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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Sayfa 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 238 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 238 

1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu* 
nun, Başbakan Turgut Özal'ın Suudi Arabis
tan'a yaptığı ve ABD'ne yapacağı ziyaretler 
hakkında gündem dışı açıklaması ve MDP 
Grubu adına Bitlis Milletvekili Kâmran inan 
ile HP Grubu adına Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
aynı konuda konuşmaları 238:243 

2. — Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in, 
Viyana'da katıldığı «İnsan Hakları» konulu 
Avrupa Bakanlar Konferansı konusunda gün
dem dışı açıklaması 243:244 

3. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangü' 
in, Akhisar Sigara Fabrikası ve Virjinya tü
tünü konusunda gündem dışı konuşması 244:246 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasar-
oğlu'nun, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nının sağlık hizmetlerini aksatacak ve vatan-

Sayfa 
daşları sıkıntıya sokacak kararlan konusunda 
gündem dışı konuşması 1246:247 

5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al-
tunakar'm, tek dersten başarısız olan öğren
ciler konusunda gündem dışı konuşması 247:248 

B) Çeşitli İşler 248 
1. — Niğde Milletvekili Emin Alpkaya'nın 

vefatına dair Başkanlık tezkeresi ve saygı du
ruşu (5/40) 248 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Ekim, Kasım ve Aralık 1984 Ay
ları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Ra
poru (5/39) (S. Sayısı : 268) 251:252 

C) Tezkereler ve Önergeler 249 
1. — ABD'ne gidecek olan Başbakan Tur

gut özal'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/753) 249 

2. — ABD'ne gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'na, Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/754) 249 
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Sayfa 
3. — Federal Almanya ve Tunus'a gide

cek olan Millî Savunma Bakanı Zeki Ya-
vuztürk'e, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türerin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/755) 249 

4. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi (3/757) 252 

5. — İstanbul Milletvekili ]£emal özer'e 
ödenek ve yolluğunun verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/756) - 252 

D) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 249 

1. — İstanbul Milletvekili Namık Ke
mal Şentürk ve 10 arkadaşının; Türkiye Kö
mür İşletmelerindeki bazı görevliler hakkın
daki ağır ithamların doğruluk derecesini tes
pit etmek amacıyla bir Meclis Araştırması 
yapılmasına ilişkin önergesi (10/7) 249:250 
• 2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver 

ve 30 arkadaşının; Yunanistan ve Ege sorunu 
konusunda bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 250:25'1 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 253,276 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 253 
1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 

Erol'un, Hakkâri İlinde 1985 yılında ne gibi 
hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Te-
nekeci'nin cevabı (6/265) 253 

2. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Etibank'ın verdiği kredilere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 255 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
m, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevine son verilen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 255 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine 
ilişkin sözlü sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ce
vabı (6/280) 255:258 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
emekli maaşı ödeyen bankalar arasındaki 
farklı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 258 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, bakanlık irtibat bürolarının çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/292) 258 

Sayfa 
7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, basında yer alan Ordu - Hükümet işbir
liği seminerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/294) 258 

8. - İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Sıkıyönetim Kanununa göre işine son 
verilen memur ve işçilerin durumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 258: 

9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay' 
m, ipek ipliği ithaline ve üretimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/298) 258 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, ilahiyat fakülteleri ders prog
ramlarının açık öğretim kapsamına alınma
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) '258i 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 276 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit' Tutum' 

un genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Ka
mu İktisadî Teşebbüslerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/341) 276:278 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, millî gelirin yıllar itibariyle da
ğılım yüzdelerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/357) 27®:279 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1984 yılı içinde özel firmalara 
hazırlatılan projelere ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı 
(7/363) 279:280 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1980 - 1984 yılları arasında Da-
nıştaya intikâl eden dava dosyalarına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem üe 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevap
ları (7/364) 280:282 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yük
seltilmesi nedenlerine ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/422) 282:283 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, işçi sendikaları sayısına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/429) 283': 284 
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Sayfa I 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 259 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102) (S. Sayısı : 8*2 ve 82'ye 1 in
ci ek) 259 

X 2. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme I 
Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi | 
ve İşletme Anlaşmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Ko
misyonları raporları (1/631) (S. Sayısı : 267) 259:261, 

267,285:288 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00He açıldı. 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz, 74 üncü birle

şimde Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in İncirlik 
Askerî Üssündeki olaylarla ilgili gündem dışı konuş
masına cevap verdi. 

