımdır. Avans namı 
altında dağıtılan şey kârdır. Yazıyor burada 
kâr garantisi diyor, kâr vereceğim diyor. Na
mının kıymeti yoktur. Şimdi bu böyle. Demekki 
hukukan mümkün olmıyan bir şey. Ama isti
yor bu kanun. Sonra ekonomikman mümkün 
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olmıyan bir şeyi istiyor, bu kanun. Kısır dön
güye düşürüyor bu müesseseyi. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ne demek 
kısır döngü... Fasit daire mi? 

FÎKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dairei 
faside... Ha yaşayasın Arapçası. Türkeesi kısır 
döngü, kısır döngü; mütemadiyen içinde dönü
lüp de dolap bilmem nesi gibi çıkılamıyan bir 
döngü.. Ama sen fasit daire dersin, orası mı 
yakın, benimki mi yakın, bilmiyorum. 

Şimdi bu kanun bu müesseseyi kısır döngü 
içine düşürmeye. (Fasit daire, sesleri) Peki fa-
sait daire içine düşürmeye apaşikâr bir teşeb
büstür. Bu teşebbüs içinden çıkılmak istenen zo-
runluğu yok etmeye değil, ağırlaştırmaya, ma
tuftur. Bu bakımdan bu kanunun hem hukuk, 
hem de ekonomi açısından tedvin edilmesine 
imkân olmadığını belirtmek isterim. 

Şimdi Yüksek Heyetiniz, eğer hukukun ano
nim şirketlere dair âmir hükümlerine bakarak 
bir de şu ekonomik ilkeye dayanarak bu kanu
nun tedvin etmesi mümkün değildir, diye bir 
kere kanaat haline getirseniz, benim bundan 
sonra konuşacaklarıma hiç ihtiyaç yoktur. Ama 
belki böyle bir kanaat hâsıl olmaz diye takviye 
etmek için bu iki düşüncemi onayan ona des
tek başka düşüncelerimi ileri süreceğim, mü
saade ederseniz. Hiçbir kimse şu ekonomik ku
ralı da unutamaz; borç olarak değil, bağış gibi 
hesabı sorulmaksızm, hiçbir sorumluluk teret-
tübetmiyeceği bilinirse, başkasının parasını 
kullanan katiyen ekonomik hareket etmez. Şim
di biraz evvel söylediğim anaekonomik kurala 
bir ilke daha ilâve etmiş oluyorum. Çünkü Er-
demir denilen bu tesisin parasını Devlet veri
yor. Kullanan özel teşebbüs. İşte orada bir Mec
lis var, idare meclisi. Şimdi bu Devletin verdi
ği paradan dolayı bu müesseseyi işletenler, 
kullananlar yani özel sektör hiçbir mesuliyet 
altında değildir. O takdirde mesuliyetsiz bir 
kullanma yetkisi almış kimselerin aldıkları eko
nomik değeri elbetteki kârlılığa, verimliliğe de
ğil, dilediği gibi, kârsızlığa, verimsizliğe götü
receği pek aşikârdır. Diyeceksiniz ki, böyle şey
ler mi oluyor? Evet. Kendi murakıpları yetiş-
miyen, kendi murakıplarının tenkidleri ve suç
lamaları yetişmiyen bu şirkete, bu ortaklığa hu
susi murakıplar el atmışlardır, seneler içinde 
uzun tetkikler sonunda çok ağır maddelerle bu 

şirketin idare meclisini suçlamışlardır. Ama de
diğim gibi,, kanunlar bunları cezalandırmaya 
müsaidolmadığı için, hiçbir mesuliyet teret-
tübetmemiştir. O yetmiyormuş gibi bugün dahi 
bu mesuliyetsiz ve başkasının parasını mesuli
yetsiz kullanma yolu olan bu bizim şimdi kur
duğumuz bu sistemde, israfa, zarar etmeye ça
nak tutucu hareketler devam etmiştir. Basit bir 
misal vereyim şaşacaksınız. Bilir misiniz 1960 
lardan beri 1961 lerden beri belki 1962 lerden 
beri iyice bilmiyorum tarihini, Ankara Hava 
Alanından kıpkırmızı küçücük bir uçak kalkar. 
O uçak bu özel sektör diye adlandırılan o garip 
yaratığın, bu Doktor Mabüs oğlunun büyükle
rini taşır. Ankara'dan Erdemir dedikleri Ereğ
li'ye ve bu uçak günde birkaç kere gidip, gelir. 
Kıpkırmızı bir uçaktır; bendeniz gördüğüm 
zaman şaşıp kalmışımdır. Nedir bu? Erdemir'in 
büyüklerini, idare meclisi azalarını müdürlerini 
filân taşır. Nereye taşır? Ereğli'ye taşır. Şimdi 
galiba biraz sonra geleceğim, fevkalâde yanlış 
bir hareket olduğu başkaları tarafından ihtar 
edilmiş bulunduğu için, Amerikalılar tarafın
dan ihtar edilmiş bulunduğu için bugün Erde
mir'in buradaki teşkilâtının hepsi Ereğli'ye kal
dırılmaktadır, kaldırılmak üzeredir. Ama, ma
alesef bizim altı yıldır aklımız başımıza gelme
miş. Şimdi biraz sonra geleceğim bir husus var. 
O hususu da belirteceğim. O, bir Amerikan şir
keti böyle yapamazsınız, bu yanlıştır, siz böyle 
tayyare ile iş yerinize giderseniz batarsınız; 
haydi gidin yerinize oturun, müdürünüz de ora
da otursun gibi fevkalâde, insana ağır gelen, 
muamelelere mâruz bırakmışlardır idareyi. Şim
di idare Ankara'dan kalkıp Ereğli'de yerleşmek 
için çaba sarf etmektedir. Muazzam da karışık
lıklara sebebolacaktır. Çünkü dosyalar, insan^-
lar, insanlar, meseleler, meseleler tahmin edi
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bu konuşmanın kanunla ne gibi bir ilgisi 
vardır? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müsaade edin 
efendim, müsaade edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beye-
fondi bir defa daha müdahalede bulunursanız 
Sayın Başkana olan hürmetimi bir an için erte-
liyeceğim, size çok ağır cevap vereceğim. 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ama o zaman 
ben Başkan olarak tedbir almakla mükellefim, 
İçtüzüğümüz sarih. 

Şimdi Sayın Ucuzal, belki Sayın Gündoğan'-
m konuşması sadet dışı bir konuşma gibi geli
yor ama müessesenin yapmış olduğu israf ya
nında avans temini suretiyle normal faiz had
lerini ödeme imkânını sağlıyan bir kanun üze
rinde konuşuyor. Tasarrufa riayet etmeleri lâ-
zımgelir diyor. Yalnız benim merak etliğim bir 
nokta var Sayın Gündoğan, bu kadar mevzua 
vakıf olduğunuza göre kırmızı tayyareye binip 
ereğli'ye gittiniz mi acaba? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır, 
asla. Allah, korusun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım müsaade ederseniz... 

. BAŞKAN — Bu, Senatomuzun teamülüdür. 
Hatip konuşurken müdahale edilmez. Konu 
üzerindedir; müessesenin umumi ekonomik du
rumunu ortaya koyuyor ki, sıradasınız, söz hak
kınız var, konuşacaksınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; Türk ekonomisini yakından 
ilgilendiren bir konu ile karşı karşıyıyız. Öy
leme geliyor ki, Türk ekonomisinde 3 milyar 
gibi büyükçe bir paraya mal olmuş bir tesi
sin ve ağır sanayie kaynak teşkil edecek bir te
sisin ekonomik durumunu ortaya koymadan 
bu 'kanunun anlaşılması mümkün değildir. Bu 
kanunun ne idüğüne vâkıf olmadan bunun üze
rinde rey vermek mümkün değildir. Niçin bu 
kanun gelmiştir, bunu izah ediyorum. Bundan 
alınacak şeyi anlıyorum. Çünkü alınan; öyle 
anlıyorum ki bu kanunun, dayandığı bu garip 
yaratığın galiba milletvekillerinden biri olacak
tır ki fena geliyor ona. Aslında... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir ricam 
var; Başkanlık olarak şahıslara vâki olan taar
ruzları defedecek müeyyidelerimiz var, ihtar 
ediyoruz. Fakat müessesenin kendisine mahsus 
ismi, adı var. Siz birçok tâbirler kullanıyor
sunuz. Tahmin ediyorum, kürsüye ve size bu 
tâbirler uygun gelmese gerektir. Onun için mü
essesenin adını ifade ederek konuşsanız daha iyi 
olur kanaatindeyim. Biraz da görüşlerinizi 
telhis edip, tekrardan sarfınazar ederek neti
ceye varırsak uygun olur sanırım. Takdir size 
ait tabiî. Fakat kendisini savunmaktan mahrum 

bir hukukî teşekküle bâzı vasıflar yüklememenizi 
hassaten istirham edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu te
şekkül galiba Sayın Başkanım kendisine ait de
ğildir; Türk Milletine aittir. Ben de onun bir 
ferdiyim, bir senatörüyüm. Müsaade ederseniz 
benim de kontrolumdan geçsin. Yani büsbütün 
bu şirketi de kendi başına bırakmıyalım, zaten 
söyledim, büyük bir şirkettir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, birisi huku
ki, ikisi ekonomik olan ilkeye aykırı düşen bu ka
nunun böyle olduğunu gösterecek biraz evvel 
arz ettiğim yan deliler daha var efendim. Bu 
kanun gerekçesinde denir ki, hususi hisse sene
di sahiplerine kâr garantisini devam ettirmek, 
'Türkiye'de sermaye piyasasını canlandırmak ve
yahut da yaratma maksadına matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum eko
nomi fizik gibi, kimya gibi gayet kesin kanun
ları olan bir bilimdir. Bu bilim, bilimsel me
totlar ve bilimsel kurallara uyulmadan idare 
edilmek istenirse daima kötü netice ile karşı
laşılır, hüsran ile karşılaşılır. Bir memlekette 
sermaye piyasası yaratmak için kâr garantisi 
usulü denenmek isteniyorsa bu ekonominin ta
biî gelişmesine ve kurallarına aykırıdır. Çünkü, 
sermaye piyasası, sermaye ki kârı tazammım 
eder, mutlak kârı düşünen insanların yarata
bileceği bir piyasa değildir. Riski göze alabile
cek ve binnetice bir piyasa kurma cesaretini gös
terebilecek insanların eseri olabilir. Simdi siz 
bu memlekette, bugün denediğiniz gibi sermaye 
piyasası kurmak için bir kısım insanlara peşinen 
TC Devlet kesesinden kâr garantisine giderse
niz aslında sermaye piyasasını kurmazsınız, 
sermaye piyasasının kurulmasına mâni olursu
nuz. Riski göze almıyan kimsenin sermaye ve 
yatırım yapması mümkün değildir ve bütün dün
yada ekonomik tarihte bugün içinde bulundu
ğumuz zaman içinde sermaye piyasalarının 
yaratılma yöntemleri bugün bizim ihtiyar et
tiğimiz yöntemler değildir. Biraz evvel arz et
tiğim tabiî fizik gibi, kimya gibi konuları 
olan ekonominin kurallarına uyularak yapıl
mıştır. Bn itibarla yanlış bir esbabı mucibe-
ye daha doğrusu zayıf bir esbabı mucibeye 
davanmaktadır bu kanun. Bu bakımdan tervici 
mümkün olmıyan bir kanundur. 

Şimdi bir noktaya daha değinmek istiyorum, 
muhterem arkadaşlarım. Bu kanunun mucip se-
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be-^1 erinden biri de ileride bu tesisin, Erdemir 
deiıJen tesisin tevsii suretiyle büvütüîeceği ve 
bundan dolayı kâr edebileceği düşüncesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi size bu mev
zuda ilginç olduğunu zannettiğim bâzı malû
mat vermeye çalışacağım. Hakikaten bu tesis, 
bu işletme senelerden beri kâr etmediğini göz 
önüne alarak ne yapmak gerektiği hususunda 
Arko ismi ile anılan bir Amerikan firmasıra 
akıl danışmıştır. Bu firma bu tesisin şu şu üni
telerinin mutlaka tevsiini emreder şekilde bir 
rapor hazırlamıştır ve bövlece demek ki şimdi kâr 
etmiyen mamulleri, yü^ek fiyata mal olan ve 
bu suretle p-\k çok ecnebi mamullerle rakabet 
edemiyecek halde bulunan bir tes'si tevsi etmek 
yoluna erd'lecektir. E... Hiç kâr etmed:ği açıkça 
itiraf edilen bu tes's'n tevsii için gereken bü
yük sermaye ;ç ve dış finansman nereden bulu
nacaktır Övle ise evvelemirde bu kanunun ge
rekçem' olarak gös4"PT*'1d'̂ i "e;n değil asbrda ook 
yanlış b :r v^a g'd'ld'rri ic'n ikaz etmek is^^o-
rum. Bu tes's'n tevsii ic'n Arko Amer'kan Şir
ketinin t a - ^ e s i ^ e uvuhduğu takd'^de önü
müze o k bü"ük ekr/nom'k meseleler p-elecek, da
ha dorhrm Tir*k^Vn:n baş^a büvük pV^n-
m'k meseleler hattâ bazan tâbir mümkündür, 
sövleneo'l'r gaile açılabilecektir. Çünkü, bu 
kanunun c-rrVbı rmc'bes". vnrlmak Ve^e-> bu 
tevsi h'kfhn^rd'r. Demek ki daha önümüzdeki 
yıllarda kârlılığı v'ne ger've atacak ve vine bir
takım kanunlarla biz birtakım ir>sa7>7a~a kâr 
p-n-n-nt'sî ödem ok z-vnT"lu]ır"'u~da ka1 açadır. 
Peki yalnız buldan ibaret r>' kalacak bu sev? 
Havır, dır-dı^—n vanlıs de^'lse s'^di beni ko
lancı orhedebil'rler. çünkü durduğum resmî 
değ'l, daha doğrusu tevs'.'ka imkânım yok şu 
anda. Günkü ebmde kâğıdın yok. Bu tevsii val-
nız bizim ekonom'mizm başına büyük bir dent 
açmakla kalmıyacak galiba b'z'm ekonomimizi 
bu tevsii yolivle yine bir yoldan nasıl montaj 
sanavii y^u^dan olmuşsa, başka yollardan olmuş
sa. dışa baph ekenomi haline getirmenin çaresi 
de aranacaktır. 

Çünkü bu tevsii emreden Arko nam şirket 
Türkive'de mevcut demir cevherlerinin tcnörleri-
nin düşük olduğunu, bilmem Cenubi - Amerika'
dan veT*a Afr'ka'dah her ne ise ama Amerika'
dan olduğu belli, yine o şirketlerin: Koners 
As-\sVet'in b:lmem iste bu Arko'mm falan 
alâkadar olduğu şirketlerin eksta.nşiyonları yani 

maden cevherlerinin buraya nakledilmesini de 
salık vermiş olduğunu da duydum. 

Düşününüz ki bir taraftan kâr etmediği spaşi
kâr belli okn ve tevsi ile kâra geçeceği iddia 
edilen bir istihsal ünitesinin tevsilnin bilbasca 
ecnebiler tarafından tavsiye edilmesi ve ham
maddesinin de dışarıdan getirilmesinin öngörül
mesi gibi bir tehlikeli gaile varsa, inşalaa yok
tur, temenni etmem; o takdirde bizim biraz 
daha gözlerimizi açmak ve Tüır,k ekonomisini 
gün geçtikçe diğer ekonomilere bağlı hale 
gatircnocû yönetmelerden uzaklaşmatı, mümkün
se iktidarları uyarmak, burada aşikâr 'konuş
mak, mümlkünse finansman kaynakları için 
v. s. için mümkünse yeni kaynaklar getirmek, 
yeni finansman kaynakları bulmak ve Türk 
ekonomisini evvelâ bağlılığa düşmekten kurtar-
mr.fi yolunu tercih etmeliyiz. Bunu duydum, 
zannederimki öyle olacaktır. Çünkü, bugün 
Erdemir'in Ankara'daki tenkilâtmın Ereğli'ye 
nakledilmedi ve bu şirketin başına şimdi bir 
müdürün tâyin edilmesi ki, tâyin edilmesi ka
nuna göre mümkün değil. Böyle bir raporun 
da mevcudiyetine .kaani değilim. Yalnız arka
daşlarım, bir yaratik garıip olursa, doğal değil
se, kanunlara uygun değilse, ekonomik kanun
lara aykırı ise, işte böylece sonuçlar veriyor. 

Yalnız bir hâtıramı nakletmeden ayrılamı-
yacağım bu kürsüden. Sayın Balkanın da so
rusuna cevap olacak. Ben kırmızı tayyare ile 
gitmedim bu Erdemir'e. Ama açılış münasebe
tiyle Senatonun C. H. P. Grupunun temsilcisi 
olarak gittim. Büyük bir merasim yapıldı. Bu
radan trenler kalktı, vapurlar kalktı, vapur
lar gitti, günlerce viskiler içildi, içildi, yenildi. 
Orada büyük taklar kuruldu. 72 yaşındaki Ame
rikalılar veya ecnebiler Türkeeye tabi tutul
muşlar, galiba bir kur yapıimn, zorla Türkçe 
nutuklar okundu, okundu, okundu; günler geç
ti, daha doğrusu hayli saatler geçti ve en so
nunda Muhterem Ali Naili Erdem galiba o za
man Sanayi Bakanı idi. İjte görüyorsunuzya, 
dedi, büyük bir tenisi, bir dev tesisi, muazzam 
bir ekonomi yapıyı özel sektör eliyle başarmış 
olmanın büyük kıvancı iç.'ndeyiz. Önel sektör 
aleyhtarlai'inı şimdi içeride göreceğiz merdane
ler arasından geçon tenekeler gibi ezeceğiz, de
diği zaman ben affedersiniz gayriJlıtiyari, işin 
mahiyetini de biliyordum, gitmeden evvel oku
muştum bunu, bu şirketin yapı tarizini j o zaman . 
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bir gülme geldi içimden, kimin tenekeler gibi 
ezileceği zamanla belli olacak, dedim. İstemez
dim bunu söylemek, şahsıma değildi bu sözle-
leri onun da şahsına değil sözüm. Ama ekono
minin kurallarına riyat etmediği takdirde bü
yük binalar, büyük tesisler eğer şayet ekono
mik değilseîer görüşümüzün karşısında bulu
nanların tenekeler gibi ezilip ezilmiyeceklerini, 
zaman kolayca gösteriyor. Neyse bunu gördük. 

Yalnız şu kadarını söyliyeyim ki, bu ka
nunla üç şeye aykırı hareket etmiş olacaksınız. 
Birisi; müesses hukuka, Ticaret Kanununun 
âmir hükümlerine, ikincisi; fasit daire içine 
düşürmek suretiyle kârlılığın mevcudclmadığı-
nı kabul ettiğimiz, kanunun da kabul ettiği bu 
müesseseyi tekrar borç aldırarak büyük faiz
lerle fasit daire içine iteceksiniz. Üçüncüsü, 
bu para doğrusu sermaye ve borçlar, Devlet 
•tarafından yapılan bütün yardımlar, sorum
suzluk içinde kullanıldığı için ilelebet bu, za
rar ve ziyan edecektir, ve ilelebet bu kanunla 
(karşılaşacaksınız. 

4 ncüsü, bajkalarm~n tavsiye ettiği tevalin 
ekonomimizi dışa bağlı bir hale getirmesi tehli
keliyle karşı karşıya kalacaksınız, kakacağız. 

Bir 5 nci nokta daha vardır onu da söyle
meme müsaade edin, aslında bu hisse sahipleri 
de o kadar öyle Sayın Ucuzal'm dediği gibi 
binlerce, on binlerce kişi olup zavallı Türk hal
kının biriktirdiği üç - beş kuruşu işte buraya 
yatırmasından, işte pişman olma dığ adan... 
Bunlar yol. Hayır; hayır. Bir defa şurasına 
işaret etmek isterim ki bu tesisin hususi şahıs
lar elinde bulunan hisse senetlerinin spekülâs
yonu başlamıştır. Bir adam bu hisse senetlerini 
oradan, buradan 500 lükleri 300 e, 200 e toplıya-
rak bunları - bir dakika anlatacağım - bunla
rı toplıyarak spekülâsyona başlamış, büyük vur
gunlar peündedir. Pek muhtemeldir ki, bu ka
nunlar çıkmadan evvel o adam da haberdardır. 
Maalesef Türkiye'de ekonomide bu casusluk
lar devam ediyor buna eminim. Türkiye ekono
misi aleyhine çalışan kimseler çoktur. Ecnebi
ler vardır ama, burada kendi menfaatini dü
şünenler de vardır, zannediyorum fci bu kanu
nun çıkacağından haberdar olan bâzı kişiler, en 
az bir kişi bir büyük hisse senedi toplama faa
liyetine girhmiş ve bugün büyük paralar vur
manın eüği üzerindedir. Çünkü bu kanunun 
geleceğini biliyordu. Güreceksiimiz burada ben-
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den sonra konuşanlar, bizim paritye mensup 
değilseîer, en az iktidara mensupsalar, kor
karım halk deyimi ile, halkın menfaati deyimi 
ile bu kanunun esbabı mucibesini şirin göster
meye çakışacaklardır. Tekrar ediyorum bunu, 
2 nci defa oluyor partim adına; Türkiye'de bu 
aldatmacalara sen vermetk gereıkir. Halk dedi
ğimiz şey veya kütle veya topluluk bu sadece 
Devlet eli ile kâr ve menfaati muayyen olarak, 
bir zümre menfaati olarak ve ele alınarak o 
zümrenin zenginleştirilmesi anlamını taşımaz. 
Halk dediğimiz zaman hakikaten katnlıyorum 
helkesin kendi kudretiyle yaşıyabilme imkânına 
bağlı bulunduğu ve bu kaicl. içinde kaldığı ve 
iakat hiçbir husussi itme ile, yardımla zengin-
leşmediği takdirde halka yardım olur. Böyle 
oturup, biz halka yardım ediyoruz, işte efen
dim, üç, beş kuruş toplamış insanların parala
rını ziyan etmemek için bu kanunu getiriyo
ruz, gibi aldatmacalardan uzaklaşmaya mecbu
ruz. İsterseniz, hiç mahzuru yok, belki Hükü
met de açıklıyacaktır ne kadar hisse senedi
nin kimlerde olduğunu, ben de biliyorum, her
kes biliyor bunu. Ama bilir misiniz ki Türk Ha
va Kurumu, Ticaret Bankası, İş Ban'kası, Yapı 
ve Kredi Barakası, İstanbul Bankası, Akbank 
üilân filânların yanında kooperatif, kurum, şir
ket, öğrenci, çiftçi şoför filân gibi isimleri belli 
insanlar. Çiftçi var, bunların içinde. Çiftçiler 
görüyorsunuz ya C. H. P. sizin kâr garantisi
ne set çekiyor dediğiniz zaman, sorarım hangi 
ûffcçiye? 40 bin dönüm toprağı olan çiftçi mi, 
yoksa 4 dönüm tosbağalığı olan çiftçi mi1? Şo-
Zör, şoför ama 1, 2, 3, 4 arabası olan şoför mü, 
Yoksa vaktiyle benim de bildiğim gibi onda
lıkla çalışan şoför mü? Bunu bilmek gerek. O 
zaman halksa, hep beraber tutarız. Biz halk 
için uğralıyoruz, halk için didiniyoruz. Ve hal
ka yardım için bugüne kadar ayakta bulunuyo
ruz. Ama meseleleri haOlka yardım eden bir gö
rüntü içine sokup, bir görüntü altına sokup on
ları öylece aldatmaya kalkmaya, milleti oldat-
maya kalkmaya müsaade eteniydim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun yanlış bir 
kanundur. Evvelâ hukuka aykırıdır, sonra eko
nomiye aykırıdır, af buyurun sonra da memle
ketin yüce menfaatlerine aykırıdır. Şöyle yap
mak mümkündür. Ben kanun teklif edecek de
ğilim. Bu meseleyi gayet kolay olarak, ortaka 
koymak lâzımdır: Madam ki, bu para 100 000 000 
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dan ibaretti, bu insanlara verilir; bu para. Ol
muyor kardeşim, olmuyor böyle şey ve bu olan
dan da böyle heyecan içinde bırakılmaz, kı
zıp da 300 liraya sattırılmaz. Yani bir nevi 
tasarruf bonosu durumuna bu mesele düşür ül-
mez ve böyle hem karma ekonomi, hem bilmem 
ine ekonomi kendi mahiyetinin dışına çıkmaz. 
Aslında bu karma ekonomi tesisi değildir. Bu 
'karmaşık ekonomi tesisidir. Devlet, özel sek
tör nâmına ecnebi şirket, halk.. Bu karmaşık 
ekonamidirki bunun ne kanunu vardır, ne ku
ralı vardır, ne çıkarı vardır, ne çıkacağı var
dır. Hürmetler ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışüar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde Sayın 
Ucuzal, Sayın Dikeçligil, Sayın İsmen, Sayın 
Berkol söz almışlardır. Eğer komisyon sözcüsü 
görüşmek istiyorlarsa öncelik hakkı vardır. 
Ama arkadaşların da görüşlerini aldıktan son
ra görüşmeyi arzu ediyorlarsa o başka. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Görüşeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon söz
cüsü. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan sa
yın üye var mı? Gerek aktarana, gerekse and-
ilaşmaların onaylanmasına mütedair olan ka
n u n l a r a ! Yok. Oy verme muameleleri bitmiş
tir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; demokra
tik rejimin işleyişi elbette zordur. Ama toplu hal
de çalışmanın verimli neticelerini almak için bir
takım fedakârlıklarını içine girmekte zaruridir 

Şimdi .muhıterem arkadaşlarım; huzurunuz
da müzakere edilen kanun tasarısı bir madde
den ibarettir ve gayesi Ereğli Demir - Çelik 
Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin hissedar
larına kâr garantisini temin eden bir maddedir. 
Huzurunuzda aynen okuyorum: 

Madde 1. — «Ereğli Demir - Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketinin 1965 - 1966 ve 1967 
yılları bilânçolarına göre, kurucular dışındaki 
ıhisse senetleri sahiplerine ödenmiş sermayeleri
nin % 6 sı nisbetinde kâr dağıtılması mümkün 
olmadığı takdirde, noksan miktarı şirket avans 
olarak ödiyebilir. 

Şirket tarafından bu şekilde tamanılanar 
kâr noksanları, gelecek yıllarda kanuni ihtiyat 
lar ve ödenmiş sermayeye % 10 temettü hisses» 
ayrıldıktan sonra kalacak kârlardan mahsube-
dilip.» 

Görüyorsunuz ki muhterem arkadaşlarım, 
sadece muayyen hissedarlara, yani kurucula
rın dışında olan hissedarlara hisse senetlerine 
nıukabil bir kâr garantisi vermekten ibarettir. 
Yoksa bu şirketin kuruluşuna dair 7462 sayılı 
Kanun ve bu şirketin hususiyetinin münakaşa
sı tartışma konusu değildir. Bu itibarla ben 
mâruzâtımı bu ölçüler içinde kalarak arz ede
ceğim. Fakat bu arada lüzumlu gördüğüm bir, 
iki noktayı da izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Anonim 

Şirketi kuruluşuna dair 7462 sayılı Kanunla 
şirketin kuruluşundan itibaren 5 yıl müddetle 
ortaklarına % 6 temettü garantisi tanımıştır. 
Şirket 11 Mayıs 1960 tarikinde kurulmuş ol
duğuna göre garanti süresi 1964 yılı sonunda 
bitmiştir. Ereğli - Demir Çelik tesisleri 1965 
Mayıs ayında işletmeye açılamamıştır. Tecrü
be devresinden sonra ilk tam faaliet yılı 1966 
yılı olmuş ve şirket bilançosu 16 milyon lira 
civarında bir zararla kapanmıştır. Ancak böy
le büyük tesislerin ilk işletme yıllarında kâr 
sağlanmaması normal olduğundan, gerekçede 
temas edilen sebepler dolayısiyle şirketin 3 - 4 
yıllık bir devre içinde -kâr edememesi ihtima
line binaen bu tasarı huzurunuza gelmiş bulun-
ıma'ktadır. Böyle bir temettü garantisi tanın
masından maksat, şirket hisselerini satmalmış 
olan, özellikle küçük tasarruf sahiplerini hi
mayeden ibarettir. 

Bu notlu izahatımdan sonra şu hususu arz 
ötmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; şirketin sermayesi 
600 000 000 liradır. Bu sermayenin ödenen 
kısmı ise 521 338 000 liradır. Bu sermayenin 
153 milyon lirası Demir - Çelik işletmelerine, 
153 bin lirası Sümerbanka, 110 bin lirası... 
(C. H. P. sinden, milyonu, sesleri) Evet, milyon, 
110 milyon lirası bir ecnebi şirkete, 300 000 
lirası İş Bankasına 125 000 i Akbanka ve 
104 528 000 i küçük tasarruf sahiplerine aittir. 

Şimdi ımuıhterem arkadaşlar, bu hissedar
lardan kâr garantisi, bu kanunla şirkete veri
lecek salâhiyetle sağlanan sadece, şirket- kuru-
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cuları, sermayedarlar değil, 104 milyonun sa
hibi küçük tasarruf sahipleridir. Şimdi muh
terem Fikret Bey arkadaşımız bu tasarruf sa
hipleri arasında zengin veya fakir çiftçiden 
bahsetmek suretiyle hisse senetleri sahiplerinin 
tamamen küçük tasarruf sahipleri değil, bü
yük sermaye sahiplerinin elinde olan bir hisse 
şeklinde tefsir ve izah etmişlrdir. Halbuki bi
zim aslında içinde bulunduğumuz hukukî nizam 
çiftçiyi, esnafı, vatandaşı yahut büyük serma
yedar ile küçük sermayedarı ayıran ve kanun 
önünde farklı muamelelere hedef tutan bir 
sistem değildir. Bu itibarla vatandaşa ve kü
çük tasarruf sahibine arz edilen hisse senet
lerinin şunun veya bunun elinde bulunması ile 
ayrı bir mantıkî neticeye varmanın mümkün ol-
mıyacağmı arz etmek isterim. 

Bu arada şu husus ifade edildi : Şirket, Ti
caret Kanununa göre ne bir özel şirkettir, ne 
bir özel sektör mahiyetindedir, ne de kamu 
sektörünü andıran mahiyeti vardır, ne oldu
ğu belli değil bir acube ve garibe şekildedir, 
ifadelerine muhatabolduk. Muhterem arkadaş
larım, doğrudur. Bu şirketin özel kanunu var
dır. Bu şirket bir kanunla kurulmuştur. Ama 
o kanunda yer almıyan hususlar ösel hukuk 
hükümleri içinde halledilir. Özel hukuk hü
kümleri içinde [münasebetler tanzim edilir, di
yen hükümler de o özel kanunda vardır. Bu 
itibarla diğer kamu kuruluşlarında kanunla 
kurulan kamu kuruluşlarında olduğu gibi bu 
da elbette Ticaret Kanununun dışında özel bir 
kanunla şahsiyeti iktisabetmiş şirkettir. Ayrı 
olacaktır, mevcudolanlara benzemiyecektir, bu 
tabiî bir sonuçtur. 

Yine bu arada Ticaret Kanunumuzun 469 
ve 470 nci maddeleri malûm ve bellidir. Bir 
şirket kâr etmedikçe elbette temettü de dağı
tamaz. Bu Ticaret Kanununun âmir hükmüdür. 
Ama bu özel kanun Ticaret Kanununun bir is
tisnası olarak ortadadır. Ticaret Kanununun 
bu umumi hükümlerine bu özel kanun bir is
tisna getirmiştir. Binaenaleyh şimdi yeni mü
zakere edilen bir kanun da olmadığına ve vak
tiyle çıkarılmış kanunun getirdiği bir istisna 
bulunduğuna göre bugün müzakere konusu 
olan bir maddelik bir tasarı o kanunun bir de
vamıdır, tabiî bir icabıdır. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, yine Sayın 
Gündoğan'm beyanından bir şey daha öğren-

I dik. Son zamanlarda moda haline geldi, Be
rede ise Türkiye'de bütün müesseseler yabancı
ların tavsiyesi, yabancıların tazyiki ile idare 
edilmektedir. Nedense böylesine iddialardan ne 
gibi menfaatler temin edilmek isteniri Biz 

I bunu anlıyamayız, ama... 
FİKRET GÜNDOÖAN (İstanbul) — Bağım

sızlığı kasdediyoruz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Şimdi millî bağımsızlıkla ifadesini bulur mu bu 
beyanları bilmem, ben arz ediyorum ve mümkünse 
arkadaşım tekzibetsinler. Bu ecnebi ortak firma-

I nın, ARKO'nun raporuyla, sanki bu şirketin 
tavsiye ve telkini ile tevsi edilecekmiş şeklin
de bir beyanda bulundular. Efendim, bu şirket 
bir rapor vermiş. Bu şirketin kuruluşu, yani 
ecnebi şirket, bu şirkete ortak olan ecnebi şir
ketin raporuyla bu şirket yönetilmektedir, ona 
göre ticari ve iktisadi faaliyetini planlamakta
dır, şeklinde bir beyana muttali oldum zanne
diyorum. Eğer aksi bir şey varsa cevabını 
vermiyeyim, özür dilerim. Tevsi projeleri, ka
pasiteleri tamamen şirket hükmi şahsiyeti ta
rafından plânlanmıştır. Yalnız bahsolunan ec
nebi firmanın tavsiyeleri, arzuları realize edil
memiştir, tervicolunamamiiştır. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bir hususu da
ha arz edeyim. Ben sayın arkadaşımın beyanı 
gibi Türkiye'de ekonominin kontrol altma alın
ması fikrinde değilim. Hükümet de böyle bir 
fikrin ve felsefenin sa'hibi değildir. Ama arka-
raşımız bu düşüncededir. Yalnız, müzakere 
mevzuu kanunla bunun ilgisi yoktur. Bu iti
barla ben bu konuya cevap vermekte kendimi 

I mazur telâkki etmekteyim. Ancak bu şirketin 
Türk millî ekonomisine bir katkıda bulunma
dığı, hattâ gelecekte menfi tesirlerinin buluna
bileceği yolundaki iddialarına cevap vermek 
istiyorum. 

Şirketin elimizde bir faaliyet raporu var
dır. Bu faaliyet raporunun dördüncü sayfasın
da 1966 yılında umumi çelik istihsalimizin yüz
de 35 ini ve yassı mamul ihtiyacının yüzde 
75 ini karşılamış bulunduğu yazılı bulunmak
tadır. Ve ithalât yerine ikame bakımından se
nede 90 milyon dolar tutarında fayda sağla
maktadır. Eğer bu şirket, bu işletme çalışma-

İ saydı elbette imal edilen mamul maddelerin 
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döviz transferi suretiyle yurda ithal edilmesi 
bir zaruret haline gelecekti. 

Sonra, sayın arkadaşım haklı olarak, bu 
şirket zarar ettiğine göre ve temettü kâr sağ
lamadığına göre bu kâr garantisinin, hangi 
kaynaktan karşılanacağını sormuşlardır. Hak
lıdırlar. Ancak: muhterem arkadaşlarım; bir 
şirketin kâr sağlamaması ayrı şeydir, bir şir-

. ketin sermayesi, geliri, nakdî durumu ayrı şey
dir. Şirketin halen 30 000 000 efektif sermaye
si mevcuttur, satışı vardır, gelirleri vardır. 
Elbette bu kâr temettüü de zarar hanesine bir 
şeyler ilâve edecektir. Ama şirket tam kapa
site ile çalıştığı ahvalde ve memlekete hesabe-
dilen dövizi sağladığı takdirde iç piyasa ihti
yacını tam karşıladığı takdirde, elbette kârlı
lık düşüncesiyle kurulmuştur, kâra da geçecek
tir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bir hususu 
daha burada beyan etmeye mecburum. Hepi
mizin malûmu olduğu veçhile, millî bankala-
rımızca bu müessesenin, bu anonim şirketin 
hisse senetlerinin radyolardan reklâmı yapıl
mak suretiyle bir nevi Devlet taahhüdü ve ke
faleti altında satışı, temettüü vatandaşa temi
nat olarak bildirildi ve bunu ayrıca biz de ta
ahhüde tmiş bulunuyoruz. Türk Parlâmentosu 
da bu kanunu çıkarmakla temettü sahiplerine 
muayyen bir süre için kâr garantisi sağlamış
tır. Bu itibarla bugün bir maddeden ibaret 
olan bu kanunun da 4 sene süre ile sağlanan 
bu kâr garantisine 3 sene, 4 seno gibi bir 
müddeti daha ilâve etmek ve ileride sağlıya-
cağı kâra mahsubedilmek üzere avans olarak 
anonim şirkete, sadece kurucuların dışında, 
küçük tasarruf eaYplerine ödenmek üzere ve
rilen bir salâhiyeti ifadeden ibarettir. 

Bu, bir maddeden ibaret tasarının hedef tut
tuğu, küçük tasarruf sahiplerine ait, bir do
küman elimdedir. Onu da Yüce Heyetinize 
arz etmekte fayda mütalâa ediyorum. 

Küçük tasarruf sahiplerinden, yani 104 
•milyon liranın hisse sahipleri şunlardır : 307 
ev kadını, 576 memur, 331 esnaf ve tacir, 74 
doktor, 38 hâkim ve avukat, 94 subay, 18 işçi, 
48 öğretmen, 74 çiftçi, £G öğrenci, 15 ticaret 
odası ve borsaları memurları, 15 diğer sair 
şirketler, 7 kurum ve dernekler, 3 banka, 1 koo
peratif ve diğer sair şahısların yekûnu da 54 ü 
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bulmak üzere ceman 1 941 hissedar bulunmak
tadır. 

Saygılarımı sunarım. 
ÖMEH LÛTFİ BOZCALI (îzmir) — Komis

yondan soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bozcalı, buyurun sorun. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — 7462 

sayılı Kanunla kurulan bu şirket yüzde 6 as
gari temettü ödeme tahhüdünde bulunduğuna ve 
bu da teşvik mahiyetinde kabul edildiğine ve 
ödeme müddeti de bitt ğine göre, yeniden bu 
yüzde G lar:a ödenmesi, şirket bunu kendi 
bünyesinden ödeyeceğine ve halen 16 milyon 
-ararı olduğuna revire acaba önümürdeki yıl
lar l ı kârın ne kadar artacağını hesabediyor-
lar ve bu yüzde 6 lardan teraküm eden te
mettüü ödeme imkânına hangi yılda ulaşabi
lirler. Böyle hayali bir hesapla âtiye muzaf 
ödeme, taahhüt altona girmek yerinde oluvor 
mu? Sual'min birl'Jİ bu. Öğrenemedim bu hu-
eu.eu. 

ikincisi de; tnearruf sahipleri, d'ye bahse-
divo". Halbuki küçüğü büyüğü hisse senedi 
~ahib'dr\ ortaktır. Ortak, kâ~a ve zarara iş-
t'ra'k elen kime e demektir. Bunlar böyle yüz
de 6 a?7iri faiz, temettü a^rm ve bu ş'rket bi-
r-Q evvel kâra geçerek hakiki k a r l a m a n te
mettü verme volimi <jirobilmasl 'ç'n Hükümet 
ve komisyon ne düşünmektedir, öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Soru iki tane Say:n Güıaüş-
oğlıı. 

Birincisi; kârların, gerdıçede de belr'fl-
d'*i gibi, ietiktâlc muzaf avans mahiyetinde 
öd en TI kârların itfam ne zaman olacaktır, 
1.6 rrrlyon lira zarar etmekte olan bu müessese 
bakı m1 v> d ̂ n. d-n l̂er. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Etendim, Sayın Fikret Gündoğrn Bey arkadaşı
mı." bu şirketin Türk ekonomisine menfi tesirleri 
olacağını ifade ettiler. Ama bu şirket Türkiye'de 
dev b :r iktisadi şirket, yani millî iktisadiya
tımıza büyük 'katkılar getirecek bir şirket ola
rak bizzat kendis'n'n mensup bulunduğu pnr-
t'ıı'n hükümetleri tarafından orf.~ya kondu? 
Ben bu şirketin Tüık ekonomisine ne ka
di r katkı getireceğini ve bu şu'VCin blânço-
la rnda ne kadar kâr gözükeceğini b'lemem. 
Bunu kuranlar bilirler. Ne düşünüldüğünü, 
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ne taahhüde dil dibini kestirmem de mümkün 
değildir. Bu konuda verebileceğim cevap bu
dur. 

BAŞKAN — İkinci soruları vardır efen
dim, bu ikiaci soruları da şu mahiyettedir 
telhis ediyorum. Otemettüü alma hakkına sahibo-
lan kimseler temettü almaktan feragat etseler, 
yani bu sıkışık durum devam cttirilse müessese 
normal bir kâra geçtikten sonra faiz ve te
mettü Ödese olmaz mı, diyorlar. Hükümet ve 
komisven bu husu-'V1. ne düsünüvo^, divorl^r. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKt GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Arz 
edeyim bir defa para koyan herkes aynı hakka 
sahip değildir, Sayın Bozcalı'nm ifadesi gibi. 
Kurucular ayrı bir statüye tâbidir. Yani şir
ketin sermayedarları, hisse senedi sahipleri ay
rıdır. Bu husus daha evvel şirketin kurulu
şuna dair kanunda derpiş ed lmiştir. Bu b'ir 
maddelik tasarı camı devamından ibarettir. 

Arz ederim. 
BARKAN — Sayın Batur, soru? buyurunuz. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Birinci sorum, 

malûmunuz Ticaret Kanunu, ticarette âmme 
nizanrm tesis iç n b'r kanun olduğuna ve bu 
kanımla hususi kanunlarla gedikler açılması I 
doğru mudur? Komisyon buna cevap vermemekte 
şeşbeştir. Burada dernek isterim ki, bu şe- I 
kilde giderse Medeni Kanunda gedik açılır. 
Borçlar Kanununda gedik açılır, açılır, açı- I 
lir... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Etendim, arz edeyim, yalnız silsileyi kaybetmi-
yelim. I 

İktisadi münasebetler, ticari kuruulşlar el- ( 
bette Ticaret Kanunu hükümleri içinde umumi J 
bir mahiyette anahatları tâyin edilnrştir. .Ama I 
gün'il ister ki, bütün bralar b'r kanun konu
sundan öteye bir elâstik!yet ifade etsin, hattâ I 
ticari münasebetler hükümetlerin kararname ko- I 
nusu olsrrt. I 

BAŞKAN — Yani derler ki, bir özel kanun 
mahiyetinde olan ve kanun kuruluş kanunuma I 
müsten'dolarak getir'lmiş bulunan bu kanun I 
Umumi Ticaret Kanununu zedelemektedir. Hu- ı 
sus'vet arz eder, hükümler koymaktadır, doğru 
mudur, derler. I 

SUPHİ BATUR (Sinop) — İkincisi; tabiî 
bu kanunda bölümü insan anlayamıyor. Bana | 
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öyle geliyor ki, bu altı milyon ile Hazineyi bîr 
temettü ödemekten vareste tutuyoruz öyle mi? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Ha
vı:-, bunun Hazine ile hiçbir ilgisi yoktur. Tama
men şirket kendi kaynakları ile ödiyecektir. 