Antalya Milletvekili Kadri Alay, ipek ipliğinin 
üretim ve ithali, 

Hatay Milletvekili Albdurralhiman Demirtaş, Suri
ye Devlet Başkanının Hatay İlimizle ilgili vermiş ol
duğu gerçek dışı beyanları, 

Erzurum Milletvekili Hilmi NaÜlbantoğlü da paha
lılık ve fiyat artışları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

ölüm cezasına hükümlü Hasan Çepik, Ahmet öğ
retmen, Kemal Teksöz, Mustafa Çepik, Salih Sezgi 
ve Musa Aslan haklarındaki dava dosyasının geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/707) okun
du; Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın, İçtü-. 
züğün 76 ncı maddesine göre geri verildiği açık
landı. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal, Rıza öner Ça
kan ve Muhteşem Vasıf YüceTin «Ereğli Maden Hav
zasındaki Yapılara Uygulanacak Islemlar Hakkında 
Kanun Teklifi» ni (2/17) geri aldıklarına daîr öner-

26 . 3 s 1985 O: İ 

Sayfa 
X 3. — 3065 Sayılı Katma Değer Ver

gisi Kanununun Bir Bölümünün Başlığı ile 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/658) (S, Sayısı : 270) 261:267,275,289:292 

4. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/644) (S. Sayısı : 257 ve 
257'ye 1 inci Ek) 267:276 

VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMEN
Nİ VE TAZİYETLER 284 

1. — Niğde Milletvekili Emin Alpkaya' 
nın vefatı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu 
ve Gaziler Genel Başkanı Muzaffer Sebuk-
cebe'nin taziyet telgrafları 284 

geleri okundu; Bütçe ve Plan Komisyonunda bulu
nan teklifin, İçtüzüğün 76 ncı maddesi gereğince geri 
verildiği bildirildi. 

Hakkâri Milletvekilli Mehmet Sait Erol'un, (6/265) 
sözlü soru önergesi, soru sahibi izinli olduğundan; 

llçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/270) ve 
Eld'irne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/280) sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Adana Milletvekili Nuri Korklmaz'ın (6/279), 
Konya Milletvekili Salim Erel% (6/290), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294), 
fetaribul Milletvekili Sabit Batumilu'nun (6/296), 

•Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın (6/298) ve 
Diyarbakır Milletvekili Mahımud Altunakar'm 

(6/299) sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/292) sözlü soru önergesi de soru sahibi ve ilgili 
balkan Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler*, 
Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil

leti vekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dalir Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 

• • • • « « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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ve 82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden er
telendi. 

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Söz
leşmenin (OOTIF) Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısının (1/491) (S. Sayısı : 266) 
maddeleri kabul edilerek tümü açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı 
açıklandı. 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Parlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/214) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa gelüş tarihi : 21.3.1985) 

Raporlar 
1. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa 

Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaş-. 
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/631) (S. Sayısı : 267) 
(Dağıtma tarihi : 21.3.1985) (GÜNDEME) 

2. — Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Ekim, Kasım ve Aralık 1984 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/39) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma 
tarihi ; 22.3.1985) (GÜNDEME) 

Tezkereler 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1978 Büt

çe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/748) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22,3.1985) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1979 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildüriımi-

Tezkere I 
1. — Gülcemal Arslan Hakkındaki ölüm Cezası- I 

nın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/752) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.3.1985) 

26 Mart 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşimo saat 16.20Me son verildi. 

Başkan 
Başlkanveküli 

Turgut Halit Kunter 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Giresun Adana 
Yavuz Köymen Cüneyt Canver 

I nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkere
si (3/749) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 22.3.1985) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1980 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişiklin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 

I (3/750). (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.3.1985) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1981 Büt
çe Yılı Kesirihesalbına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi (3/751) (Sayıştay Kbrriisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihli : 22.3.1985) 

Genel Görüşme önergesi 
1.; — Adana Milletvekü'M Cüneyt Canver ve 30 ar

kadaşının; Yunanistan ve Ege sıorunu konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 110 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 

| (8/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.1985) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. —İstanbul MiiletvekMi Namık Kemal Şentürfc 

I ve 10 arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerindeki 
I bazı görevliler hakkındaki ağır ithamların doğruluk 

derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.3.1985) 