BAŞKAN — Saym Batur da onu istiyor za
ten. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, ben 
affedersiniz, komisyonu takviye ediyorum. Hazi
neyi vareste tuutyor muyuz? 

BAŞKAN — Sayın sözcü, Sayın Batur şunu 
söylemek istiyor. Bu kanun 6 203 009 lira
lık bir kısmı ile Hazineyi bir yükten vareste mi 
tutuvo-'dar. divor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Avdmer. 
HİDAYET AYDINER (C. Başkanınca 

S. Ü.) — Bu kuruluş kanununda bir kâr ga
rantisi var mıdır? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Evet. 

HİDAYET AYDINER (C. Bayramca 
3. Ü.) — Kâr garant'si olduğuna göre o garan
tiyi temine mecburdur, benim nöktai nazarı
mı göre. O halde bu kanuna lüzum yoktu. 
Neden yccıi bir kanun getirme lüzumunu duy
dular? 

BAŞKAN — Sayın Aydmer, gerekçede Ha
zine beş yıllığı garantiye almış beş yıl geç
tiği cihetle bu garanti oltadan kalkmıştır. 
Yeni bir garanti avans şekli ile tedvin edilmek-
tcd'r. Gerekçede bu /u<uıs sarihtir efendim. 

Sayın Fikret Gün doğ an buyurun, çok rica 
ederim sorularınız kısa olsun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstrabul) — Ben 
bir hususu tavzih etmek its'yorum. Ben:m 
söylediklerimi yanlış anladılar veya yanlış ifa
de ettim. Beş dakika için müsaade ederseniz 
tavzih cdev'm. 

BAŞKAN — Nerede tevzih edeceksiniz. Kür
süde başkaları söz hakkı almıştır. Onlar.a da söz 
verdikten sonra düşünürüz efend'm. -

Zaten tavzih müessesesi dsye bir müessese
miz yoktur, İçtüzükte, lütfen soru hakkınız 
vardır. Görüşmek mi its'yorsunuz efendim.. 
Konuşacak mısınız?. Peki yazıyorum. 
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Sayın Ucuzal buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 7462 sa
yılı Kanunla kurulmuş, bilâhara 335 sayılı Ka
nunla da bir artırım yapmak suretiyle sermaye
si altıyüz milyon liraya çıkarılmıştır. Bu ser
mayenin 306 000 000 u Sümerbank ve Karabük 
Demir ve Çelik işletmesine aidolup 104 592 000 
lirası ise, Türk özel sektörüne, 110 160 000 li
rası ise yabancı sektöre aittir. Huzurunuza ge
len kanun tasarısında Devlete ait hisse ile ya
bancı sektöre ait hisseye değil sadece Türk va
tandaşlarına ait hisselerin geçmiş beş yılda ol
duğu gibi önümüzdeki dört yıl içinde ortaklık 
hisselerini garantiye almak ve bu yolda Hazi
nece yapılacak bir avans verme neticesi şir-

' ketin ileride yapacağı kârdan ihtiyatına ayıra
cağı miktardan ödenmek üzere kâr olarak de
ğil sadece avans olarak % 6 nisbetinde bir öde
meyi temin etmek maksadına matuf bir tasarı
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye yeri geldik
çe geri kalmış bir ülkedir. Yeri geldikçe 
Türkiye ziraatten sanayie intikal etmedikçe ge
ri. kalmışlıktan kurtulamıyacağı iddia edilir. 
Önümüzde, birçok sebeplerden büyük bir de
ğer taşıyan bir müessesenin, ileride Türk Mil
letine edeceği hizmeti garantiye almak için, 
küçük bir miktarda Hazinenin yardımını sağ-
lıyacak bu tasarı sebebiyle birtakım görüşler 
ileri sürüldü. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de mevcudo-
lan madenlerin, işlenmeden satıldığından hepi
miz şikâyetçiyiz. Türkiye'nin mevcut ihtiya
cını karşılamak için demire de, çeliğe de ihti
yacımız olduğu aşikârdır. O halde Türk vatan
daşının biriktirdiği parayı yabancı sermayenin 
de iştiraki ile Devletin de ortaya koyduğu bir 
sermaye ile büyük bir sanayi müesesesi kurul
muştur. Müessese hem işlenmemiş demir cev
herimizi işler hem de memleketin muhtacoldu-
ğu demir ve çelik ihtiyacını karşılar. Kurulu
şu, garibe, acube değildir. Kuruluşu bir kanun
la yapılmıştır. Ondan sonraki meclisler bu ku
ruluşu yeni bir kanunla teyidetmiştir ve bugün 
de kabul edeceğiniz bir kanunla bu müessese
nin çalışmasına imkân sağlıyacaksmız. Bir ta
raftan sermaye piyasası teşekkül etsin deriz, 
bir taraftan Türk Milletini tasarrufa alıştıra

lım deriz, bir taraftan da tasarrufunu bu mües
seseye yatıran vatandaşları ümitsizliğe bıraktı
ğımız gjbi, ileride bu kabil kurulacak kuruluş
ları da bu kuruluş sebebiyle baltalamaya çalış
manın çabası içinde olanları görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki tasarının 
ifade ettiğine göre, bu müessese özel şahısların 
yatırdığı sermayeden dolayı bugün kâra geçe
memiş durumda değildir. Müessesenin kurulu
şunda bir özellik var. Büyük bir müesese ku
rulmadan evvel hazırlanan bir projesi var, ona 
göre bir hesabın içine girilmiş, ondan sonra, 
fiyatlar değişmiş, ondan sonra nakliye ücretle
ri değişmiş, ondan sonra işçi ücretleri değiş
miş, birtakım yeni yeni külfetler müesesenin 
sırtına yüklenmiş. Müessese durup dururken 
zarara girmemiştir. Tasarruf yapsın dediler, 
haklılar ben de beraberim kendileriyle. Ama 
kendi tavsiyelerini uymadan, çünkü kendi tav
siyelerine uymadan kendileri konuştukları için 
ben de mecburum bir hususa temas edeceğim. 
Geçmişe dokunmıyalım, geleceğe bakalım der
ler ama hep geçmişten bahsederler. Bu, bu ka
dar garibe bir teşekküldür. O halde Adalet 
Partisi İktidarından evvel bunun çaresi araş
tırılmalıydı. Hepimizin bildiği gibi demir ve 
çelik müessesesinde bir zamanlar vazife almak 
birtakım imtiyazlara da dayanıyordu. Tasar
rufu tavsiye edenlerin geçmişe bu yönden de 
bakmaları lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, realite ortada, Türk 
Milletinin menfaatine Amerika'nın sermayesi 
ile de bir tesis kuruluyor, buna mukabil onun 
karşısında bulunan Rusya'nın da iştiraki ile 
de bıı memlekette müesseseler kurulacak. Ama 
Amerika özel sermayeye imkân vermiş özel ser
maye geliyor, bu tarafta da Rusya Devlet ola
rak bu kuruluşlara yardım ediyor. Bedelini bir 
zaman sonra ödiyeeeğiz, gayet tabiî. Bir gün 
bu müessesede kâra geçecektir, imkânları kul
lanacaktır. Mutlaka Devlet işletmeciliği ile 
I>u müesseseyi yaşatacağız diyen arkadaşlara 
müsaade ederlerse şunu arz etmek istiyeyim. 
Yine kendi ifadeleriyle 70 milyar sermayesi bu
lunan hakikaten memleketin ihtiyaçları göz 
önüne alınarak kurulmuş olan iktisadi Devlet 
Teşekküllerimizin 70 milyarlık sermayesinin 
sene sonunda kâr mı getirdiği, zarar mı ettiği 
hepimizce malûm. 

— 62 — 
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Değerli arkadaşlarım, vatandaşın iştirakiy
le kurulacak bu gibi millî menfaatlere istika
met verecek Türk Milletinin biran evvel sa
nayide ilerlemesi işsizliği gidermesi ve biran 
evvel geri kalmışlığı önlemesi için kurulacak 
müesseselere iştirak edecek vatandaşların ümi
dini kırmıyalım. Sermaye piyasasını biran ev
vel temin etmenin çarelerini elbirliği ile arı-
yalım. Sonra bu müesessenin kontrolü, kuruluş 
kanununa göre, yine Türk Devletinin muraka
besi altındadır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin beş yıllık 
bilançosu görüşülürken hepimiz bu müessese
nin yapmış okluğu işleri, yaptığı masrafları bu
rada tetkik ettik. Değerli arkadaşlarım, sözle
rimin başında da arz ettiğim gibi bu müessese
ye Hazinenin bu kanun tasarısı ile yapacağı ve 
ileride tekrar tahsil edeceği bu yardıma muh
taçtır. Bunu vermemiz şarttır. Aksi halde ken
di bütçesinden, kendi imkânından bunu öde
sin dersek, vatandaşın tasarruf imkânını, ta
sarruf düşüncesini zedelemiş olacağız. Benim 
şahsi kanaatime göre bu tasarı kabul edildiği 
takdirde hem Türkiye'nin muhtaeolduğu bü
yük bir sanayi müessesesinin yaşamasına, hem 
de bundan sonra kurulacak büyük müessese
lerin yaşamasına imkân sağlıyacaksmız. 

Sözümü bitirirken, değerli arkadaşım ve 
meslekdaşım Fikret Gündoğan'm bir sözüne 
dokunmadan geç emiyec eğim. Bu kürsüden 
Türk halkına zavallı sıfatını kullanmasına ne 
benim grupum, ve ne de diğer gruplarda bu
lunan arkadaşlarımın gönlü razı olmaz. Ne de 
C. H. P. niıı ümidederim ki, bu söz şahsına ait
tir. Hürmetler ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım başka bir madde ile söz istiyorum. 
Bana izafe edilen bütün bu sözler tarafımdan 
söylenmediği gibi yanlış da anlaşılmış olabilir. 
Şüphesiz madde numarasını siz daha iyi bilir
siniz fazladan zikretmiyorum başka bir mad
de ile söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, bu gelen kanun mevcut kanunun uzatıl
ması ; yani 7482 sayılı Kanunun müddeti bitmiş
tir, uzatıyor. Arkadaşlar Gündoğan arkadaşı
mızı dinledik, faydalandık da. Şimdi yalnız zi
yan eden bu müessese değildir ki, arkadaşlar 
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bâzı fikirler ileri sürdü. E.. Devlet eliyle yapı
lan müesseseler de ziyan ediyor, etmiştir. Bu, iş
letmecilik meselesi, bir tutuş meselesi. Şunu ka
bul edelim ki, memleketimiz için en hayırlı 
müesseselerden birisidir, faydalıdır. Ancak bi
zim sanayileşmemiz böyle müesseselerin gelişme
siyle olur. Yıoksa sanayileşmemize imkân ihti
mal yoktur, yalnız muhterem arkadaşlar mües
sesenin biran evvel kâra geçmesini gönlümüz 
arzu eder. Niçin bu ziyan ediyor? Bunun üze
rinde durulmalıdır, yoksa bu güzel müessese 
kendi üzerine toz kondurur bu tozu üzerinden 
kaldırmalı. Ben baktım masraflara, umumiyet 
itibariyle belki masraf biraz fazla gibi geliyor 
bana. İstihsal masrafları diyor 368 milyon 161 
bin 997 lira küsur, satış masrafları 2 milyon 617 
-bin 331 lira 68 kuruş. Amortisman masrafları 
63 milyon 699 bin 571 küsur lira, ilk tesis ve 
teşekkül 11 milyon küsur. Ödenen faiz miktarı 
56 milyon 380 bin 177 lira, filân muhtelif za
rarlar beş milyonu buluyor. Şimdi niye bu böy
le oluyor. Bence masraf biraz fazla gibi geli
yor. Faiz miktarı da fazla. Bu kıymetli mües
sesenin masraflarını bence indirmesi, daha doğ
rusu azaltılması lâzım. 4 sene müddetle bu 
kanun uzatılacak; uzatılması lâzım. Çünkü 
umumiyet itibariyle hissedarları ümitsizliğe dü
şürmemek isteniyor ve bunlara kâr haddinden 
prim verilecek ve Devletin bundan bir ziyanı 
da yok. Müessese yine 1967 yılının ikinci saf
hasında bir milyon 400 bin ton istihsale ge
çecek, deniyor. 1970 yılında 2 milyon 2O0 bin 
ton. Acaba bunu geçebilecek mi, geçmiyecek mi? 
Geçtiği takdirde bu masrafları yani ziyanları 
ortadan kaldıracak mı? Komisyon üyeleri ar
kadaşlarımız bu hususta izahat verirse mem
nun kalırım. Arkadaşlar kanunun kabulü ye
rindedir. Arkadaşımız ne söylerse söylesin cid
den müessese faydalı bir müessesedir. Gönlümüz 
arzu eder ki, kendi bilançosundan öğrendiğimiz 
bu masraflar azaltılsın. Esas itibariyle bizim 
kanaatimiz, ziyan etmesinin sebelbi; biraz fazla 
lükse kaçıyorlar. Daha kâra yönelmeden büyük 
tesisler kuruyoruz. Bunlar, önlenmeli. Fazla per
sonel kullanıyoruz, bu da varit kendilerinden 
öğreniyoruz bunu. Bir müessese 56 milyon kü
sur, faiz verdikten sonra kolay kolay da beş 
senenin içerisinde kâra geçemez. Bu kendi blân-
çosunda gözüküyor. Tahmin ediyoruz ki, bu 
faiz miktarını da, yakın bir zamanda borçlarım 
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öder, faiz ortadan kalkar. Zaten bu faizi ver
memiş obaydı nıüeoscse kâr ediyordu. Netice 
onu gösteriyor. Bu kanunun kabulü her halde 
iyi olacaktır. Hürmetlerimle. 

•BAŞKAN — Sayın Bayan İsmen. 
HİKMET İ ^ İ E N (Kocaeli) — Sayın Bal

kan, sayın senatörler; elimizdeki kanun tasarısı 
üzerinde ben de bâzı açıklamalar yapmak isti
yordum, benden önce konuşan özellikle Sayın 
Gündoğan, o kadar ayrmtılariyle açıkladılar 
ki, ben kıymetli vakitlerinizi almaktan âdeta 
sakınıyorum. Onun için hazırlamış olduğum 
ufak bir çalınmayı özet olarak takdim edip he
pinizi memnun etme ey çalışacağını. Ancak bu 
kanun tasarısının yani 937 sıra sayılı Ereğli De
mir ve Çalık müessesesi üzerindeki bu kanun 
tasarısının hakikaten temel kanunlrra aykırı ol-
duuğnu, zedeleyici olduğunu söylemekten de 
kendimi alamıyorum. Bilindiği üzere Ereğli De
mir ve Çelik fabrikaları, işletme sanayii ile 
ıbirlikte, yaklaşık olarak üç milyar lira civarın
da bir kuruluş, tesisidir. Bunun işletme parası 
olarak 600 milyon Türk Lirasının yüz milyo
nu birtakım özel hissedarlar halindedir. Diğer 
'kalanı büyük sermayedarlar ise, bilindiği gibi 
Sümerbank, Karabük ve yabancı bir sermaye
dir. Sayın Gündoğan K -pars hakkında uzun 
rjzun izahat ve diler. Bu kanunda tesisin çok 
'büyük olduğu düşünülerek ilk yıllarda kâr sağ-
lıyamıyaca^ı g">z önünde tutulmuş ve beş yıl 
için özel sektör hissedarlarına yüzde 6 oralım
da bir kâr verilmedi kararlaştırılmıştır. Ve bu süre 
içerisinde bu hakikaten sağlanmıştır. Bilindiği 
üzere şimdi elimizdeki tasarı ile 4 yıl daha de
vam ötmesi sağlanmak isteniyor. Yerilecek bu 
kâr teminatı, avans şeklinde gösterilmekle be
raber aslında özel hissedarlara kesin bir trans
fer mahiyetinde görüyorum. Genel olarak itira
zımız ecel sektör, kazanma meşruiyetini bir 
riske girmeden almak istemektedir. Bu sebep
ten ötürü kanunda böyle bir riskin ortadan kal
dırılması bu kârın meşruiyetini yok etmekte
dir. 

ikinci olarak kanun tasarısı maddesinin 
ikinci fıkrasında avans mahsubedili ken yüzde 
10 temettü hissesi ayrılması lüzumlu görül
mektedir. Böylece bu yüzde 10 temettü bu ka
nunla âdeta garanti altına alınmak istenmekte-
tir. Oysa buna hiç de lüzum yoktur. Hiç değilse 
ikinci fıkradaki bu yüzde 10 hisse yüzde 6 ya 
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indirmek biraz daha akla uygun olur. Bu du
rum demiııdenıberi arkadaşınım açıkladığı gi
bi de gösteriyor ki, bu büyük tesislerin özel sek
tör eliyle veyahut iştiraki ile kurulması hakika
ten mahzurlu ve zararlar tevlidedieidir ve bize 
yar olacak işler değildir. Hepinizi saygiyle se
lâmlarını. 

BAŞKAN — Sayın Berkol buyurun. 
HALÛK BEPuKOL (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli senatörler, dev bir müessese 
kuruluyor TürkiyeVle, 1060 senesinde şirket 
teşekkül ediyor 1961 senesinde çalışmalar, baş
lıyor, öngörülüyor deniliyor ki, 42 ay zarfında, 
bu tesis, bu dev tesis bitecek ve hakikaten bü
yük bir gayretle tepeler düzleştiriliyor, deniz 
dolduruluyor, Ereğli büyük bir şehir olmaya 
namzet şekle giriyor, ve 200 bin tonluk mal
zeme, o küçük limanda dev gibi vinçlerle, çok 
büyük kapasiteli vinçlerle ve Türk amelesinin, 
işçisinin gayretiyle kuruluyor, faaliyete geçişi 
1963 senesinin ortaları ve 1965 senesinde tec
rübe çalışmaları yap diyor. Bu arada iptidai 
madde temini mevzuunda yine 1960 dan beri 
hattâ daha evvelinden memleket çapında çalış
malar etütler yapılıyor, cevher lâzım, kömür 
lâzım. Bütün bu mesai elbette ki kolay değil. Bu 
müddet zarfında sermaye piyasasının tevekkü
lü ve vatandaşı hepimizin defalarca tekrar tek
rar ifade ettiğimiz gibi, sermayenin terakümü
ne alışması, sermayenin yatırım üzerine gide
bilmesi için bir gayret sarf ediliyor. 5 sene müd
detle bu kuruluş sırasında bu müessesenin kâr 
edemiyeceği düşünülerek bu % 6 yi Devlet ga
ranti ediyor. Ama bakınız şartlar o günden son
ra ne oluyor. Şartlarda değişiklikler oluyor, 
buhranlar oluyor, birtakım hâdiseler cereyan 
ediyor ve o zaman hepimiz yine biliriz ki, bir 
sanayi tesisi ancak muayyen bir kapasitede ça
lıştığı zaman kâr temin edobilir. O zamanki du
ruma göre o zamanki, cevher fiyatları, o za
manki navlun fiyatları, işçi ücretleri hesabedi-
lerek 270 bin tonluk kapasitede bir müessese 
senede 270 bin ton yassı mamul istihsal ede
bilecek bir demir çelik fabrikasının kârlı bir 
duruma geçebileceği hesaplanıyor. Ama elimiz
de rakamlar var. Bu rakamlarda sarahat var. 
Bu müddet zarfında cevher fiyatlarında yüzde 
79 bir artış oluyor, müessesenin faaliyete geç
tiği sıraya kadar kömür fiyatlarında yüzde 31 
bir artış oluyor ve hepsinden mühim olan işçi 
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ücretlerinde yüzde 247 kadar bir artın oluyor. 
Battan bunlar bu kapasitedeki çalınan bir fab
rikanın rantablitesini elbette ki düşürüyor. 1C34 
senesi sı alarmda bren navlunlarına ani olarak 
yüzde 43 bir zam yapılıyor. Yüzde 43 zam. Çok 
uzak yarlerden tren yolu ile nakledilen ve zaten 
esasen yüksek olan tren navlunlarını bu nisbet-
te aıCtıktan sonra elbette ki müessesenin s ı r t -
na büyük bir külfet yüklenmiş bulunuyor. Tah
mil tahliye ücretlerinde büyük artışlar oluyor, 
% 300 kadar artış oluyor. 8 - 9 liraya gemiye 
yükleme yapılırken trenlerde indirme bindirme 
muameleni muayyen bir fiyata yapılırken birden 
bire bakıyorsunuz bu 3 mislini buluyor. Bütün 
bunlar nazarı itibara alınırsa müessese bugün
kü kapasitesi ile hele bir de arada yine bu işçi 
ve -saire yatırım farkları husule gelmelinden do
layı 630 milyon lira daha bir munzam masraf 
yapılması gerektiği zaman ve bunların da temi
ni için hattâ bir kısmını yüksek faizli kredi te
minine sevk ettiği zaman elbette ki müessese kâr
lı duruma evvelden öngörülmüş müddet zarfın
da geçemiyor. Geçemiyor ama müessese acaba 
ne yapıyor1? Müessese elbette ki bunum tedbir
lerini alıyor muhakkak kıymetli arkadaşları
mız, bumu açıklıyacaklar. Bugün % 80 nine var
mış durumda olan istihsalini, öngördüğü istih
salin % 80 ine istihsali vardırmış olan bu mües
sese tevsi imkânları aramakta ve yapılan 
etütlerde de görülüyor ki, 2-3 milyon dolarlık 
•bir tevsi ile bugüne kadar ki, randımanı % 50 
kadar artacak ve o zaman yapılan hesaplara 
ıgöre bugün hepimizin endişe ile din1 ediğimiz, 
acaba bundan sonraki döt senede, şu yoni kanu
nun getirdiği şu hususlarla 4 sene daha bu mü
essese bu % 6 yi, 100 milyon liraya mukabil, 
özel kişilere aidolan 10D milyon liraya karşı
lık ödediği takdirde bunu ileride iade edebilecek 
mi, edemiyecek mi şu ilk beş sene zarfında geeen 
müddet zarfında Devletin vermiş olduğu garanti 
tahtmdaki bu altı milyon lira acaba bu müessese 
tarafından iade edilebilecek mi, işte bu yapılan 
etütler göstermiştir ki, fabrikanın tevsii ile bu 
yatırımlar daha verimli bir şekle geldiği tak
dirde rantabll'te hesaplarına göre, elbette ki, 
ödiyebilecek, elbet teki kâr tevziine başlıyacak. 
Esas mukavelesi tetkik edildiği zaman ben, ben- . 
den evvelki arkadaşlarımdan bâzısının izhar 
ettiği endişe nedir? Bu bir şirket midir yoksa 
tbir yaratık mı? Hani şu doktor mu nedir, an-
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Uyamadım, o doktorun yarattığı mı? Tabiatiy-
le bu biraz da alış meselesi, veriş meselesi, ben
denizin kanaa tince. Eğer hâdiseyi ben doktor 
jekil, mister Hayt ;taki Doktor jekil gibi görür
sem, hüsnüniyetle tefsir edersem, yapılmış bir 
yatırımı gidip hele görüp ve gezdikten sonra 
memleket şümul, hattâ orta şark çapında bir 
müessese olduğunu müşahede eder ve güvenim 
artar, göğsüm iftiharla kabarırsa, elbetteki iyi 
niyetle ve Doktor Jekil in gözü ile görürüm. 
Ama bendeniz bu işi böylece- hayır illâ ve illâ 
yıkmak lâzım, illâ ve illâ bu işi ters tarafından 
görmem lâzım, demem, o zaman Doktor JekiFin 
diğer hüviyeti olan Mr. Hayt'ın gözüyle görü
rüm. Şunu bir kere daha arz etmek isterim ki, 
bu müessesenin tevsii yapılabildiği takdirde, 
ki o yoldadır ve çok yalan bir zamanda buna 
muvaffak olunacaktır, o takdirde rantablite he
sapları verimi, bütün dâvayı halledecek ve mü
essese kâr vaziyete geçecektir. Buna inancımız 
vardır. Zaten bu çaptaki bir müessese hiçbir 
zaman kurulduğu andan itibaren kâra geçemez. 
Cbvlıer meselesi var. Eğer bugün daha iyi 
dereceli, daha yüksek kapasiteli daha yüksek 
cevherlerle çalışma imkânı hâsıl olursa ki, ten-
kidedildi, cevher ithali mevzuu.. Eğer biz aynı 
fiyatla çok daha ucuza bu kapasiteyle daha 
yüksek dereceli daha yüksek silisli daha az için
de muzir maddesi olan cevherleri muayyen bir 
nisbette temin edebilirsek elbetteki bugünkü 
çaplyle dahi randımanı artacak, hattâ o cev
here ödenecek olan dövizi yaptığı sür prodük
siyon ile hattâ daha fazlasiyle karşılayabile
cek. Bu mevzuun belki burada konuşulması bi
raz erken ama buna bir de tevsiatı ilâve eder
sek o zaman Türk madencisinin vereceği Türk 
cevhaı-inin istihsali ile vatandaşımın elde ede
ceği kâra hiçbir zarar vermeksizin, o nlsbeti yi
ne aynı şekilde tutmak suretiyle ancak ve an
cak ithal edilecek daha iyi evsafta ve hattâ da
ha ucuza bir miktar demirle çok daha iyi ran
dıman almab'lccöktir. Bugün Demir ve Çelik 
fabrikasını işletmek hiç de o kadar kolay bir 
mevzu değildir. Elbette ki, Ereğli Demir ve Çe
lik fabrikaları müessesesine yardımı bir Türk 
olarak, bir insan olarak orada yapmış olduğu 
büyük işlerin, hayranlığı içinde ufak - tefek ku
şu darını tashih ettirmek ve ikaz etmek sure
tiyle yaptırmak elbette ki, bizlerin vazifesi ve 
bendeniz çok istirham edeceğini, kıymetli sena-
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tör arkadaşlarımdan, lütfen. zahmet buyursun
lar bunu seve seve yapacaklarına eminim, Ereğ
li Demir ve Çelik fabrikalarının bugün nasıl fc-
dakârane çalıştığını gidip bizzat müşahede et
sinler. Söylediklerimin tamamen hakikate uy
gun olduğunu, bu zararın önlenmesi için ve bu 
tesisin bu memlekete en büyük faydayı sağlıya-
bilmesi için ne büyük gayretle çalıştığını bunun 
erkânı harbiyesinin cihetteki mevcudolduğunu, 
bu müessesenin burada Ankara'da şehir içinde 
bulunan umum müdürlüğünün Amerikalıların 
tavsiyesiyle değil benim hükümetimin mensup
larının uyanık şekilde yaptığı tetkikatla ora
da bulunmasının daha faydalı olduğuna kanaat 
getirdiğinden dolayı naklinin yapılmakta oldu
ğunu bizzat gözleriyle müşahede edeceklerdir. 
Bendeniz bu büyük müessesenin çalışması için
de şu getirilmiş olan küçücük ve eok faydalı 
olduğuna kaani bulduğum kanun yüzünden hu
zurunuzu daha fazla işgal etmek istemiyorum. 
Elbetteki bu kanunun lehinde, şahsan bende
niz seve seve oy kullanacağım. Çünkü bu mü
essesenin kâra geçeceğine çünkü bu müessese
nin memleketime daha büyük faydalar sağlı-
yaeağına ve bizim göğsümüzü kabartacağına 
inanıyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarını. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET ÜÜXDOĞAN (İstanbul) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, ikinci de
fa söz almamın seb?bi daha ziyade komisyon 
başkanı veya komisyon üyesi, veya sözcüsü ar
kadaşımla iyice bilemiyorum, affedersiniz söz
cüsü arkadaşımla («sözcüsü» sesleri) son defa 
konuşan sayın doktor arkadaşımın benim söy
lediklerime başka mânalar vermesinden ötürü
dür. Ama hem onların ne mânaya geldiklerini 
her halde benlin dilimden dinlemek istediklerini 
sandığım için geldim, hem de biraz katkıda bu
lunacağım. 

Bir kere şurasına iyice parmak basmak iste
rim. Bu kanunun gerekçelerinden birisi de ku
ruluş yılları içinde hususi eşhasa, eşhas elinde 
bulunan hisse senetlerine % 6 kâr garantisi 
ödenmesinin devamını istemek mahiyetindedir. 
Xevema mahiyeten böyledir. Ancak bu sefer 
kaynak maliye değil, şirketin kendisidir. Şimdi 
kuruluş yılları için, olmaz ya, dünyada ben ras-
iamadım ya, kuruluş yılları için bir miktar pa
ra bulmak zorunluğunda bulunan bir tesis bir

takım ekonomik teşviklerden istifade edebilir, 
mümkündür, akıl alabilir, bunu. Ama kuruluş 
yılları bittikten sonra, işletmeye açıldıktan ve 
işletme iki sene devam ettikten sonra bilançola
rında zarar gözüktüğü halde bu senelerin % 6 kâr 
garanıtisini dev şirketin avans yolu ile ödemesine 
gitmek, hele takibettiğim kadarı Millet Mecli
sinde bu işin 1968 yılma - şimdi bizim elimizdeki 
kanunun kaç yılma kadar olduğunu pek hesabe-
demiyorunı - 1968 yılma dahi şâmil olmasını is-
tiyen birçok teklifler vardır. A. P. sözcüleri 
öyle söyler. Gelecek yıllarda dahi zarar ede
ceği aşikâr, bir vakıadır, evet kabul edilmiş bu
lunuyor. Bu gelecek yıllarda dahi zarar edecek 
olduğu söylenen bir işletmenin bir kısım hisse 
senedi sahiplerine kâr garantisi sağlamak hem 
kanunsuzdur, hem ekonomiye aykırıdır diyorum. 
Peki 1967 yılı var mı bunun içinde? Var. 1967 
nin hesap sonu geldi mi? Gelmedi. Geldiğini far-
zedelim. Tutalım ki, gelecek yıllara şâmil olma-" 
sın, geçmiş yıllara şâmil olsun. Geçmiş yılları ku
ruluş yıllarından ayırmak lâzımdır. Şimdi bu 
kanunla kuruluş yıllarında 'verilen garantiye 
imtisalen bir garanti verilmiyor. Kuruluş yıl
larında verilen garantiyi anlamak, bir dereceye 
kadar anlamak mümkündür Yoktur ekonomide 
böyle bir şey, ama işletmeye açıldıktan sonra za
rar ettiği ekonornikman anlaşıldıktan sonra kâr 
garantisi vermenin inekonomik olmadığını yani 
ekonomi kanunlarının dışında bir anlayış ol
duğunu söylediğim zaman buna itiraz edecek 
bir insan bulunamaz. Efendim, biz öyle istiyo
ruz, siz öyle istiyebilirsiniz ama ekonomi ilini 
buna müsaade etmez, bir. Binaenaleyh, bu kâr 
garantisinin kuruluş yıllarında verildiği gibi yi
ne verilmesi şeklindeki ifade, kuruluş yıllarında 
kâr garantisi verilmesini bir dereceye kadar ma
zur gösterse dahi, işletmeye açıldıktan sonraki 
kâr garantisini mazur göstermez, böyle bir eko
nomi kaidesi yoktur. Kaldı ki, çok sık, sık belirt
tim, Türk Ticaret Kanununun kâr etmiyen Ano
nim şirketlerin hissedarlarına temettü dağıta-
mıyacağma clair âmjr hükmünü nasıl ortadan 
kaldıracaksınız. Bunları bana izah edin, kaınııı-
- En ziyade müsaadeye mazhar devlet gibi - hu
susi bir muameleye tabi tutacağınız bir şirket 
bir kısım insan olamaz. Olursa, hukuk düzenini 
bozarsınız. Yine o sayın komisyon sözcüsü arka
daşım dedi ki, bendeniz güya bu Ereğli Demir -
Çelik Fabrikalarının yani Erdemir namı ile anı-
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lan fabrikaların aleyhinde imişim gibi bir mâna 
anlamış. Ben Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları
na alçyhtar değilim. Daha doğrusu ben demir -
çelik fabrikalarına aleyhtar değilim. Ama de
mir - çelik fabrikalarının, adı Erdemir olan bu 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının kuruluş ka
nunu ile idaresine, o kanunda öngörülen usul
lerle idaresine aleyhtarım. Zararın da oradan 
tevellüdettiğine kaaniim ve yine mensubu oldu
ğum parti bu kabîl büyük sınai teşebbüslerin 
Devlet eliyle işletilmesini öngören bir partidir 
ve programının en belirgin maddesidir. Ve bu 
görüşüme ve partimin bu görüşüne hak verdi
recek durum da fiilen ortadadır. Bu Erdemir 
denilen tesisin bütün sermayesi 3 milyarın, 100 
milyonu hariç, bütün sermayesi Devlet eliyle 
ödenmiştir, diyebilirim. Ya bizzat sermayeyi ko
yan Devlet teşebbüsleri vardır içinde, yahut da 
Devletten büyük borçlar alınmıştır, üstelik ma
liye de beş senelik kâr garantisi sağlamıştır. Bi
naenaleyh, bir tesisin bizatihi kendisine karşı 
olmak başka şeydir, o tesisin işletme usullerine 
ve kimin elinde bulunuşuna, kiminin eli marife
tiyle işletildiğine, kiminin leh ve aleyhinde işle
tildiğine karsı olmak başka şeydir. Bu ikisi 
arasında dağlar kadar fark vardır. Bir değil da
ha üç tane demir - çelik fabrikası kuralım ama 
bu şimdi bahis konusu olan kanunun dayanağı 
olan Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Statüsün
de bir kanunla bir ünite olarak kurmıyalım. 
Hemen burada parti görüşüne sadık kalarak 
söylüyorum, bu kabîl tesislerin Devlet eliyle ku
rulmasına girişelm. Tecrübesi vardır, denen
mişi vardır. Benim partimin zamanında Kara
bük'te böyle bir tesis kurulmuştur ve bugün 
fevkalâde rantabl çalışmaktadır. Ve bilir misi
niz ki, bu şirketin büyük sermayedarlarından 
birisi de odur. Öyle ise niçin ben rahatla olan o 
tesisin aynısı olsun diye bu şirketin bu Erde-
mirin o usullere tabi olsun diye burada, kendimi 
neden ortaya koymıyayım, neden fikirlerimi 
açıklarnıyayım. ikisini karıştırmasınlar, demo-
goji olur. Biz Demir - Çelik Fabrikalarının ken
dilerine değil, bu kanuna kuruluş gayelerine 
kuruluş temellerine, idare usullerine karşıyız. 
Bu bir karma teşebbüstür. Karma ekonomi de
ğil, karma teşebbüsün bu memlekete büyük za
rarlar verdiği bu kürsüden ifade edilmiştir, 
plânlama münasebetiyle. Ve hattâ öyleme geli
yor ki, dinlediğim, yanlış hatırımda kalmamış 

ise Güven Partisinin Genel Başkanı bütün plân 
üzerinde olumlu görüşler beyan ettikten sonra 
yalnız bir noktaya münhasıran ve maksuren 
karma teşebbüse aleyhtarım diye çıkış yaptı. 
Yani bu bir karma teşebbüstür, muvaffakiyet-
sizliği buradan gelmektedir. Türk ekonomisi
nin bünyesi bu karma teşebbüsü kaldırmamak
tadır. Karma ekonomiyi kaldırır ama, teşebbü
sü kaldırmamaktadır, ayıralım bunları lütfen. 
470 000 000 lira yüksek faizli borç. alan bir şir
kettir bu. Şimdi vcreeeği bu kâr garantisini yine 
bu borcuna ilâveten alacağı borçla verecektir 
dedim, kimse sesini çıkarmadı. Zannederim ki, 
şimdi burada der ki, Hükümet adına umumiyet
le, muhasebe mütehassısı olmamamız dolayısiyle-
olacak, efendim bizim meselâ yüz milyon liralık 
satışımız vardır. Bunun 80 milyonu bizim işte 
hammaddemize, ve sairemize gidiyor. Elimizde 
20 milyon kalır yahut satışımızdan 100 milyon 
kazanırız, bunun 80 milyonu masraftır, işte bu 
20 milyonu veririm, der. Ama o zaman finans
man gider, ihtiyatlar gider, gider gider, borçlar 
kalır geriye. O ayrı şey, onu söylemezler. Bizde 
muhsaebe bilmediğimiz için a!., adamlar 100 mil
yonluk satış yapmışlar, 80 milyonu bunun mas-
rafmış, 20 milyon ellerinde para var, deyiveri
riz. Ama değildir öyle, hesaplar öyle değildir. 
Şimdi 70 milyarlık Devlet Teşebbüsleri kârlı 
bulunmadıkları için 44.0 sayılı Kanun ısdar edil
miştir. Lütfen Hükümetten ve komisyondan is
tirham ediyorum, niçin bu teşebbüsü 70 milyar
lık Devlet Teşebbüsleri gibi 440 sayılı Kanuna 
tabi tutmuyorsunuz1? Kâr hisselerini garanti et-
>mek, âmenna, bir şartla o da. Ama, niçin bu te
şebbüsü kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre 
özerk bir müessese olarak çalışmak üzere bir 
kanun teklifi ile gelmiyorsunuz. O zaman anla
rım. O takdirde bana burada komisyon sözcüsü 
efendim işte 70 000 000 000 lık Devlet teşebbüs
leri kârlı olmadığı için biz de tuttuk bir kanun 
yaptık, Devletten para aldık, hususi bir teşeb
büs kurduk, karmaşık bir teşebbüs kurduk. Hu
susi teşebbüs falan, diyemeyiz ki, o zaman. Çün
kü, biz de görmüşüz tecrübe göstermiştir ki, 
Devletin -sermaye yatırıp işletmeciliğe gittiği 
birtakım müesseseler kârlılık ve verimlilikten 
mahrum kaldığı için tutmuşuz, özerk müessese
ler haline getirmişizdir. Kârlılık ve verimlilik 
ilkelerine tabi olmalarını öngörmüşüzdür ve 
kendilerine siyasi otoritenin yalnız bir yerde ka-
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rışma yetkisi vermişizdir, o da temel malların 
fiyatlarını tâyinde. Halbuki, bizim teşebbüsleri
mizin büyük kısmı temel mal. Bırakınız onu. 
Bilir misiniz ki, bu memlekette bu teşebbüsler 
neden zarar eder? Aslında siyasi müdahaleden, 
partizanca kullanılır bu müesseseler, işletmeci
likten uzak, ekonomi kurallarından uzak bir sis
tem içinde yürütülmek istenir. Sonunda ziyan 
eder ve gelirler, işte efendim Devlet teşebbüsü 
bu, daima ziyan eder diye yakınırlar. Böyle bir 
kaide yok. Devlet para koyar, ekonomide yatı
rım yapar, fabrika açar, işletme açar; bu mutla
ka nasıl olursa olsun, hangi ahval içinde olursa 
olsun, hangi zaman içinde olursa olsun mutla
ka zarar eder, böyle bir ekonomi kaidesine ras-
lamadım, yok böyle bir şey. Binaenaleyh ben 
demek istiyorum ki, o kârlılık ve verimlilik ilke
lerine uygun çalışmasını istediğimiz Devlet te-
ş~DbÜ3İori gibi bu teşebbüsü do hemen 443 sayılı 
Kanuna tabi tutalım. Yoksa bütün bunlar pal-
yatif tedbirlerdir, dört beş defa daha karşımıza 
gelecektir bu kanunlar. 

Efendim, deniyor ki, ben halka zavallı demi-
ş'm. Kolay şeydir, bu lıibsülcrden kelimen n bir 
ucundan tutup demagoji yapamak ben halka hiç
bir şekilde, hiçbir mânada ve hiçbir suretle o 
gözle gö düğüm iç'n zavallı demem ve demed'm. 
Ama, Türkiye halkı fena yöntemler, fena yöne
timler içinde zavallı durumda kalabilirler ve kal
mışlardır. 

CAVI T TEVFİK CKYAYUZ (İçel) — Kaç 
mıeden beri. 

FİKRET OlvNDOĞAN (Devamla) — 20 çe
neden beri ikt'darda olduğunuzu söylüyersunuz. 
En az 20 seneden beri si;:in elinizde idi bu mem
leket. B'naenaleyh; Tih'k halkının zava1!] de
ğil, asîl Türk halkının kahraman, Türk halkının 
necip, Türk halkının büyük Lir M İlet olduğu
na hepimiz inanıyoruz, ama, bunlar çözle kalı
yor galiba. Büyüklüğe, ncc'pllğe a "alete götür
menin yöntemlerini yanlış seçtiğimiz için de 
maalesef zavallı kalıyorlar. Çünkü... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Türk halkının 
bununla alâkası yoktur. İC4 m'İyon liralık lı'ssc 
sahibi olanlara avans mahiyetinde verilecek fa
izle alâkası var kanunumuzun. 

FİKRET G'-NDOÜAN (Devamla) — Ş'mdi 
bir noktaya daha değinmek istiyorum. Türk hal
kını koruyucu bir pozisyon takınmak istiyor, 
sayın iktidar. Titriyor bunun üzerine. (A. P. 

sıralarından cöyledir» sesleri) Pekâlâ öyle olup 
olmadığını şimdi bir misalle yüksek huzurlarınız
da ispata çalışacağım. Geçen sene hepimiz bu
rada idiniz, evvelki sene de burada idiniz. 
(A. P. sıralarından siz değil miydiniz, sesleri) 
Biz de dâhiliz, açık söylüyorum. Türk halkı için 
konuşuyorum çünkü ş'mdi. 

,BALKAN — Sayın Gündoğan, bendeniz mü
saade ctm'ıycceğim. Kanunun şümulü içine geç
mezdeniz sözünüzü keseceğim. Siz cevabınızı ver-
d'niz. Dcd'niz ki böyle dedi, ben böyle şey 
demedim.. Bitti. Artık Türk halkı değil, kanu
numuzun maddesi önümüzde; 104 003 000 his
se senedi hissedara avans ma.lılyeıtincle faiz ve
rilmesine mütedair olan iki maddelik bir Ka
nun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Baş
kanım.... 

BAŞKAN — Tamam lütfen çok rica edece
ğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Baş
kanım, r'ca edeceğim; ben.... 

BAŞKAN — Ben rica edeceğim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Türk 

halkının büyük bir kısmını müdafaa ed'yor g'bi 
gözüken bu kanunda aslında samimiyet de bulun
madığım ar.", edeceğ'm. 

BAŞKAN — Türk halkının alâkası yok efen
dim. .Bu kanunun 1C4 000 C00 hisse sahibi.... 