Raporlar 

1. — 3065 sayılı Kaitma Değer Vergi'si Kanununun 
Bir Bölümünün Başlığı ile Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko

li. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 3 . 1985 Cuma 

25 . 3 . 1985 Pazartesi 
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misyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma 
tarihi : 22.3.1985) (GÜNDEME) 

2. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/644) 
(S. Sayıisı : 257*ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22,3.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1< — Ördü Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ankara 

Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının laik
lik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına ilişkin İç
işleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/305) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

2. — Ordu Milletvdklili Bahriye Üçok'un, Mushaf
ları inceleme Kurulunun denetiminden geçmeyen 
Kur'anların satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/306) (Başkanlığa geliş ta
rifti : 19.3.1985) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Selçuk 

İlçesi Zeytin Köyü yoluna ilişkin Tarım Orman ve 
KöyişJeri Bakanından yazılı soru önergesi (7/462) 
((Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1985) 

2. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Sel
çuk İlçesi Zeytin ve BeleVi köylerine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/463) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1985) 

3. — Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın'ın, 
Konya Merkez İlçeye bağlı Sarıcalar Köyü merasın
da işletildiği iddia edilen madene ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/464) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3,1985) 

4. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, bir va
kıf tarafından insanlar üzerinde ilaç araştırması ya
pıldığı iddiasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/465) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.3.1985) 

5̂  — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, katmu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan ko
nutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/466) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaHbantoğlu' 
nun, Türkiye Turîmg ve Otomobil Kurumuna ilişkin 
'Barbakandan yazılı soru önergesi (7/467) (Başkan
lığa geliş tarM : 19.3.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yalbancı ülke radyolarındaki Türkçe yayınlara 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazalı soru önergesi 
(7/468) paşkanlığa geliş tarihi : 19,3,1985) 

j 8. — Erzurum Mffietvekffi Hilmi Nalbantoğlu' 
' nun, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin Mali

ye ve Gümrük Bakanından yazılı soru . önergesi 
(7/469) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, gazetecilik eğitimi uygulayan yükaekoikuillara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 

| soru önergeai (7/470) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.3.1985) 

i 10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Basın - İlan Kurumunun resmî ilan dağıtımına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/471) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Emekli Sandığının turizm işletmelerine ilişkin 
Mal'iye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/472) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

12.; — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, vergi gelirlerinin gayri safi millî hâsıladaki yüz
de payına İlişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/473) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.3,1985) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Çay-Kur'a ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/474) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19.3.1985) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/475) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nuri, serbest meslek sahibi vergi mükelleflerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/476) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde 
meydana gelen olaylara Miskin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/477) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.3.1985) 

17. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.1985) 

18. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan îli ve ilçelerinin sağlık ocağı ihtiyacına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/479) (Başkanlığa geliş tarM : 19*3498-5) 
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26.3.1985 Salı 

Tasarı 
1. — Maden Kanunu Tasarısı (1/662) (Sanayi ve 

Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1985) 

Teklif 
1. — Izmi:* Milletvekili Sulha Tanık ve 2 Arkada

şının, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/215) 

(Millî Eği<jim; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.3.1985) 

Rapor 
1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Rapo
ru (1/660) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi: 25.3.1985) 
(GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Saffet Sakarya (Çankın) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

m. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Hdef oğlunun, Baş

bakan Turgut Özal'ın Suudî Arabistan'a yaptığı ve 
ABD'ne yapacağı ziyaretler hakkında gündem dışı 
açıklaması ve MDP Grubu adına Bitlis Milletvekili 
Kamran İnan ile HP Grubu adına Yılmaz İhsan Has-
türk'ün aynı konuda konuşmaları 

BAŞKAN — önce 2 hükümet üyesine, daha son
ra 3 milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Sayın Başbakan Turgut özal'ın Suudî Arabistan'a 
yapmış olduğu resmî ziyaret konusunda konuşmak üze
re, Sayın Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu; buyurun 
efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın 
Başbakanımızın 16 ila 21 Mart 1985 tarihleri arasın
da, Veliaht Prens Abdullah'ın daveti üzerine dost ve 
kardeş Suudî Arabistan'a yaptığı resmî ziyaret hak
kında bilgi sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Sayın Başbakanımıza bu ziyaretinde, Millî Savun
ma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bayındırlık ve İskân 

bakanlarımızla, Dışişleri Bakanı olarak ben ve Mec
liste temsil edilen 3 siyasî partiye mensup 7 mil
letvekili arkadaşımız refakat ettik. Ayrıca, çok sayıda 
işadamımız da bu ziyarette hazır bulundular. Hemen 
ifade edeyim ki, bu ziyaret sırasında, başta Suudî 
Arabistan Kralı Fahd olmak üzere, bu dost ülkenin 
devlet adamlarından ve kardeş Suudî Arabistan halkın
dan gördüğümüz yakın dostluk ve misafirperverlik 
hepimizi çok etkilemiştir. 

Yüce Mecliste çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, 
hükümetimiz, izlemekte olduğu bütün ülkelerle dost
luk ilişkileri kurmayı amaçlayan çok yönlü dış po
litika çerçevesinde bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi her 
alanda güçlendirmeye özel bir önem atfetmektedir. 
Bu bakımdan, bölgemizin en önemli devletlerinden 
biri olan Suudî Arabistan ile esasen mevcut olan 
yakın dostluğumuzun ve karşılıklı menfaatlara hiz
met eden verimli işbirliğimizin daha da geliştirilmesi; 
hükümetimizin samimiyetle takip ettiği hedeflerden bi
ridir. 

Gerek Suudî Arabistan Veliahdı Prens Abdullah'ın 
kısa bir süre önce ülkemize yaptığı resmî ziyaret, 
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gerek bu defa Sayın Başbakanımızın gerçekleştirdiği 
resmî ziyaret sırasında Suudî Arabistan'ın da aynı dü
şünce ve duygular içinde olduğunu görmekten bah
tiyarlık duyduk. 

'17 Mart günü Majeste Kral tarafından kalbul edi
len Sayın Başbakanımız, kendileriyle 2 ülkeyi ilgilen
diren ve bölgemizdeki ciddî sorunları içeren etraflı 
ve muhtevalı bir görüşme yapmıştır. Bu görüşme sı
rasında, Kral jFahd'ın ülkemizle iktisadî, sosyal ve 
diğer bütün alanlarda mevcut işbirliğini daha da güç
lendirme arzusunda olduklarım belirtmesi ve Tür
kiye'nin İslam âlemi içinde oynamakta olduğu öncü 
role işaret etmesi, bizim için büyük memnunluk ve
silesi teşkil etmiştir. Sayın Başbakanımız da, hüküme
timizin Batı dünyası ile Ortadoğu arasında oynamakta 
olduğu köprü rolünü somut örnekleriyle anlatmış, hü
kümetimizin aldığı ekonomik tedbirler sayesinde ülke
mizin kaydettiği gelişmeleri vurgulamış ve İslam ülke
leri arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da geliş
tirilmesi için sarf ettiğimiz gayretleri izah etmiştir. 

Başbakanımız, Türk şirketlerinin Suudî Arabistan' 
da memnuniyet verici bir çalışma içinde olduklarını 
belirtmiş ve bu şirketlerimize gösterilen kolaylıkların 
artırılması ve daha çok sayıda işçimize iş sahası yara-. 
turnası arzusunda olduğumuzu kaydetmiş, ayrıca 
Suudî Arabistan işadamlarının ve şirketlerinin ülke
mizde daha çok yatırım yapmalarını temenni etmiştir. 
Sayın özal ayrıca, hükümetimizin bu alanda son za
manlarda yaptığı mevzuat değişikliklerini ve getirdiği 
kolaylıkları anlatmış ve çok sayıda Suudî vatandaşı
ma Türkiye'yi ziyaret etmelerinin 2 ülkeyi birbirine 
yakınlaştıran bir rol oynadığım kaydederek, Suudî 
Arabistan'dan gelen turistlerin sayısında daha da 
büyük artış olmasını beklediğimizi ifade etmiştir. Baş
bakanımızın bu ifade ve temennileri Kral Fahd tara
fından aynen paylaşılmıştır. Kral, Türkiye'nin iktisadî 
alanda gelişmesinin ve güç kazanmasının bütün bölge 
ülkelerinin menfaatına olduğunu belirtmiş ve Suudî 
Arabistan'ın bu gelişmeye elinden gelen katkıda bu
lunacağını beyan etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu görüşme sırasında, son 
zamanlarda yeni boyutlar kazanarak gittikçe artan 
bir ölçüde endişe kaynağı olan İran - Irak savaşı ko
nusunda da görüş teatisinde bulunulmuştur. Gerek 
Türk, gerek Suudî Arabistan tarafı, sivil hedeflere 
yönelik saldırılarla vahim boyutlara ulaşan bu savaşın 
bir an önce sona erdirilmesini temenni etmişlerdir. 
Sayın Başbakanımız, Türkiye'nin dostu ve komşusu 
olan bu 2 ülke nezdinde yaptığımız girişimler hak