FİKRET GJNDOĞAN (Devamla) — 
104 030 030 lusee senedi sahibinin korunması kas-
doddiyor, bu kanunda; öyle mi? Ve bu da bir 
halk korunması d'ye telâkki ediliyor; öyle mi? 
İki yıldan be-i biz işçilerin asgari gce'm indirim
lerini neden erteliyoruz. Ben halkın tümünü 
h'ebir zaman 'efrik etmedim, etmeyeceğim için
den gcld'ğim için edemiyec^ğim, hâlâ bütün bir 
sülalemin o şek'lde yaşadığı, kövde bulman in
sanlarıma böyle demiyeeeğim besbellidir. Ama 
ben'm insanlarımın böylesine aldatmacalardan 
u~ak tutulmasına ve öylesine yönetmelere başvu
rulma"! lâzımdır ki bu kanunların getirilmemesi 
lâzımdır. O zaman ben teklif ettim, kolayı ver. Ne 
ist'yorlar? Evvelâ 443 sayılı Kanuna tabi tut-
Tinlar, san'yen Ticaret Kanununa tabi tutsunlar, 
salisen bu lrsscdarlarm yaralarını ödesinler. 
Adamlara büyük... 

BAŞKAN •—• Sayın Gündoğan, parti üyes'sl-
niz, teklifinizi getiriniz. Grup adına getiriniz. 
Siz de bu teklifi yapma hakkına sahipsiniz. Mil-

68 — 
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zakere ettiğimiz konuya geçelim lütfen. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki 

efendim. Bu kanun benim söylediğ'm, gibi, da
yandığı anakanun bakımından bir garip yaratıktır 
dedim. Sayın Doktor dediler ki öyle, ben öyle 
anlıyorum. Ben çok iyi belirttiğimi zannediyo
rum, sorumluluğu olmıyan k'silcrin Devlete alt 
parayı işte burada önümüzdeki kanundan ve Kar
ma Komisyonu tetkik ettiğimiz raporlarından an
layışımıza göre sorumluluğu olmıyan k'ş'lerin 
Devlet parasını diledikleri gibi sarf etme yetkisini 
verd'ğiniz takdirde karşınıza dalma bu ziyanlar 
çıkacaktır. İşte yara tıkın acaip oluşu, ucube ha
linde bulunuşu - buradan gelir. Eğer bu pa
rayı koyan Siimerbank ve Karabük bu Erdem ir'in 
yönetimini elinde bulundurmuş olsaydı kazan
dıkları engin tecrübelerden istifade edecek, Erde 
mir bugün zarar değil kâr edecekti. Buna emi
nim. Ama, böyle yapmazsanız bütün pahayı Dev
lete verdirirsiniz, Devlet eline hiçbir imkân 
vermeks'zin sarfını başkalarının eline bırakırda
nız onlar da diledikleri gibi kırmızı uçaklar kul
lanırlar, 200 tane otomobil kullanırlar. O takdir
de zarar eder, gelirsiniz kâr garantisi istersiniz, 
bunun çapraşıklığı ucubeliği, Doktor Jeykikl'ğ', 
Haylığı buradadır, bunu anlamamak mümkün 
değildir ama, muhterem arkadaşım her halde an
lamamak istediler. Hürmetler ederim efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
, Mevzu yeteri kadar aydınlanmıştır. Konuşma
ların kifayetine karar alınmasını arz ederini. 

İçel 
Cavit Tcvfik Okyayuz 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşacak mı
sınız ofend'm. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakik.n takrir; Komisyon 
adına konuşmaya imkân sağlamak üzere oya arz 
edilecektir. Kabul edenler... Kabul etmlyenlcr... 
Kabul ed'lm'ştir. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Yeter
lik aleyhinde söz is'cdlm. 

BAŞKAN — Sayın üztürkçine, imkân verin. 
cevap verelim, konuşalım dediniz, efendim. Tak
rir aleyhinde demediniz. İmkân verin de konuş
malarına cevap verelim dediniz. Bu vasfınız ol-

— 69 

23 . G . 1967 O : 2 

madiği için ben bunu dikkate almadım. 
Sayın Cümüşoğlu, buyurun. Takrirde yalnız 

Komisyona söz vereceğimi ifade ederek Genel 
Kurulun kararını istihsal ettim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ' OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; muh
terem arkadaşım; yanlış anladığımı beyan etmek 
suretiyle, tekrar huzurlarınıza çıkmak suretiyle 
aynı şeyleri tcyidetmlş bulunmaktadır. Arka
daşım buyuruyorlar, ben Ereğli - Demir Çelik 
Fabrikalarının karşısında değilim. Ama, bu şir
ketin yapısının, hükmi şahsiyetinin karşısında
yım d;v^". 

Böylece acube, ne tâbir ise bilmiyorum, mü
essese olur mu d yor. Aslında bu tâbirin bu 
küi'süden istimalini de uygun karşılamamakta
yız. Sonra muhterem arkadaşlarım, ben arka
daşım glıbi zamanınızı israf edecek değilim. 
Eğer şirketin statüsüne bir itirazları varsa on
ları bertaraf eden bir kanun teklif etsinler, on
ların müzakeresini burada yapalım. Buradaki 
tasarı sadece bir maddeye inhisar etmekte
dir. Demin teferruatını arz ettim. Muhterem 
arkadaşlarım, arkadaşım bu müesese ile dışa. 
bağlı bir ekonomiye yol açılmaktadır, diyor. 
Kendi düşünceleridir. Ama, bugün müzakere 
konusu bu değildir. Her kanunla kurulan hük
mi şahsiyetler gibi ayrı bir y'Jnü olmuş, ayrı 
bir tarafı olmuş, bir hükmi şahsiyet, şirket or
taya çıkmıştır. Eğer Ticaret Kanunu için de 
bir şirket derpiş edilmiş olsaydı bunun için 
özel kanun çıkarmaya lüzum yoktu. Ticaret 
Bakanlığında teselli yapılır şirket kurulurdu. 
Elbette bunun ayrı vasfı olacaktır. 

Arkadaşım diyor ki, çelik fabrikası kurul
sun ama Devlet parası ile kurulsun. Bir noktai 
nazardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Karabük Demir vo 
Çelik İşletmeleri 20 sene sonra ancak kâra geç
miştir. Şu hakle Devlet işletmeleri fena çalış
maktadır. Türkiye'de bu böyledir. 

Muhterem arkadaşlar; hiçbir çelik işletme-
sinlıı dünyada beş senede, üç senede kâra geç
tiği vâki değildir. Kaldı ki, bu işletme tam ka
pasite ile çalışmamaktadır. İlâve tesisler geliş
tirilmektedir. Projeler vardır, yeni yatırımlar 
vardır. 

Bu itibarla şirketin kuruluşunda gerekçe 
şeklinde ifade edilen husus, yani sermaye teda-
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riki için derpiş edilecek ve müracaat edile
cek, yol, yani mubah telâkki edilen yol bugün 
de vardır, gerekçeleri aynen devam etmekte
dir. 

Sonra İsrarla arkadaşım bir konu üzerinde 
durmaktadır. Onu da Komisyon olarak kesin 
şekilde ifade ediyorum, ödenecek temettüün 
garanti avanslarının borç olarak alınması ba-
ıhis mevzuu değildir. Şirketin bir geliri var
dır, bir de gideri vardır. Bugün 1967 senesi so
nunda şirketin sarfiyatiyle gelirleri arasında 
nakıs farkı yoktur yani şirtketin kazanciyie 
masrafı arasında menfi fark yoktur. Ancak 
amortisman hesaplarının bilançoya intikali se
bebiyle menfi bir hâsılat görülmektedir, fark 
bundan ibarettir. 

Saygılarımı sunarım. 
FİKRET G-ÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bir sualim var. 
Bu kârlılık ve verimlilik hesapları, bilanço 

hesapları... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sual mi sor

mak istiyorsunuz1? Bir dakikanızı rica edece
ğim Sayın sözcü. Buyurunuz Sayın Gündo
ğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yani 
bu şirkette sene sonunda varlıkları gösteren, 
tatbikini yaptıkları, Karma Komisyonda şu 
son hesapları ve bilançoları bu beyefendinin 
söylediği gibi amortismanlardan ari, ihtiyat 
akçalarından ari, öyle mi yapılırdı"? Yeni bir 
usul mü çıkarıyorlar. Yani bir yeni usulse o 
başka, ama kanuni mecburiyetse, yeni bir mah
sup mu vardır? 

BAŞKAN — Lütfen soru halinde sorun, gö
rüşmelerinize devam etmeyin. Soru nasıl soru
lur bilirsiniz Beyefendi. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben bu sorunun sorulabileee-
ğini zan ve talimin etmezdim. Elbette arkadaş
larımın dedikleri varittir ve vardır, amortisman 
hesapları girecektir. Aslında bu zarar keyfiyeti 
bundan ibarettir. Girmeseydi böylesine bir za
rar görülmezdi. Elbette girmiştir ve netice ola
rak zarar vardır ifadesiyle huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) - Bir soru... 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim istirham 
ederim, sıra Sayın Karaman'm buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efen
dim, bütün müzakereleri başından itibaren ta-
kibettim. Bu müesesenin zarar ettiği söyleni
yorsa da benim kanaatim aksinedir, bu mües
sese çok kâr ediyor. Çünkü bir arkadaşımız bu 
müessesenin bilançosunda yer alan 54 milyon 
faiz ödendiğini söylüyor. Burada 6 milyon fa
iz ödendiği söyleniyor. Bu 54 milyon lira faiz 
Bir kere bu faizler bahis konusu olmazsa eğer, 
büyük bir kâr oluyor demektir. Bu 54 milyon 
faiz bu şirketin sermayesi global olarak nasıl 
teşekkül etmektedir. Bu 54 milyon lira faizi 
nerelere ödemektedir. Bunu öğrenmek istiyo
rum. Birinci sualim bu. 

BAŞKAN — 50 küsur milyon faiz öden
mektedir, bu faizler nerelere ödenmektedir? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, kanunun, hükmi şahsiyetin 
kuruluşuna ait kanunun hükümleri arasında bu 
sorunun cevabı mevcuttur. Kimilere, ne nisbette 
faiz verileceği statüsünde bellidir. Bu itibarla 
(ilk beş sene içinde sevk eden Hükümetin, Parlâ
mentonun kanunla taahhüdettiği faiz ödenmiş
tir. Başka verilecek cevabım yoktur bu konu
da. 

BAŞKAN — Efendim, kâr ve zarar cetveli 
diye bir cetvel var; 56 milyon 380 bin 177 lira 
044 kuruş ödenen faiz ve banka masrafları den
diğine göre bunlar bankalara ödenen faiz ve 
masraflar olduğu anlaşılmaktadır. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Bunun 
ne kadarı yerli sermayeye, ne kadarının ya
bancı sermaye için ödendiğini öğrenmek istiyo
rum. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaş]ar; Komisyon sözcüsü olarak 
bendeniz sadece sevk edilen tasarının gerekçe
sini arz ve izaha mezunum ve mecburum. Şir
ketin geçen seııeki hesaplarını tetkik etmiş ve 
o şekilde huzurunuza çıkmış değilim, özür di
lerim. Bilmiyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — İkinci 
s>oruma geçmeden evvel şu hususu belirtmek 
isterim. Özel teşebbüse ait kısım bilançoya gö
re 106 milyon ifade ediliyor, 4 - 5 yıllık faiz 
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garantisi 5 - 6 milyonu Ödiyöbilmesi için bu 
kanun çıkarken dışa bu müessese büyük kısmı 
yabancı sermaye, prim, faiz olarak 56 milyon 
ödemiştir. Meydanda. Demek ki, bu müessese 
bir taraftan yabancı sermayeye mütemadiyen 
kârından 50 - 60 milyon ödemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, sorunuzu so
runuz lütfen, fikrinizi söylüyorsunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Devala) — İkinci so
rum, efendim bu müessesenin özel şahıslara ait 
(hisse senetleri en küçük 500 liralık olarak nite
leniyor, borsada alım satımı olabiliyor mu? 

Benim bildiğime göre oluyor. Fakat 500 li
ralık bir hisse senedi 325 - 350 liraya muamele 
tgörüyor. Acaba... 

BAŞKAN — Senetler satılıyor mu satılmı
yor mul 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Efendim müessirler arasında bulunan yabancı 
sermayenin temettü olması müzakere edilen ka
nunla alâkalı değildir. 

BAŞKAN — Efendim, onu sormuyorlar. Hisse 
senetleri, borsada satılıyor mu, satılmıyor mu? 
Ye 500 liralık bir hisse senedinin bugün 325 
veya 300 liraya satıldığı söyleniyor. Bu doğru 
mudur? diyorlar. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, ben müzakere konusu tasarının 
sözcüsü olarak huzurunuzdayım. Ben şirketin di
rektörü değilim bunlar hakkında malûmatım yok
tur. 

BAŞKAN — Yalnız bu hissedarlara verile
cek faizle alâkalı olduğu için sorunun bir ce
vabıdır. özel olarak bilgi sahibi olanlardan 
alıp yazı ile bildirirseniz Sayın Karaman'a 
soru cevaplandırılmış olur. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Pe
ki teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ergim, buyurun. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
modern tesislerden bir tanesidir ve aynı za-
ma'nda demir ve çelik sanayiinin en mühim 
faktörü, hammaddesi demir cevheri bunun ya
nılıra da kömürdür. Kömür kaynakları fabri
kaya çok yakındır. Acaba imalâtta kullanılan 

— 71 

23 . 6 . İ987 O : 2 

bu fabrika fiyatları, ile, dünya fiyatları ara
sında bir fark var mıdır, yoksa memleketimiz
de fiyatlar daha mı üzerindedir? 

BAŞKAN — Saym Ergün, bu sorunuzu 
Başkanlık Divanı müzakere edilmekte olan 
kanunla alâkalı görmemiştir. 

Başka soru var mı efendim, kanunla ilgi
li? Ereğli Demir ve Çelik Sanayiinin genel gö
rüşmesini, araştırmasını yapmıyoruz. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Fabrika za
rar ediyor, fakat piyasaya sürdüğü mallar var. 

BAŞKAN — Alâkalı görmedi Başkanlık • 
Divanı. Başka sorunuz var mı? 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Bence alâ
kalı. 

BAŞKAN — Sizce alâkalı olabilir, efen'dim. 
Sayın Hazerdağlı buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen
dim, Karabük yirmi seneden beri kâr ettiği 
halde bu fabrika kâr edemiyeceğine göre, bu 
paraların verilmesine acaba niçin avans adını 
koyuyorlar da niçin kâr dağıtımı olarak koy
muyor da ve bunları ilerde de bu paraları ödi-
yenıiyeceğine göre, bu para gününde öden-
miyeceğine göre maıhsubedilecek veya iade 
edilmiyecek, niçin bunun adına kâr denmiyor* 
da avans, deniyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, şu kanun tasarısı bize 
bu müessesenin iki üç sene içinde ancak kâra geçe-
miyeceğini ilham eylemektedir. İdarenin tahmini 
budur. Ben Karabük için o misali arz etmiş
tim. Saniyen şirketin âtiye muzaf kârları bu
günden hesabedilemiyeceği için ancak avans 
olarak temettüe mahsubedilmek üzere verile
cektir. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim1? 
Yok. 

Kanunun tümü üzerinde müzakereler bit
miştir. Maddelere geçilmesi hususunu oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 



O. Senatosu B : 78 28 . 6 .. 1967 O : 2 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun tasa

rısı 

Madde 1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kaları Türk Anonim Şirketinin 1965, 1966, 1967 
ve 1968 yılları 'bilânçolarına göre, kurucular 
dışındaki hisse senetleri sahiplerine ödenmiş 
sermayelerinin yılda % 6 sı nisibetinde kâr da
ğıtılması mümkün olmadığı takdirde, noksan 
miktarı şirket avans olarak ödiyebilir. 

Şirket tarafından bu şekilde tamamlanan 
kâr noksanları, gelecek yıllarda kanuni ihti
yatlar ve ödenmiş sermayeye % 10 temettü his
sesi ayrıldıktan sonra kalacak kârlardan mah-
subedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye î Yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
sual soracağım, Komisyondan veya Hükümet
ten. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
Bana sorun lütfen, öyledir usul. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 
hisselerin kâr garantilerinin 1967 ye kadar 
olması halini bir dereceye kadar kabule şayan 
görmek de mümkündür. Ama gelecek 1968 
içinde istikbale muzaf kanun olmaz gibi bir 
şey de söylemiştim. Bana komisyon sözcüsü 
1968 yok demişti. Bakıyorum 1968 de var. 
Lütfen Komisyon sözcüsü bunu tavzih etsinler. 

BAŞKAN — Kanunun maddesini okuyoruz 
Sayın Gündoğan. Aslolan sözcünün beyanı mı, 
okunan kanun maddesi mi? Kanun maddesi
dir efendim, 1968 dâhil. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sıraya vurmaları
nı rica ediyorum. Bize duyurmalarını rica ede
rim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye ? Buyurun Sayın Baysoy. Yalnız müd
detimiz bitmek üzeredir, uzun sürecekse bir 
temdit kararı almamız lâzım. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, şimdi bu Ereğli 
Demir ve Çelik fabrikalarının kuruluş hesap
larında bir hata var her halde. Konuşmamı bu 
bakımdan lüzumlu hissettim. Üçüncü bir çelik 
fabrikası daha kurulmak üzere etütleri yapılı
yor. 

Şimdi vaktiyle hesaplar normal yapılmış ol
saydı Hükümet garantiyi beş sene için değil 
de, 7 - 8 senelik verseydi bizim bu kanun kar
şımıza gelmiyecekti biz de uzun uzun tartışma
sına girmiyecektik. Bir korkum var, beyler, o 
da şudur. Biz böyle yapılan hatalarda müsama
hakâr davranıp da daima onlara kolaylık gös
terme cihetine gidince yeni yeni hatalar teva
li eder gibi geliyor bana. Bu bakımdan ben bu 
kanuna menfi oy vereceğim, bu bir. 

İkincisi bir hayli hissedar var. Yine bizde 
bir âdet vardır. Ben eğer alacağım parayı ga
rantili görürsem hiç ilgilenmem, nasıl olsa 
Devlet belki üç sene sonra bir daha bu garan
tiyi tanıyacaktır. Fakat, ben hissemi biraz te
reddütle gördüğüm zaman onun Umumi Heye
tine iştirak eder, hesahını daha esaslı tetkik 
eder veya görüşlerimi bitiririm. Bu bakımdan 
ben bu kanuna menfi oy vereceğim, ve hata
lı görüyorum kurulacak yeni teşekküllerde bu
nun nazarı itibara almasını lüzumlu addetmek
teyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım Av

rupa Sözleşmesinin uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının tümü ve ikinci maddesi
nin açık oylamasına 118 sayın üye katılmış 
114 kabul, 3 ret, 1 çekinser, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme 
merasiminin kolaylaştırılması hakkındaki söz-
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leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının tümünün açık oylama
sına 117 sayın üye katılmış, 117 kaibul. Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
966 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylama
sına 126 sayın üye katılmış, 126 kaibul, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki 967 sıra sayı
lı Kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
116 sayın üye katılmış, 114 kabul, 2 ret, oyu 
çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
958 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylama
sına 117 sayın üye katılmış, 117 kaibul oyu çık
mıştır, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki 959 sıra sayılı 
Kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 1)15 
sayın üye katılmış 114 kaibul, 1 ret oyu çıkmış
tır, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Müddetimizin bitmiş olması hasebiyle 29 Ha
ziran 1967 Perşembe günü saat 15.00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.03 

5. — DÜZELTİS 

78 nci Birleşim tutanağına bağlı aşağıdaki basmayazılarda hizalarındaki değişiklik yapılacaktır 
Sıra 

sayısı Sayfa Cetvel Satır Yanlış Doğru 

957 
959 

959 

959 

959 

5 
7 

7 

8 

8 

A/ l Sondan 2 
[11 sayılı 

[2] sayılı 

[3] sayılı 

[4] sayılı 

malzemeleri ve hazırlama 
[1] SAYILI CETVEL 
(A/l) Cari harcamalar 

[2] SAYILI CETVEL 
(A/2) Yatırım harcamaları 

[3] SAYILI CETVEL 
(D — CETVELİ 

[4] SAYILI CETVEL 
(L — CETVELİ) 

malzemeleri hazırlama 
[I] SAYILI CETVEL 
Sayıştay Başkanlığı 
(A/l) Cari harcamalar 
[2] SAYILI CETVEL 
Sayıştay Başkanlığı 
(A/2) Yatırım harcamaları 
[4] SAYILI CETVEL 
Sayıştay Başkanlığı 
(D — CETVELİ) 
[3] SAYILI CETVEL 
Sayıştay Başkanlığı 
(L — CETVELİ) 

...... »>-©-o 
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«Ceza islerinde karşılıklı ıdlî yardım Avrupa .&"ekmesi» nin uygun bulunduğu haîdaadaki 'kaaun' 
tasarısına vcrileaı cyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sam! Küçük 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakulcr 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut. Cebe 
Turhan Kapaııb 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş. 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saira Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Tüıker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Umnhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA* 
Şeref Kayalar 

O3 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Krıbul edenler 
Reddedenler 

Çekinserlcr 
a katılmıyanlar 
Acık üyelikler 

183 
. 112 

109 
. 3 
: 1 
: 70 
: 0 

[Kabili edenler] 

Cahit Ortaç. 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nalıit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrolioğiu 

Celal Ertıığ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki lalam 
Nizam/ettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver BahaUrh 
Mustafa Deliveü 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Itifat öztürkeine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Rozeak 
Enis Kaıısu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligU 
IIİİ^Tİn Kalpakkoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA ' 
Emin Acar 

Ferit Aipiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Andülkcrim Saraçoğlu 

~\ ] J:.-"". T \ 

İlyas Kara üz 
Haldun Mcute$eoğhı-: 

I N I G D J U - -

Hüseyin Avni Güktûrk 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Eofet Rendcci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TEABZON 

Ö. Lûtli Hoeaoğlu 
Reşat .Zalöğîu 

UltFA 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
El; rem Aeuner 
Reüet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaırullah Celebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri üzdiick 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder üztekin 
Mehmet Üııaldı 
(B§k. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

. AYDIN 
iskender Cenap Ege 

UŞAK. 
Mehmet Faik Atayı 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltaı 

I CUMHURBAŞKANIN-
:-t CA SEÇİLEN ÜYELER 

| Hidayet Aydıner 
i Ömer Er gün 
j Hasan Kangal 

[Reddedenler] 

KOCAELİ 

Hikmet îşnıen 

j İSTANBUL 
| Mebrure Aksoley 
s Fikret Gündoğan 

[Çekinser] 

TABU ÜYE 
Vehbi Ersü 

[Oya kaidmıyanlar] 

BALLKESİB 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıeah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şereflıanoğlu 

BUSSA 
I. Sabri Çağlıyangii 
(B.) 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlıı 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

j ÎZMIE 
i İzzet Birand 
I Nevzat Özerdendi 
| KARS 

Sırrı A taky (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

M ARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Tîisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NlĞDF 
Kudret Baykan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğkı 

Cemal Madanoğİıı 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Âdil ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCEU 
Arslan Bora 

UEFA 
t. Ete m Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Akiı Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN. 
ÇA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Ârtus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök (İ.) 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
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Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAH1SAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saira Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı UzunhasanoğlU 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 0 

Çekimserler : 0 
Oya katılm iyanlar : 73 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
^iya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Işatan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Re§at Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özclilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

ÜRFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Nejat Sarlıcah 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BURSA 

1. Sabri Oağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

Nevzat Özerdendi 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Taran 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tcvfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

. Cemal Madanoğlu 
^ N. Zerin Tüzün 

Ragıp üner 

Âdil Ünlü 
Suad Hayrı Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök (I.) 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 

ORDU 
Zeki Kunırulu 

[Oya katümıyanlar] 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â/2) işarecîi cetvelde değişikli!: yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Suplıi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhaltin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
' \ uzaf f er Yurdakuler 
AFYON KAEAIHSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenoeak 

ANKABA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Uiusoy 
Mahmut Yural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhansril 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğltı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 113 

Kabri edenler : 113 
Reddedenler : 0 

Çekinserleı* : 0 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
P T J D Q A 
JLJ Ü x i ıO.«. 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ura! 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreıioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ET 1 7 T T T > T T , i r 
; J Z U i ı L -.v.i. 