kında bilgi vermiş ve barışın sağlanması amacıyla 
Türkiye'nin sarf etmekte olduğu gayretleri aktif bir 
şekilde srüdüreceğini ifade etmiştir. Kral da, her iki 
ülkeyle iyi ilişkiler içinde bulunan ve dengeli bir tu
tum izleyen Türkiye'nin bu alanda etkili bir rol oy
nayacağı inancı içinde bulunduklarını belirtmiştir. 

Görüşmede Ortadoğu sorunu da ele alınmıştır. 
Kral Fahd, bu konudaki gelişmelerle ilgili olarak; bir 
süre önce Amerika Birleşik Devletlerinde yaptığı te
maslar hakkında bilgi vermiştir. Ortadoğu sorununun 
halledilmesi için Filistin meselesine bir çözüm bu
lunması ve İsrail'in Lübnan'dan bir an önce çekilmesi 
gerektiği hususlarında her iki taraf da aym görüşleri 
paylaştıklarım kaydetmişlerdir. 

Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kral 
Fahd'a en iyi dileklerini ifade eden sözlü mesajını, 
nakletmiş ve Majeste Kralı bir an önce ülkemizde 
görmeyi arzu ettiklerini belirtmiştir. Kral Fahd, müm
kün olan en yakın zamanda ülkemizi ziyaret etmeyi 
arzuladığım söylemiştir. 

Ziyaret sırasında diğer bakan arkadaşlarım ve ben, 
Suudî Arabistanlı meslektaşlarımızla çok yararlı ve 
verimli görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde, bir
çok alanda mevcut olan işbirliği imkânlarının ne şekil
de değerlendirilebileceği üzerinde durduk. 

Halen Suudî Arabistan'da çalışan yaklaşık 100 bin 
civarında işçimiz mevcuttur; bunlar aileleriyle birlikte 
150 binin üzerindedirler. Suudî Arabistan'ın kalkın
ma faaliyetlerine katkıda bulunan bu işçilerimizin Türk 
ekonomisine yaptıkları katkı da dikkate değer bir dü
zeydedir. Suudî Arabistan'ın Türk işçilerini tercih et
mesi, aynı zamanda istihdam sorunumuz üzerinde de 
müspet bir etki yapmaktadır. 

Sayın Başbakanımızla birlikte Türk mühendislik 
ve müteahhitlik firmalarının Suudî Arabistan'da ger
çekleştirmekte oldukları büyük inşaatları görmekten 
kıvanç duyduk. Yüksek verimlilikleri ve yaptıkları iş
lerin kalitesi ile Türk müteahhitleri yurt dışında yü
zümüzü ağartmaktadırlar. Kendilerine daha geniş iş 
sahaları yaratılması için hükümetimiz, Suudî Arabis
tan'da ve diğer bölge ülkelerinde yoğun bir gayret 
içindedir. 

Savunma sanayii alanında da geniş işbirliği imkân
ları mevcuttur. Bu çerçevede yapılan temaslarda Suudî 
Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu bazı silah ve mühimma
tın Türkiye'den temini ve Suudî Arabistan'ın sahip 
olduğu bazı askerî araçların bakım ve onarımlarının 
Türkiye'de yapılması gibi konlar da ele alınmıştır. 

Görüşmeler sırasında Suudî Arabistan malî ku
ruluşlarının Türkiye'deki büyük projelere katılmaları 
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üzerinde de durulmuş ve bu alandaki çalışmaların 
sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 

tşadamlarımızın yaptıkları temaslar da çok yararlı 
ve verimli olmuş ve hükümetimizin ekonomiyi liberal-
leştirme, bürokratik engelleri kaldırma ve yabancı ya
tırımlara kolaylıklar sağlama yolunda aldığı karar
ların, özellikle Suudî Arabistan ile diğer bazı bölge 
ülkelerinin vatandaşlarına Türkiye'de mülk edinme 