Osman Alihoeagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
önıer Ucuz al 
Gavsi Uç a gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

C. Terfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoicy 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Anbui'un 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gür-ıüşo^lu 
Fikret Gimdoğcu 
Rifat öztürkeine 

İZMİR 
Ömer Lûtıi Bozcah 
Enin Kan su 
CahR Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
İL Ziya Ayrım 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçlig-il 
Hüseyin Knlpnklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Ara 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Cumrah 
Mustafa Dinekli 
Muhit ria Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Uiusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdüikerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 
Haldun Mente§eoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Ağım 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevctoğhı 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Tfayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rei'et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullak Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğîu 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zercn 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

ÜRFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

[Oya katılmıyarilar] 

Nejat Sarlıcah 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BURSA 

î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğhı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügü 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 

Nevzat Özerdendi 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.; 
Mehmet Haze-r 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

ömer Ergûıı 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
lîagıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 

TUNCELİ 
Arsian Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıeı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C UMHURB AŞKAN LN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

•Lûtfi Aka dit 
Âmil Artus 
Sadi Kooaş 
Enver Kök (İ.) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkmdaiki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Tasarı îkamınla§jrn!BsJ;ır.) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğru 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye gayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenlıer • 107 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BUESA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Allan 
Ziya Termen 

ÇAR KIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çerin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Sonmnoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZÎANTEJ.' 
Zeki İslâm 
Nizameltin özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırk 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğîu 
Rifat öztürkçine \ 

İZMİR 
Ömer Lûtö Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligi) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1, Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Myas Karaöz 
Haldun Menteşeoğln 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktüıfe 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SlYAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söytemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 
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UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukınaç 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgünej 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(BsJk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Terık Remzi Baltan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Serefhanoğlu 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügi! 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
İzzet Birand 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 

Hidayet Aydıne? 
Ömer Ergün 

Nevzat özerdemli 
KARS 

Sırrı Atalay (B*k. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İşmea 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Terfik Patan 

MUŞ 
Isa Hitan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Jfadret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumnıln 

RİZE 
Ö. Mecdi Agun 

Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
1 Etem Karakapıeı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Evidoğan 
Tevük İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Amü Artua 
Sadi Koças 
Enver Kök ( t ) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

[Reddedenler] 

ADANA I KARS 
Mukadder öztekin | Mehmet Hazer 

[Oya katûmvyanlar] 
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1987 yılı Bütes Kaımntma bağlı (A/İ) işaretli cetvelde değişildik yapılması bak 
teklifine verilen oyların sonucu 

i-cıai-a Kanun 

(Teklif 'kanunlaşmış i f i f n * ^ 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâlıaitin özgür 
Haydar Tu nekarıat 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
Mukadder öztekia 
AFYON KAKAHİSAE 
M. Kazım Karaağaçlı-
oğkı 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur üiusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangll 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzurdıasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 73 

Acık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortae 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE | 
Nahit Altan | 
Ziya Termen I 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

BENİZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

D.I X J+l\t>J±jXx<L\ 

Şelf; hattın Cizreiioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

Fehmi Baysoy 
J hiu L ^t u i l 

Osman Alikoeagil 
Edip Somunoğiu 

ESKİŞEHİR 
ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islam 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburmı 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümügoğiu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçme 

İZMİR 
Ömer Lûtıi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Feri i; Alpiskendcr 
Orhan Süorsan 
Refik Uiuaoy 

MARAŞ 
Cenap' Aksu 

MARDİN 
Abdurralımau Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

*,X L ' V J ' İ - U İ 

İlyas Karaöz 
Haldun Mcntcseoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevke L Koksal 

DİZE 
O. Mecdi Aguıı 

SAMSUN 
I I . JiiUvGi. lıj-ils-iU! 

Rıza IgıtT.n 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öeten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğîu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Aliaiıtaş 

TRABZON 

ö. Lûtfi Hocaoğhı 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Eeîet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanuilah Çelebi 
Vclıl)i Ersü 
Supla Gürsoyirak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Earavclioğlu 
Fahri üzdüek 
Mehmet üzgüne:* 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet; Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmam Mete 
Mehmet Ün al di 

(Bşk. Y.) 
ADIYAMAN 

Halil Ağar (t.) 
AĞRI 

Salih Türkmen 
AMASYA 

Maeit Zer en 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Mehmet Güler 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SECÎLEN ÜYELEE 
Hidayet Aydıııer 
Ömer Ergim 

Hayan t'an 

Eagıp Lııer 

Âdil Ünlü 

[Oya kat%lm%yanlar] 

Nejat Sarhealı 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Z. Nami Şereıhanoglu 
BURSA 

t. Sabri Çağhyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan (İ. ü.) 

HATAY 
Mustafa Dcliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldır ıra 

İZMİR 
izzet Birand 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet, Tevfik Paksu 

MUŞ 
Isa l i kan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağnn 
(Başkan)-. 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Zeki Kıımrıılu 

Suad Hayri Ürgüpii 

Osman Salikoğlu. 
Muşta îa Tığlı 

SİİRT 
Abdurralımaıı Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 

" TUNCELİ 
Arslan Lora (İ.) 

UEFA 
İ. Etem Karakapıeı 

YAN 
Eerid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Aki:c Eyidoğov. 
Tevfik İnci 

OÜM'HUIIBAŞKÂKIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Lûtfl Akadiı 
Amil Artus 
Sadi Koçag 
Enver Kök (1.) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifin* 
verilen oyların sonucu 

(Teklif kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğliu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtö Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyllemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 

ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TABtl ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nııri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 

Halü Ağar (t.) 

AĞRI 
Sa lh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

[Reddeden) 

KARS 
Mehmet Hazer 

[Oya kaülmıyanlar] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügili 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artuö 
Sadi Koçaş 
Enver Kök (1.) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 

| N. Zerin Tüzün 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

78 NCt BİRLEŞİM 

28 . 6 .1967 Çarşamba 

Saati : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ D E F A OYA KONULACAK 

İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — 30 . 12 . 1967 tarihli 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
€42 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/258; Cumhuriyet Senatosu 1/754) 
(S. Sayısı: 944) [Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1967] 

X 2. — «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sölzeşmesi» nin uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/147; Cum
huriyet Senatosu 1/729) (S. Sayısı: 939) [Da
ğıtma tar ih i : 5 . 6 . 1 9 6 7 ] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — Hafta Tatili hakkındaki 394 sayılı 

Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/62; Cumhuriyet Se
natosu 1/750) (S. Sayısı: 946) [Dağıtma tarihi: 
15 . 6 .1967] (Red) 

X 2. — iş kanunu tasarısının Millet Meclisin- r 

ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Mület Meclisi 1/232; 
Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayısı : 950) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] (Veto) 

X 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/382; Cumhuriyet Se
natosu 1/799) (S. Sayısı : 956) [Dağtıma tarihi: 
26 . 6 .1967] 

X 4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/529; Cumhuriyet Se
natosu : 2/221) (S. Sayısı : 958) [Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1967] 

X 5. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi: 2/514; Cumhuriyet Senatosu 2/220) 
(S. Sayısı: 959) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(Mület Meclisi 1/162; Cumhuriyet Senatosu 
1/743) (S. Sayısı: 937) [Dağıtma tarihi : 
1 .6 .1967] 



X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin 1 750 000 000 liraya, çıkarılması 
hakkındaki kanun tasarısının Mület Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/263; Cum
huriyet Senatosu 1/755) (S. Sayısı : 943) [Da
ğıtma tar ihi : 10 . 6 . 1967] 

3. — 27 . 5 . 1963 tarih ve 2739 sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanu
n u n a nci maddesinin (D) ve (E) fıkraalnmn 

değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (Mület 
Meclisi 2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) 
(S. Sayısı : 953) [Dağıtma tarihi: 19 . 6 . 1967] 

X 4 . — Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kahul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/359;. 
Cumhuriyet Senatosu 1/797) (S. Sayısı : 955> 
[Dağıtma tarihi : 24 . 6 .1967] 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 937 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/162; Cumhuriyet Senatosu 1/743) 

(Not: Millet Meclisi S. Sayısı: 192) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1621/7913-1/162 

15 . 4 . 1967 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 4 . 1967 tarihli 86 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
işari oy ile kabul edilen, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
lıakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

görüşülerek 
kâr hisseleri 

Not : Bu tasarı 22 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 10, 13 ve 14 . 4 . 1967 tarihli 83, 85 ve 86 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 192) 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/743 

Krar No. : 25 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonu raporu 

10 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan «Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
kâr hisseleri hakkında kanun tasarısı», komisyonumuzun 4 . 5 . 1967 tarihli toplantısında ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdik
leri tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun 
tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul • edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 



Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. Â. T ürker 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Konya 
A. Onar 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Erzurum 
0. Alihocagil 

Şerhi 

Balıkesir 
M. Güler 

Afyon K. 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

Giresun 
•Muhalifim 
sonuna vereceğim 

İ. Topaloğlu 

Manisa 
R. Vlusoy 

Afyon K. 
A. Karayiğit 

İstanbul 
§. Akyürek 

Muhalefet şerhi 

Senato Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığına 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. nin gelecekteki kârlarına mahsuben % nisbetin bir 
kâr kurucular dışındaki ortaklarına avans olarak verilmesine muhalifim. 

Bu kötü örnek teşkil edecek, kârlılık esasına göre kurulan müesseselerin çalışmalarını da 
teşvik edici olmıyacaktır. Müessese biran evvel kârlı duruma geçecek, tedbiri almalı ve o za
man ortaklarına kâr tevzi etmelidir. 

Giresun Senatörü 
İhsan Topaloğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 25 . 5 . 1967 

Karar No. : 68 
Esas No. : 1/743 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 14 . 4 . 1967 tarihli 86 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile kabul edilen, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri 
hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 4 . 1967 tarihli ve 1621/7913 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Kamisyonuınuzun 25 mayıs 1967 
tarihli 26 ncı Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 7462 sayılı Ereğli Demıir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kanununun 6 
ncı maddesi ile, tesislerin kuruluş devresi için hisse senetleri sahiplerine sağlanan asgari te
mettü garantisinin 1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında da devamını öngörmektedir. 

7462 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi şöyledir1 : «Şirketin elde edeceği safi kâr hissie sienetleri 
sahiplerine ödenmiş sermayelerinin senede % 6 ısı nisibetinde kâr dağıtılmasına müsaidalmadığı 
takdirde, Maliye Vekâleti kâr noksanını Şirketin kuruluş tarihinden itibaren 5 yıl müddetle 

G. Senatosu (S. Sayısı : 937) 
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ikmal eder. Bu kâr noksanları, mezkûr Vefcâleitçe Şirkete avans olarak: ödenir. Şirket bu 
avansları, mütaaıkıp senelerde kanuni ihtiyatlar ve ödenımiış sermayeye % 10 temettü hissesi 
ayrıldıktan sonra kalacak kâr bakiyelerinden Maliye Vekâletine iade eder.» 

Tasarının gerekçesinde, söz konusu temettü garantisinin bütün hisse senetleri sahiplerine uygu
lanmadığı, sadece özel sektör hissedarlarına asgari temettü ödendiği, bugüne kadar Maliye Bakanlı
ğınca bu maksatla şirkete verilen avansların toplamının 6 200 000 lira olduğu; Türk özel sektörü
nün, özeüikle küçük tasarruf sahiplerinin şirket hisselerini almasını sağlamak, böylece bir yandan 
şirket sermayesinin bir kısmını temin etmek, öte yandan memleketimizde bir sermaye piyasası kurul
ması yolunda yardımcı olmak maksadiyle böyle bir temettü garantisinin tanındığı ifade edilmekte
dir. 

Temettü garantisinin süresi kanunda, şirketin kuruluşundan itibaren 5 yıl olarak tesbit edilmiş
tir. Şirket 11 Mayıs 1960 tarihinde kurulmuş olduğundan, bu süre, 1964 faaliyet dönemi sonunda 
bitmiştir. Tesisler Mart 1965 sonlarına doğru işletmeye açılmış olduğuna göre, bundan böyle şir
ketin kâr - zarar durumu ve anasözleşmesi hükümleri gereğince hissedarlarına temettü dağıtması 
icabetmektedir. Ancak, gerekçede, yapılan incelemelere göre şirketin belirli bir süre kârlı duruma ge-
çemiyeceği ve bunun sonucu olarak ortaklara temettü dağı'tamıyacağınm anlaşıldığı belirtilmektedir. 
Ayrıca, gerek şimdiye kadar özel sektöre satılmış hisse senetlerinin iade sebebiyle kıymetten düşme
sini önlemek, gerekse özel sektöre devri öngörülen hisse senetlerinin satışını kolaylaştırmak için te
mettü garantisinin bir süre daha devamının zaruri görüldüğü, tasarının gerekçesinden anlaşılmakta
dır. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve bu defa öngörülen temettüün 7462 sayılı Kanundan farklı oldu
ğu ve Maliye Bakanlığının bu maksatla şirkete bir avans vermiyeceği, şirketin bu temettüü kendi 
kaynaklarından ödiyeceği ve gelecek yıllardaki kârları ile mahsup yapacağı şeklinde ilgili temsilci
lerin vermiş oldukları malûmat muvacehesinde, millet Meclisi metni, Komisyonumuzca uygun müta
lâa edilmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
frenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Sözcü Kâtip 
istanbul Aydın istanbul Tabiî Üye 

E. Adalı 1. C. Ege O. Gümüşoğlu Söz hakkım mahfuzdur 
S. Küçük 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara Ankara Ordu 
R. tiner T. Kapanh Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur 

Söz hakkım mahfuzdur Ş. Koksal 
M. Vural 

Trabzon Yozgat 
O. M. Agun " 1. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 937) 
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Millet Meclisinin Kabul ettiği 

metin 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketi kâr 
hisseleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketinin 1965, 1966, 1967 
ve 1968 yılları bilânçolarına 
göre, kurucular dışındaki hisse 
senetleri sahiplerine ödenmiş 
sermayelerinin yılda '% 6 sı 
nisb etinde kâr dağıtılması 
mümkün olmadığı takdirde, 
noksan miktarı şirket avans 
olarak ödeyebilir. 

Şirket tarafından 'bu şekilde 
tamamlanan kâr noksanları, 
gelecek yıllarda kanuni ihti
yatlar ve ödenmiş sermayeye 
% 10 temettü hissesi ayrıldık
tan sonra kalacak kârlardan 
mahsubedilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Malî ve iktisadi işlet Komis
yonunun kabul ettiği metin 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketi kâr 
hisseleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketi kâr 

hisseleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

mmm 

G. Senatosu (S. Sayısı : 937) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/382; Cumhuriyet Senatosu 1/799) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Daireni 

Sayı : 71/581-3652 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
19 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

19 . 8 . 1966 depremi dolayısiyle toplanan bağışlar ve 29 . 9 . 1966 gün ve 6/7088 sayılı Kararname 
ile İmar ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarılan 56 000 000 liralık ödenek ile Muş, Erzurum, Bingöl 
illeri çevresinde evleri yıkılan ve hasar gören ailelerin, ahşap ve prefabrike baraka yapılmak, başka 
illerde misafir edilmek ve Kışı diledikleri yerlerde geçirmek istiyenlere de nakdî yardım yapılmak 
suretiyle Kış iskânları sağlanmış bulunmaktadrı. 

Kışın sona ermiş olması dolayısiyle gerek misafireten İmar ve İskân Bakanlığınca gösterilen 
yerlere gitmiş olanlar, gerekse nakdi yardım alarak Kışı istedikleri yerlerde geçirmiş bulunanlar 
eski yerlerine dönmektedirler. 

Bu ailelerin barmdırılmaları amaciyle Bakanlıkça yapılan hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve 
bu sene içinde Muş, Bingöl ve Erzurum illeri çevresinde yapılması ve kurulması plânlanan nüve 
konut, ahşap ve prefabrike barakalar için 45 000 000 liranın gerekmekte olduğu hesaplanmıştır. 

Öte yandan geçen yıldan nakid ve malzeme olarak takriben 15 000 000 lira bu yıla devredilmiş 
ve 1967 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinden bu işler için 10 000 000 lira ayrılmıştır. 

Bu bakımdan Erzurum, Muş ve Bingöl illeri çevresindeki afetzedelerin barmdırılmaları için bu 
sene yapılacak Bakanlık çalışmalarının tamamlanabilmesi amaciyle 20 000 000 liralık ek ödeneğe 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu ödenek, yıl içinde yapılacak tasarruflarla karşılanacaktır. 

956 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 6 1967 

Esas No. : 1/382 
Karar No. : 73 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka

nun tasarısı. İmar ve İskân Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsi'lcilerinin katılmasiyle incelendi 
ve görüşüldü; 

Tasarı ile, gerekçede görüleceği gibi 19 . 8 . 1966 tarihinde Muş, Erzurum, Bingöl illeri ile 
çevrelerinde vukuagelen deprem dolayısiyle zarar gören açıkta kalan afetzedelerin barındırılması 
için İmar ve İskân Bakanlığı çalışmalarının tamamlanabilmesi için (20 000 000) lira ek ödenek 
verilmesini öngörmektedir. 

İmar ve İskân Bakanının komisyona vermiş olduğu bilgiden sonra tasarı yerinde görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 
Adıyaman 

M. A. At alay 

Ankşara 
M. Vural 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir 

M. 1. Angı 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

A. A. Hacıpaşaoğlu 

Konya 
S. F . Önder 

imzada bulunamadı 
Ordu 

Ş. Koksal 
İmzada bulunamadı 

Sakarya 
E. Alican 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. î. Birincioğlu 

görüşülmek ve Genel 

Başkanvekili 
Aydın 

/ . C Ege 
Ankara 

İ. Seçkin 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı 
Çorum 

A Çetin 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
İ. E. Kdıçoğlu 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Yüceler 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 

M. Erez 
İmzada bulunamadı 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

O. Kabibay 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı 

Kurulun tasvibine arz 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 

M. K. Ydmaz 

Sivas 
O. Sakarya 

Uşak 
O. Dengiz 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

M. Güt en 

Kocaeli 
L. Tokcğlu 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı 
Rize 

O. M. Agun 
İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

İmzada bulunamadı 

edilmek üzere Yüksek 

Kâtip 
Bolu 

H. İ. Cop 
Ankara 

T. Knpanlı 
İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. üııer 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 
C. Önder 

İmzada bulunamadı 
İçel 

C. T. Okyayuz 

İzmir 
İ. Gürsan 

İmzada bulunamadı 
Konya 

M. N. K&laycıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Rize 
E. Y. ikçal 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Yozgat 
î. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 956) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1967 yılı Biatçe Kanununa 
'bağlı (A/2) işaneitli ıcötıvel'in İmiar ve İskân Ba
kanlığı kısmının 22.000 (Yapı, tesis ve 'büyük 
onarım »g'üdertleııi) bölümünün 22.770. (Umuani 
hayata ımüeissir âftetüer halklkımda 7269 sayılı 
Kanıımın 33 nöü 'maddesi gıereğincıe «T. E,mlâlk 
ve Kredi B'an'kasıınıa yaitırıl'acfalk paralar») mad
desine (20 000 000) ll'ira dk ödenek veral-
mişt'ir. 

MADDE 2. — Bu İkamın yayıımı ıbarjbinide 
yü?üı'lüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu ıkaımiTnı Mıaüiiyte Bakanı 

19 . 6 . 1967 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
M. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
*H. Dinçer 

İçişleri Bakam 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ iMETtN 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci (maddesi ay
nen kabul lediÜimisıtir. 

MADDE 2. — Tıals'aırımm 2 ndi maddesi ay-
men kabul edilımişit/iır. 

MADDE 3. — Tialsarınm 3 noü (maddesi ay
nen »ka'buil 'C-ıdlillım!i|sJtd'r. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. N. Erdem 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Balkanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Balkanı 
R. Sezgin 

İmar ve iskân Bakanı 
H. Mente§eoğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. Toker 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 956) 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 957 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec

lisi 1/377; Cumhuriyet Senatosu 1/800) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-579/3651 

20 . 6 . 1967 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eM cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

12.000 12.411 300 000 

12.834 400 000 

12.853 150 000 

12.871 1 250 000 

12.872 100 000 
13.000 13.141 1 500 000 

Mesai saati dışında çalışanlara 3656 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
karşılığı olarak bu tertibe konulan ödenekten 
300 000 liranın tasarrufu mümkün görülmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca 222 sayılı Kanuna 
göre ilerde düzenlenen çeşitli kurs ve seminerler
de ders verecek nitelikte eleman bulunmadığından 
bâzı kurslardan sarfınazar edilmek suretiyle 
400 000 liranın tasarrufu mümkün bulunmakta
dır. 

Yurt dışı resmî ziyaret maksadiyle Bakanlık 
temsilcilerinin bir kısım toplantılara gönderilme
sinden sarfınazar edilmesi suretiyle 150 000 lira
nın bu tertipten tasarrufu mümkün görülmekte
dir. 

Yurt dışına gönderilecek öğrencilerden her yıl 
açılan yarışma sınavlarında başarı oranı düşük bu
lunduğundan bu miktar ödeneğin tasarrufu müm
kün görülmektedir. 

Tasarufu mümkün görülmektedir. 
Lüzumlu yayın alımları ile ilk, orta, lise ve 

yüksek okullar için bastırılacak dergi ve çeşitli ki
taplarla ders araçları dışında kalan yayınla ilgili 
bâzı alımlardan sarfınazar edilmek suretiyle bu 
miktarın tasarrufu mümkün bulunmaktadır. 
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Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

14.000 14.510 500 000 222 sayılı Kanuna göre Millî Eğitim Bakanlı
ğınca illerde düzenlenen çeşitli kurs ve seminerler
de ders verecek nitelikte elemanların bulunmaması 
sebebiyle bu kursların bir kısmından sarfınazar 
edilmek suretiyle 500 000 liranın tasarrufu müm
kün görülmektedir. 

15.000 15.219 100 000 Geçen yıllar fiilî sarfiyatına göre bu tertipler
den tasarruf sağlanması mümkün bulunmakta
dır. 

15.219 
15.239 
15.259 
15.269 
15.458 

100 000 
100 000 
300 000 
100 000 
50 000 Fiilî sarfiyata göre bu tertipten 50 000 lira

nın tasarrufu mümkün görülmektedir. 
15.468 150 000 Basılı eğitim malzemeleri hazırlama merfoezi 

ile ordunun uygulamakta olduğu eğitim ve öğre
tim çalışmaları için bastırılması zaruri olan kitap
lar dışında bastırılacak eser ve diğer baskı işlerin
den sarfınazar edilmesi mümkün bulunduğundan 
bu tertipten 150 000 lira tasarruf sağlanabilecek
tir. 

32.000 32.100 1 200 000 1967 yılı yatırım programına dâhil hizmetlerin 
gerçekleşmesi amacı ile istimlâk edilecek arsa be
dellerini ve 1966 - 1967 öğrenim yılında öğrenci 
artışı sebebiyle sınıf ihtiyacı karşılanamıyan okul
lar için satmalmacak barakaların bedelini karşıla
mak üzere bu miktarın eklenmesine lüzum görül
mektedir. 

35.000 35.781 3 000 000 Millî Eğitim Bakanlığı ile okul ve pansiyon bi-
35.783 500 000 naşı yaptıran müteşebbis dernekler arasında teknik 
35.784 300 000 ve malî işbirliği yapılmaktadır. 

Halkımızın kendi emek ve gayretleri ile başla
dıkları okul ve pansiyon binalarının kısa zaman
da ikmal edilerek hizmete girmelerini temin için 
okul ve pansiyon binası yaptıran müteşebbis der
neklere gerekli yardımı sağlamak üzere ilgili mad
delere ödenek eklenmesine zaruret görülmektedir. 

G. Senatosu (S. Sayısı : 957) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 . 6 . 1967 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/377 
Karar No. : 72 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1967 Yılı Bütçe Kanununa ıbağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcileriniin ıkatılmasiyle incelendi ve görüşüldü; 

Tasarı ile, Millî Eğitim Bakanlığı 1967 Yılı Bütçesinde, tasarıya bağlı cetvelde görüldüğü 
gibi, tasarrufu mümlkün görülen tetrtiplerden 5 000 000 lira 'düşülerek, kamulaştırma ve satı« 
nalmalar ve sosyal transferler (bölümüne Eklenmesi, bu surettie 1967 yılı yatırım programıma dâhi] 
(hizmetlerin ıgerçeSkleştüTİkrıesi »öngörülmekte bulunan (kanun tasarısı yerinde 'görülerek cetveli 
ile birlikte aynen kabul •edilmiştir. 

Öncelik ve ivediliklıe (görüşülmek ve Genel Kuruilıın tasvibine tarz edilmek: üzere Yüksek Baş. 
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 
Adıyaman 

M. A. A t alay 

Ankara 
M. Vural 

İmzada bulunamadı. 
Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı. 
Eskişehir 

M. t. Angı 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada bulunamadı. 
Kayseri 

A. A. Hacıpaşaoğlu 

Konya 
S. F . Önder 

İmzada bulunamadı. 
Ordu 

Ş. Koksal 
İmzada bulunamadı. 

Sakarya 
E. Alican 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

©aşkanvelkili 
Aydın 
t. C. Ege 
Ankara 

1. Seçkin 
İmzada bulunamadı. 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı. 
Çorum 
A. Çetin 

İmzada bulunamadı. 
Giresun 

1. E. Kılıçoğlu 
İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
0 . Gümüşoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Kayseri 

M. Yüceler 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
M. Erez 

İmzada bulunamadı. 
Ordu 

A. H. Onat 
İmzada bulunamadı. 

Sivas 
0 . Kabibay 

İmzada bulunamadı. 
Trabzon 

A. R. Uzuner 
İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Sivas 
G. Sakarya 

Uşak 
0. Dengiz 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada bulunamadı. 
İstanbul 

M. Güven 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı. 
Rize 

0. M. Agun 
İmzada bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 
Ankara 

T. Kapanh 
İmzada bulunamad. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R.Üner 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 
C. Önder 

İmzada bulunamadı 
İçel 

C. T. Okyayuz 

İzmir 
1. Gürsan 

İmzada bulunamadı. 
Konya 

M. N. Kalaycıoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Nevşehir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. B. Numanoğlu 
Rize 

E. Y. Akçal 
İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 957) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (5 000 000) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

19 . 6 . 1967 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

(Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Mîllî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Güm. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakan V. 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
İV. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

C Senatosu (S. Sayısı : 957) 
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Hükümet tasarısına bağlı cetveller ' 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A / l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 200 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.411 Fazla çalışma ücreti 300 000 

YOLLUKLAR 
Öğretim yollukları 

12.834 Kurs yolluğu 400 000 
Yönetim yollukları 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 150 000 
Öğretim yollukları 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Yayın alımları ve giderleri 

13.141 Yayın giderleri 
14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKUL GİDERLERİ 
Yatılı bölge okulları giderleri 

15.219 Diğer alım ve giderler 100 000 
İlköğretmen okulları giderleri 

15.239 Diğer alım ve giderler 100 000 
Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve meslekî okullar gi
derleri 

15.259 Diğer alım ve giderler 300 000 
Güzel sanatlar okul, yüksek okul ve akademileri giderleri 

' 15.269 Diğer alım ve giderler 100 000 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Araştırma ve Değerlendirme Müdürlüğü giderleri 

15.458 Bütçe, plân, metot ve organizasyon, araştırmaları, proje, 
dokümantasyon ve yayın giderleri 50 000 
Basılı eğitim malzemeleri ve hazırlama merkezi güderleri 

15.468 Baskı, kâğıt ve bu işle ilgili giderler 150 000 

Bölüm toplamı 

R 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

1 250 000 
100 000 

1 500 000 

1 500 000 
500 000 

500 000 
800 000 

( A / l ) toplamı 5 000 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 957) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/3) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölüm toplamı 1 200 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 1 200 000 
.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 3 800 000 

DERNEK, BİRLÎK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE 
BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 
Halk tarafından yaptırılan okul, pansiyon ve kütüphane 
binaları için müteşebbis derneklere yardım 

35.781 Lise, ortaokul ve pansiyon binası yaptıran müteşebbis 
derneklere 3 000 000 

35.783 imam - Hatip okulu binası yaptıran müteşebbis derneklere 500 000 
35.784 Teknik öğretimle ilgili okullar yaptıran müteşebbis der

neklere 300 000 

(A/3) toplamı 5 000 000 

Genel toplam 5 000 000 5 000 000 

^ • t o 

G. Senatosu (S. Sayısı : 957) 



Dönem : 1 A 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : ÎJ 

1987 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(Mîllet Meclisi 2 /529 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /221) 

M İllet Meclisi 
İdare Amirliği 6 . 6 . 1.967 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 27472 -1137/26443 

Başkanlığa 

ilişik mucip sebeplere müsteniden 1967 yılı Millet Meclisi Bütçesinin 14.325 (giyim - kuşam 
alım ve giderleri) maddesinden 223 654 liranın düşülerek, Millî Savunma Bakanlığının 13.320 (gi
yim - kuşam, alım ve giderleri) maddesine, 

14.327 (yiyecek alım ve giderleri) maddesinden de 547 500 lirnm düşülerek, Millî Savunma 
Bakanlığının 13.310 (yiyecek, yem ve yakacak alım ve giderleri) maddesine eklenmesine dair dü
zenlenen kanun teklifi gerekçesi ile birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerinizi arz ederiz. 

İzzet Oktay Muslih Görentas Celâl Sungur 
İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 

GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu ihtiyacı için ekli listede yazılı 223 653,65 
lira tutarındaki giyecek malzemeleri ile yine taburun 547 500 lira tutarında yiyecek mad
deleri Millî Savunma Bakanlığından temin edilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
14.000 nci Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Tabur giderleri bölümünün 14.325 nci 
giyim - kuşam alım ve giderleri maddesinden 223 653,65 liranın Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin 13.320 nei giyim - kuşam alım giderleri maddesine aynı bölümün 14.327 nci yiyecek alım 
ve giderleri maddesinden de 547 500 liranın aynı Bakanlığın 13.310 ncu yiyecek, yem ve yaka
cak alımları ve giderleri maddesine aktarılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 23 . 6 . 1967 
Esas No: 2/529 
Karar No: 71 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1967 yılı Bütçe Kanunununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şildik yapılması hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi İdare Âmiri ve Maliye Bakanlığı temsilcile
rinin katılmasiyle incelendi ve görüşüldü; 

Teklif ile, T. B. M. Meclisi Muhafız Taburunun giyim - kuşam, ve yiyecek alım ve giderleri, Millî 
Savunma Bakanlığınca temin edilmekte olduğundan, Millet Meclisi bütçesine konulmuş bulunan öde-
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nelderden, ilişik cetvelde görüleceği gibi (771 154) lira düşülerek bu miktarın Millî Savunma Bakan
lığı bütçesine aktarılması öngörülmektedir. 

Kanun teklifi yerinde görülerek cetveli ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Âtalay 

Ankara 
M. Vural 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
1. İnan 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. t. Ang% 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmza da bulunama di 

Kayseri 
A. A. îlacıpaşaoğlu 

Konya 
S. F . Önder 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
E. Alîcan 

Trabzon 
A .t. Birincioğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

t. C. Ege 

Ankara 
İ. Seçkin 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
A. Çetin 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
İ. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Yüceler 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Erez 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
0. Kabibay 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Sivas 
G. Sakarya 

Uşak 
0. Dengiz 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada bulunanı £ 

İstanbul 
M. Güven 

Kocaeli 
L. Tokoğhı 

Muğla 
T. Şahin 

tdı 

İmzada bulunamadı 

Rize 
0. M. Agun 

İmzada bulunanı»': 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

İmzada bulunama 

Yozgat 
İ. Yeşilyurt 

ıdı 

di 

Kâtip 
Bolu 

/ / . İ. Cop 

Ankara 
T. Kapanh 

İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. Önder 

İmzada bulunamadı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İzmir 
İ. Gürsan 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 958) 
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MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 

TEKLİFİ 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı bölümleri arasında 771 154 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Teklife bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

Bölüm Madde 

14.000 

14.325 
14.327 

Teklife bağlı cetvel 

ödeneğin çeşidi 

(A/l) 

Millet Meclisi 

Hizmet giderleri Bölüm toplamı 

Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 

Düşülen 

771 154 

223 654 
547 500 

Eklenen 

Millî Savunma Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri Bölüm toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giıderleri 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri :+l 

771 154 

547 500 
+ 223 654 

Toplam 771 154 771 154 

o n m n 

C. Senatosu (S. Sayısı : 958) 





Dönem : 1 ftCfl 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ü O Ö 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec

lisi 2 /514; Cumhur'yet Senatosu 2/220) 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 17 . 5 .1967 
No. : 27296-951 

Konu : Ek ödenek kanun tasarısı ile 
cetvellerinin takdimi hakkında: 

Başkanlığa 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) , (L), (D), cetvellerinin Sayıştay Başkanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı gerekçesi ve cetvelleriyle birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
izzet Oktay Muslih G yrentaj Celâl Sungur 

GEREKÇE 

832 sayılı Sayıştay Kanunu 27. 2.1967 tarihinde yürürlüğe girdiği cihetle daire başkanı, üye ve 
denetçi ve idari personel kadrolarında vâki genişlemenin ve gerektirdiği personel giderleriyle genel 
yönetim giderlerinin ve inşası zaruri görülen bina etüt ve proje giderlerinin daha evvel kabul edil
miş bulunan 1967 bütçesinde mevcudolmadığı malûmdur. 

Sayıştaym murakabesine tabi genel ve katma bütçelerdeki sayman adedinin 634 ten ve Devlet 
bütçesinin 180 milyondan ibaret olduğu 1934 senesinden kalma teşkilât ve binanın Devlet bütçesinin 
19 milyara ve özel idare ve belediyelerle ayniyat saymanlıkları yekûnunun 5 561 e yükseldiği bu
günkü durumda Sayıştaya verilen görevlerin daha geniş ve müessir bir şekilde ve süratle yürütüle
bilmesi için, 1967 bütçe devresinde yapılması zaruri ve asgari bir ölçü ile hesabedilmlş bulunan 
ödenek ihtiyacı aşağıda arz edilmiştir. 

1. Üye sayısının 12 den 40 a, daire adedinin 4 ten 8 e çıkarılması ve kanunla verilen 836 de
netçi kadrosundan sadece 397 adedinin 1967 bütçe yılında kullanılmasından dolayı hesabolunan ve 
mevcut ödeneğe ilâveten istenilmesine zaruret hâini olan meblâğlar : 

A) Personel giderleri : 
1. - Aylıkların Mart başından hesobolunan ödenek farkı 2 284 310 lira, 
2. Ücretlerden 7 aylık olarak hesabedilen yeni ilâve kadrolar için 200 550 lira, 
3. Çocuk zammı olarak 22 680 lira, 
4. Aylık ve ücret zam ve ihdaslarının gerektirdiği emekli keseneği farkı 200 510 lira, 
5. 832 sayılı Kanunun maddeleri gereğince verilen ödeneğin bir yıllık farkı 1 861 950 liradır. 
B) Yönetim giderleri : 
1. Yeni kurulan daireler, ar tan üyeler ve geıişliyen denetçiler dolayısiyie kırtasiye alımları ve 

giderlerine 24 000 lira, 
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2. Yeni daire başkan ve üyelerine tahsis olunan mevcut binadaki odalar ile genişliyen teşki

lâtı alacak binanın yapılmasına kadar Ulus iş hanlarında Toprak Mahsulleri Ofisinin tahliye ettiği 
katlardan bu defa kiralanacak bulunan bir kattaki 17 odanın tefrişi için alınacak yazıhane, koltuk, 
kitaplık, perde, telefon etejeri, telefon makinası, portmanto ve sairenin istilzam ettiği döşeme demir
baş tertibine 515 000 lira, 

3. Kira bedeli olarak 65 000 lira, 
C) Yatırım harcamaları : 
Sayıştay bina ihtiyacının kira ile giderilmesi mümkün ve kâfi görülmediğinden arka cephede 

inşaata elverişli 4 000 metrekarelik sahaya üç katlı bir bina yapılması suretiyle karşılanabileceği etüt 
ve projelerinin yapılmasına başlanıldığı takdirde 1068 yılından itibaren inşaata geçileceği anlaşılmış 
olduğundan ilk iş olarak Bayındırlık Müdürlüğünce yaklaşık yapım ıbedeli ile proje masraflarının 
keşfi yaptırılmıştır. 

Bu keşfe göre Sayıştay 1967 bütçesinde yeniden açılacak yatının harcamaları faslının 21.000 
bölümüne (etüt ve proje giderlerini) karşılamak üzere 450 001 lira konulmasına lüzum gösteril
miştir. 

Bu meblâğ sözü edilen tertip için aynen teklif olunmuştur. 
Binanın inşaat yapım bedeli keşfi 5 950 000 lira olup etüt ve projelerin ikmalinden sonra ancak 

gelecek iki malî yıl içinde kullanılabileceğinden bir kısmı 1968 icra programı ve aynı yıl bütçe 
tasarısı ile teklif olunacaktır. 

Ek bina inşaatına ait Bayındırlık Bakanlığı yazısı ile proje ve yapım keşif bedellerine ait cetvel
ler Devlet Plânlama Müsteşarlığına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bütço Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 2/514 23 . 6 . 1967 
Karar No. : 70 

Ctunlrariyot; Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi İdare Âmirlerı'nin 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanu -\ teklifini, Millet Mecl'si İdare Âmiri ve Maliye 
Bakanlığı temsilcisinin iştiraki ile incelendi ve görüşüldü;. 

Kamın teklifi ile, 27 . 2 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 832 sayılı Sayıştay Kanunu Sayış-
tayda mevcut 4 dairenin 8 e çıkarılması ile kadrolardaki artış ve bâzı ücretli kadroların ilâvesi 
zorunluğn ile maaş ve ücretlerde, sosyal yardmlar da, 6736, 7241 ve 832 sayılı kanunlar gereğince 
verilen ödeneklerde ve kırtasiye, demirbaş ve kira bedellerindeki artışı karşılamak üzere (A/ l ) 
cari harcamalara 4 975 000 liralık ek ödeneğin ve ."ilmesi, 

Sayıştaym 832 snyılı Kanundan ence dahi mevcut bina ihtiyacı karşılanamadığından bir kısım 
dairelerin kirada bulundukları, 832 sayılı Kanunla bir misli daha genişl'yen teşkilâtın ihtiyacını 
karşılamak üzere mevcut binanın arkasındaki arsaya üç katlı bir binanın yapılması 
zorunlu bulunduğundan proje giderleri içjı (A/2) yatırım harcamalarına 450 001 lira olağanüstü 
ödenek verilmesi, 

832 sayılı Kanunla alman bâzı kadroların 19 67 bütçe yılında kullanılmasını teminen (L) cet
veline alınması öngörülmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 959) 
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Teklif, yerinde görülmüştür. Ancak; kanun başlığının, Bütçe Kanununun diğer cetvellerinin de 

kapsamına aldığı cihetle, «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması» şek
linde ekli cetveller numaralandırılmak suretiyle ve 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeler değiştirilerek 5 ve 
6 ncı maddeler aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydm 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Ankara 
M. Vural 

İmzada bulunamadı. 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İstanbul 
N. Eroğan 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
A. A. Ilacıpaşaoğlu 

Konya 
S. F . Önder 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı. 

Sakarya 
E. Alican 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Başkan V. 
Aydın 

î. Cenap Ege 

Ankara 
1. Seçkin 

İmzada bulunamadı. 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı. 

Çorum 
A. Çetin 

İmzada bulunamadı. 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
0 . Gümüşoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
M. Yüceler 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
M. Erez 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
A. II. Onat 

İmzada bulunamadı. 

Sivas 
0 . Kab'bay 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. B. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

Sivaj 
Gültekln Sakarya 

Uşak 
Orhan Dengiz 

Gümüşano 
S. Savacı 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Güven 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı. 

Rize 
0. M. Agun 

İmzada bulunamadı. 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Balu 

/ / . / . Cop 

Ankara 
T. Kapanlı 

İmzada bulunamadı. 

C. Bşk. S. 
R. Üner 

İmzada bulunamadı. 

Erzurum 
C. Önder 

İmzada bulunamadı. 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İzmir 
1. Gürsan 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Nevşehir 
A. Baran Numanoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

İmzada bulunamadı. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 959) 
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MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 

TEKLİFİ 

1067 yılı Bütçe Kanununa tağlı (A/ î ) ve (A/2) 
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDİ;: 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde Sayıştay başlığı al
tında yeniden açılan, ilişik cetvelde yazılı ter
tiplere (450 001) lira olağanüstü ödenek veril
miştir. 

MADDE 3. — İlişik (1) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar (L) işaretli cetvele ilâve edil
miştir. 

MADDE 4. — Ekli(2) sayılı cetvelde göste
rilen hizmetli kadroları 1967 yılı bütçesine bağlı 
(D) işaretli cetvelde yazılı Say:ştaya ait kadro
lara, 1 . 8 . 1967 tarihinden geçerli olmak üzere, 
eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇE 
KARMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1967 yık Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-

ğhikllüı yapılması halikında kanun teklifi 

MADDE 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde Sayıştay başlığı al
tında yeniden açılan, ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplere (450 001) lira olağanüstü öde
nek verilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar (L) işaretli cetvele ilâve edil
miştir. 

MADDE 4. — Ekli (4) sayılı cetvelde göste-
ı rilen hizmetli kadroları 1967 yılı bütçesine bağlı 
- (D) işaretli cetvelde yazılı Sayıştaya ait kadro-
, lara, 1 . 8 . 1967 tarihinden geçerli olmak üzere, 

eklenmiştir. 

D MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen 
] kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l)işaretli cetvellerin Sayıştaya ait 
kısmının ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(4 975 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

I MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
I bağlı (A/ l ) işaretli cetvellerin Sayıştaya ait 

kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine (4 975 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 959) 



— 5 — 
Teklife bağh cetveller 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm 

12.000 

13.000 

16.000 

12.000 
13.000 
16.000 

Madde 

12.110 

12.210 

12.310 
12.370 

12.730 

13.110 
13.130 
13.610 

16.710 

Ödeneğin çeşidi 

MjteOtfSitı GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

ÜCRETLEJt 
Hizmetliler ücreti 

SOSYAL YARDIKLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılığı 
ÖDENEKLER 
6736 ve 7341 sayılı kanunlar gereğince verilen ödenekler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 

Keşim toplamı 

Kırtasiye, alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Kira bedeli 
ÇEŞİTLİ Ç1DERLJ3R 

Temsil giç^rleri 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplanıl 

CARI HA^CAM^LAR TOPLAMI 

Maddo 
Lira 

2 284 310 

200 550 

223 190 

22 680 
200 510 

1 861 950 

404 000 

24 000 
315 000 
65 000 

1 000 

Bölüm 
toplamı 

Lira 

4 570 000 

404 000 

1 000 

4 570 000 
404 000 

1 000 

4 975 000 

21.000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

21.611 

HİZMET BİNALARI 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
Etüt ve proje giderleri 

Kesim toplamı 450 001 

21.612 Teknik personel ücretleri 
450 000 

1 

(Sayıştay Başkanlığının talebi üzerine Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılır.) 
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D. 

3 
4 
3 
4 
5 
9 

11 
8 
7 
9 
7 
7 
9 
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.., D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Mekanıoğraf 
» 

Daktilo 
» 
» 

Hademe 
> 

Gece Bekçisi 
Dağıtıcı 
Kaloriferci Yardımcısı 
Tesisat Tamircisi 
Cilâcı ve Marangoz 
Arşiv Taşıyıcısı 

Aded 

2 
2 
3 
4 
5 

18 
10 

2 
3 
1 
1 
1 
4 

Aylık 

950 
800 
950 
800 
700 
400 
300 
450 
500 

"400 
500 
500 
400 

Toplam 56 

Kadrolar Ağustos 1967 tarihinden 
olmak üzere 7 aylıktır. 

D. 

4 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
7 

10 

11 

L - CETVELİ 
Memuriyetin nev'i 

Savcı Başyardımcısı 
» Yardımcısı 

Başdenetfcçi 
1 nci Sınıf Denetçi 
2 nci » » 
3 ncü •» » 
4 ncü » > 
Genel Sekreter'Yardımcısı 
Şube Müdür Yardımcısı 
Zabıt, Tasnif ve Dosya 
Memuru 
Kâtip 

Aded 

6 
3 

26 
50 
55 

155 
200 

i 
2 

17 
55 

geçerli 

Ayfhk 

1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

2 100 
800 

500 
450 

Toplam 570 

Ö. Senatosu (S. Sayısı : 959) 
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Karma Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Madde ödeaıeğân çeşâdd 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Madde 
'"'IiİTiâl 

Bölüm 
toplamı 

Lira 

4 570 000 

13.000 

16.000 

12.000 
13.000 
16.000 

Aylıklar 
12.110 Aylıklar 

ÜCRETLER 
12.210 Hizmetliler iteretö 

iSOSYAL YARDIMLAR 

2 834 310 

200 '550 

K&ûra topflalmı 223 190 

21.000 

12.310 Çaeııik ramimi 22 680 
12.370 Dmefelli keseneği (karşılığı »200 610 

ÖDENEKLER 
12.730 6736 ve 7241 sayılı ifeaınjunıAaır geceğ'inee veralen öd'e-

n-eMer • 1 861 950 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 

KesiBm (boylamı 404 000 

13.110 KrJfcaaiye •alımü'arı ve • (gBerderâ 24 000 
13.130 Döşetme ve ıdeımlirbaş tahmtları ve güderleri 315 000 
13.610 Kira bedeli 65 000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

16.710 Temsil -giderleri 1 000 

PERSONEL GİDERLERİ 
YÖNETİM GİDERLERİ 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

[2] SAYILI CETVEL 
(A/2) Yatırım harcamaları 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 

404 000 

1 000 

4 570 000 
404 000 
1 000 

4 975 000 

450 001 

HİZMET BİNALARI 

(Sayıştay Başkanlığı 
21.611 Ebüıt ve proje güderjLeri 
21.612 Teknik personel ücretleri 

Keski ıtopOıa'im 450 001 

450 000 
1 

(Sayıştay Başkanlığının talebi üzerine Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılır.) 
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D. Memuriyetin nev'i 

3 Mekanoğraı 
4 » 
3 Daktilo 
4 » 
5 » 
9 Hademe 

11 ' . >•• 
8 Gece Bekçisi 
7 Dağıtıcı 

[3] SAYILI CETVEL 

(D — CETVELİ) 

Aded 
1967 

2 
2 
3 
4 
5 
18 
10 
o 
3 

Aylık 

950 
800 
950 
800 
700 
400 
300 
450 
500 

D. Memuriyetin nev'i 

9 Kaloriferci Yardımcısı 
7 Tesisat Tamircisi 
7 Cilâcı ve Marangoz 
9 Arşiv Taşıyıcısı 

Toplam 

Aded 
1967 Avlık 

56 

400 
500 
500 
400 

(Kadrolar Ağustos 1967 tarihinden geçerli 
olmak üzere 7 aylıktır.) 

D. Memuriyetin nev'i 

•Savcı Başyardımcısı 
Savcı Yaodumcısı 
Başdenotçi 
1 nci Sınıf Denatçi 
2 nci Sınıf •Derae'tçâ 
3 ncü Sınıf Denetçi 
4 noü Sıınıf Deraabçi 

[4] SAYILI CETVEL 

(L — CETVELİ) 

Aded 
1967 

6 
3 
26 
60 
65 
155 
200 

Aylık 

1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 

D. 

5 
7 

1 10 

11 

Memuriyetin nev'i 

C^enel Sekreter Yardıeısı 
Şube Müdür Yardımcısı 
Zabıt, Tıasnıif ve Dosya M>e-
muru 
Kâitip 

Toplam... 

Aded 
1967 Aylık 

17 
55 

570 

1 1 1O0 
2 800 

500 
450 
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Dönem : 1 dC*/"! 
Toplantı : 6 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : Ö D Ü 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasiminin kolaylaştırıl
ması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Dışişleri, Turizm ve Ta

nıt komisyonları raporları (Millet Meclisi 1 / 1 8 1 ; Cumhuriyet 
Senatosu 1 /728) 

(Not: Millet Meclisi S. Sayısı: 222) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1705/8326, 1/181 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tariMi 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasiminin kolaylaştırılması 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeıjli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 7.4. 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıd edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 222) 

Anayasa Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 7 . 6 . 1967 

Komisyonu 
Esas No. : 1/728 
Karar No. : 132 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 Nisan 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek açık oy ile kabul edilen, Yabancı Memleketlerde yapılan evlenme merasiminin kolay
laştırılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
Millet Meclisi Başkanlığının 5 Nisan 1967 tarihli ve 1705 - 8326 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 19 ve 24 Mayıs 1967 ve 7 Haziran 1967 



— 2 — 
tarihli Birleşimlerinde Hükümet adına İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları temsileileri-
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarıya esas Sözleşme, Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Kişi Halleri Komis
yonu üyeleri (Avusturya, Belçika, Federal Almanya, Fransa, Yunanistan, italya, Lüksemhurg, 
Holânda ve isviçre Konfederasyonu) arasında kişi halleri mevzuatında mümkün olduğu 
kadar beraberlik sağlamak, kanunlardaki ^boşlukları doldurmak, vatandaşların diğer üye devlet
ler ülkelerinde bulundukları sırada bunlara kişi halleri işlemlerinde kolaylık göstermek mak-
sadiye hazırlanan sözleşmelerlerden olup, Âkıd Devletlerden birisinin tebasmın diğer devlet
ler ülkesinde yapılacak evlenme merasiminde kolaylıklar sağlanmasını öngörmektedir. 

Sözleşme ile getirilen kolaylıklar ezcümle şöyledir : 
Bâzı devletlerde, (Belçika, Lüksemburg, Holânda, Almanya) baldızla yahut kayınbiraderle, 

yahut teyze, hala, amca ve dayı ile evlenme Devlet Reisinin muafiyet bahşetmesine bağlı
dır. Keza, Almanya'da zina yapanın muayyen süre evlenme engeli (iddet müddeti) yine mua
fiyet merciinin kararı ile ortadan kaldırılmaktadır. 

işte bu gibi hallerde, ilgililer, ülkemizde evlenme teşebbüsünde bulunduklarında, kendi 
devletlerindeki yetkili muafiyet merciinden izin talebinde bulunacakları yerde, sözleşme hü
kümlerinden yararlanarak, ülkemizde yetkili asliye mahkemesine müracaatla gerekli izni istih
sal edebileceklerdir. 

Bu uygulamada, sözleşme gereğince evlenme engellerinden muafiyet hususlarında, ilgilinin 
şahsi hukuku ve evlenme öncesi ilânlarda da akdin yapıldığı ülke kanunu esas kabul edilerek 
«Loeus Re git Actum» kuralı yerine getirilmiş olmaktadır. 

Bu esasları ihtiva eden sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan (Bu kanunda Sözcü) 
Aydın Tabiî Üye Tabiî Üye Diyarbakır 

O. 8. Sarıgöllü S. O'Kan M. Ataklı 8. Cizrelioğlu 

Hatay Niğde Samsun Sivas 
M. Deliveli K. Baykan R. Rendeci R. Öçten 

(imzada bulunamadı) 

O. Senatosu (S. Sayısı : 960) 



İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/728 
Karar No. : 17 

15 . 6 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin kolaylaştırımlası hakkındaki Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca 
da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde 
tasvip gören tasarı rretni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 

Konya 
8. Çumralı A. 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Kırşehir 
R. Ulusman 

Z 

Kâtip 
İzmir 

• ' Ö. L. Bozcalı 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Sivas 
. Önder 

H. 

İzmir 
1. Birand 

Sivas 
Söylemezoğlu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/728 
Karar No. : 33 

Yüksek Başkanlığa 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili başkanlık temsilcileri de 
hazır bulundukları halde Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonıumun 22 . 6 . 1967 tarihli 
toplantısında incelendi ve görüşüldü. 

Tümü üzerimde cereyan eden görüşmeler sonunda tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar 
uygun görüldüğünden tasarı Millet Meclisimden ve İçişleri Komisyonundan gelen şekliyle aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S Ü. 

8. H. Ürgüplü 

Manisa 
F . Alpiskc-nder 

Bulunamadı 

Sözcü 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Arıburun 

Çorum 
8. Yolcuk 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Ankara 
H. 0. Bekata 

Cumhurbaşkanınca S. t) 
C. Açıkalın 

Elâzığ 
C. Ertuğ 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme me
rasiminin kolaylaştırılması hakkındaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 Eylül 1964 tarihinde Paris'
te imzalanan «Yabancı memleketlerde yapı
lan evlenme merasiminin kolaylaştırılması
na dair Sözleşme»1 nin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme me
rasiminin kolaylaştırılması hakkındaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metnin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme me
rasiminin kolaylaştırılması hakkındaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme me
rasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMLERİNİN 

KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 

Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu üyeleri Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Fede
ral Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, İtalya Cumhuriyeti, Lük-
semburg Büyük Dükanlığı, Holânda Kırallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti 
evlenme engellerinin kaldırılması ve evlenme öncesi ilânları ile ilgili olarak kendi vatandaşlarının 
diğer Âkı d Devletler ülkelerinde yapacakları evlenme akitlerinin kolaylaştırılması arzusiyle aşa
ğıdaki hükümlerde anlaşmışlardır. 

Birinci Bölüm 

Madde 1. — Âkıd Devletlerden birinin vatandaşının evlenme akdi, o vatandaşın mûtadolarak 
oturduğu diğer bir Âkıd Devlet üklesinde icra edildiği takdirde bu akdin yapıldığı memleketin 
vetkili makamları, müstakbel eşin şahsi kanunnunun öngördüğü haller ve şartlar bu kanunun 
tesbit ettiği evlenme engellerinden muaf tutulabilirler. 

Madde 2. — Birinci maddede alman muafiyeti tanımaya yetkili evlenme merasiminin yapıldığı 
memleket makamları, bu memleketin iç kanunları gereğince kendi vatandaşlarına aynı muafiyeti 
vermeye yetkili bulunan makamlardır. 

Meczuatı kendi vatandaşlarına bu nevi muafiyetler tanımıyan memleket, birinci madde gere
ğince, diğer Âkıd Devletler vatandaşlarına muafiyet tanıyabilmek için kendi makamlarından birini 
yetkili kılabilir. 

Madde 3. — İşbu Sözleşme, kendi vatandaşı bulunan müstakbel eşe kanunları gereğince mua
fiyet verecek Devlet makamlarının yetkisine halel getirmez. 

İkinci Bölüm 

Madde 4. — Âkıd Devletlerden birinin ülkesinde mahallî şekle uygun olarak yapılan evlenme 
öncesi ilânları münhasıran bu devletin iç kanunlarına tabidir. 

Üçüncü Bölüm 

Madde 5. —• Âkıd Devletlerden birinin kanunu evlenmenin dinî merasimle icrasına mecburi 
kıldığı takdirde, diğer Âkıd Devletlerin elçilik veya konsolosluk memurları kendi kanunları mü
saade ettiği takdirde bu memlekette evlenme akdini icra edebilirler. Şu şartla ki : Eşlerden en az 
biri elçilik veya konsolosluk memurunu tâyin eden devletin uyrukluğunda bulunmalı ve eşler
den hiçbiri evlenme akdinin aypıldığı devlet vatandaşlığında olmamalıdır. 

Bu takdirde evlenme öncesi ilânlar münhasıran elçilik veya konsolosluk memurunu tâyin eden 
devletin kanununa göre yapılacaktır. 

Dördüncü Bölüm 

Madde 6. — İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, «Bir devlet vatandaşı» terimi, bu devletin uy
rukluğunda bulunan kişilerle şahsi halleri adı geçen devletin kanunları ile idare edilen kişileri 
kapsar. 

Madde 7. — Âkıd Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün kılmak 
için anayasalarının gerekli kıldığı usullerin yerine getirildiğini, İsviçre Federal Hükümetine teb
liğ edeceklerdir. 

İsviçre Federal Hükümeti, birinci fıkra uyarınca yapılan her tebliğden Âkıd Devletlerle Mil
letlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genci Sekreterini haberdar edecektir. 
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Madde 8. — işbu Sözleşme ikinci tebliğin tevdi tarihini kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe gire

cek ve bu tarihten bağlıyarak bu formaliteyi yerine getiren iki Devlet 'arasında sonuç doğuracak
tır. 

Bundan evvelki maddede öngörülen formaliteyi -sonradan yerine getiren her imzacı Devlet için, 
bu Sözleşme tebligatın tevdii tarihini kovalıyan 30 ncu günden başlıyarak sonuç doğuracaktır. 

Madde 9. —• Her Âkıd Devlet imza, 7 ııci maddede öngörülen tebliğ veya 'katılma sırasında 
işbu sözleşmenin ilik üç bölümümden bir A'eya ikisini istisna ettiğini beyan edebilecektir. 

İşbu maddenin birinci fıikrası hükümlerine uygun olaraik bir beyanda bulunan her devlet son
radan her hangi bir anda yazılı bir tebliğ ile istinadeıttiği bölüm veya bölümlere katıldığını İsviç
re Federal Hükümetine bildirebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti, bu tdbliğdcn her Âkıd Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri Ko
misyonu Grenel Sekreterini haberdar edecektir. 

İşbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen beyan, İsviçre Federal Hükümetinin tebliği aklığı 
tarihi kovalıyan 30 nem günden itibaren hüküm ifade edecelktir. 

Madde 10. — Bu sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan topraiklarının bütününde hükulkan hü-
(küm ifade eder. 

Her Âikiid Devlet, işbu sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya birkaçında 
veyahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan devlet veya ülkelerde de uygula
nacağını imza, 7 nci maddede öngörülen tebliğ, katılma sırasında veya daha sonra İsviçre Fede
ral Hükümetine yapacağı tebliğ ile beyan edebilecektir. İsviçre Federal Hükümeti her Âıkıd Dev
leti ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sc'kreterini bu som tebliğden haberdar edecek
tir. Bu sözleşme hülkiimleri tebliğnamenin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını kovalıyan 
60 ncı gün anılan tebliğnamede gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olaraik bir beyanda bulunmuş olan her dev
let, daha sonra hor hangi bir anda İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir tebliğ ile bu söz
leşmenin beyannamede gösterilen devlot veya ülkelerin bir veya biılkaçmda uygulanmasına son 
verildiğini beyan edebilecektir. 

İsviçre Federal Hükümeti, her Âkıd Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel 
Sökreıterini bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması, adıgeçen tebliğnamenin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını 
kovalıyan 60 ncı gün bahis konusu ül/kodc son bulacaktır. 

Madde 11. — Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu veya Avrupa Konseyi üyesi her devlet 
işbu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak istiyen Devlet, bu niyetini İsviçre Federal Hükümeti
ne tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. Adı geçen Hükümet her 'katılma belgesinin tevdiin
den üye Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
Sözleşme katılan devletler için katılma belgesinin verilmesini kovalıyan 30 nou gün yürürlüğe 
girecektir. 

Katılma belgesinin tevdii, ancalk bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra mümkün ola
bilir. 

Madde 12. — İşbu Sözleşme, süre tahdidi olmalksızm yürürlükte kalacaktır. Bununla bera
ber Âkıd Devletlerden her biri, her zaman bu Sözleşmeyi veya onun ilk üç bölümünden bir veya 
ikisini feshetmek ve yazılı bir tebliğ ile İsviçre Federal Hükümetine biklirmelk imik ânına sa-
hibolacaiktır. İsviçre Federal Hükümeti, keyfiyetten diğer Âkıd Devletleri ve Milletlerarası 
Kişi Halleri Komisyonu Genel Scfkreterini haberdar edecektir. 

Fesih ihbarı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen tebliğ veya katılmadan bağlıyarak 
5 yıllık müddetin bitiminden evvel kullanılamaz. 
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Fesih ihbarı, bu maddenin birinci fıikrasında öngörülen tebliğin İsviçre Federal Hükümeti 

tarafından alındığı tarihten sonra 6 aylık süre sonumda hüküm ifade edecektir. 
Usulüne uygun olaraık yetkilendirilmiş olan ve imzaları aşağıda bulunan temsilciler, işbu Sözleş

meyi imzalamışlarıdır. 
Paris'te, 10 Eylül 1964 tarihinde, İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi olunmak üzere 

bir nüsha halinde düzenlenmiş olup aslına uygunluğu onaylı bir kopyası diplomatik yolla her Âkıd 
Devlete ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilecektir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti adına : 
İhtirazi kayıt : Federal Almanya Cumhuriyeti, 9 ncu maddeye uygun olaraık, işbu Sözleşmenin 

1 nci bölümünü istisna ettiğini beyan eder. 

İmza 
Avuslturya Cumhuriyeti adına 

İmza yoik 

Belçika Kırallığı adına 
İmza 

Fransa Cumhuriyeti adına 
İmza 

Yunanistan Kırallığı adına 
İmza 

İtalya Cunuhuriyeti adına 
İmza yok 

Lülksemburg Büyük Dukalığı adına 
İmza ycik 

Holânda Kırallığı adına 

İhtirazi 'kayıt : Holânıda Kırallığı, 9 ncu maddeye uygun olarak, işbu Sözleşmenin 1 nci bölü
münü istisna ettiğini beyan eder. 
Holânda Kırallığı ile ilgili olarak Sözleşme metninde kullanılan Anavatan 
ve Anavatan dışı ülkeler terimleri, âmme hukuku açısından eşit bir statüye 
ısahibolup Avrupa'da bulunan Hâlanda ile Avrupa dışındaki Surinam ve Ho
lânıda Antillcrini ifade eder. 

İsviçre Konfederasyonu adına Türkiye Cumhuriyeti adına 
İmza yok İmza 

-©-<< 
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