.imkânının tanınmasının ve diğer bazı teşvik edici 
tedbirlerin uygulanmasının büyük ilgi ve memnun
lukla karşılandığı müşahede edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Aynı ilgiyi 
onlardan da bekleriz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başbakanımızın bu ziyaretinin 
pek kısa bir zaman içinde meyvalarını vereceğini umu
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu ziyaretin de bir kere daha 
teyit ettiği gibi, Türkiye'nin bölgede güvenilen, dost
luğuna önem verilen, itibarı artan bir ülke olarak 
varlığım hissettirmesi ve yaratılan bu müsait siyasî 
ortamın etkisi ile iktisadî ve ticarî ilişkilerimizin yeni 
ye zengin boyutlar kazanması, Türkiye'nin diğer ülke
lerle ilişkilerinde de müspet yönde önemli bir tesir 
icra etmektedir. Bunu, başta Batı ülkeleri olmak üzere, 
diğer ülkelerle yaptığımız yüksek düzeydeki temas
larda her gün biraz daha hissetmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bu vesileyle Sayın Başbaka
nımızın yarından itibaren Amerika Birleşik Devlet
lerine yapacağı ziyaret hakkında da yüce heyetinize 
kısaca bilgi sunmak istiyorum. 

Uzun zamandan beri çok dikkatli ve titiz bir ça
lışma sonucunda hazırlanan bu gezi sırasında Sayın 
Başbakanımız, başta Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Reagan olmak üzere, dost ve müttefik ülkenin 
önde gelen devlet adamları, kongre üyeleri, işadam
ları ve basın ve yayın mensuplarıyla çok sayıda gö
rüşmeler yapacak, çeşitli vesilelerle Amerika kamuoyu
na ve orada yaşayan vatandaşlarımıza hitap edecektir. 
Başbakanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
de bir nezaket ziyaretinde bulunacaktır. 

Başbakanımıza, Dışişleri Bakanı sıfatıyla benim ve 
yüce Meclisin değerli üyelerinin de refakat edeceğimiz 
bu ziyaret, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri 
ile mevcut sağlam dostluk ilişkilerini daha da güç
lendirecek ve iktisadî ve ticarî bakımdan dünyanın 
en geniş imkânlarına sahip olan bu ülkeyle çeşitli 
alanlardaki işbirliği olanaklarımızı genişletmek için 
müstesna bir fırsat teşkil edecektir. Seyahate katıla

cak işadamlarımızın da bu imkânları en iyi şekilde 
değerlendireceklerine inanıyoruz. 

Görüşmeler sırasında, siyasî ve iktisadî konulara 
ilaveten, 2 müttefik ülke arasındaki savunma işbirliği 
konuları da ele alınacaktır. 

Bu ziyaret, aynı zamanda Türkiye'nin dış politika 
alanındaki görüşlerinin en yüksek düzeyde Amerikan 
yöneticilerine ve halkına ifade edilmesi açısından da 
önem taşıyacaktır, 

Sayın Başbakanımızın Amerika Birleşik Devletleri
ne yapacağı ziyaretin sonuçları hakkında yüce Mec
lise ayrıca bilgi arz edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu vesile ile 
yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın yaptıkları bu 

açıklamalar üzerinde gruplar adına konuşmak üzere 
söz isteyen milletvekillerine söz vereceğim. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Kâmran İnan; buyurun efendim. (Alkışlar) 

Sayın İnan, süreniz 10 dakikadır efendim. 
MDP GRUBU ADINA KÂMRAN tNAİN (Bit

lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Dışişleri Bakanımıza, hükümet adıma, Sayın Başba
kanımızın Suudî Arabistan'a yaptıkları ziyaret hafc-
kınlda ve bu kere Amerika Birleşik Devletlerine ya
pacakları ziyaret konusunda bilgi vermelerinden dolayı 
teşekkür ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine bu g!ibi gelişme
lerden, ziyaret ve temasların hemen arkasundan bilgi 
verilmesinin hükümetçe de benimsenmiş demokratik 
bir anane haline getirilmiş bulunmasını da takdir ve 
memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. 
Bunun üzerimde uzun zaman rica ve ısrarlarımız ol
du, bu ricalarımızın bugün benimsenmiş bulunduğunu 
görmek bize memnuniyet vermektedir. 

Değerli milletvekilleri, komşu memleketler ve bun
lar arasında bölgenin en önemli mmleketterinden bi
ri olan Suudî Arabistan'a Başbakan seviyesinde zi
yaret yapılmış bulunması, şüphesiz ki memnuniyet 
verici bir hadisedir. Bu bölge memleketleriyle, bi
zim yalnız bugünkü şaftlar içeri'sinde, ekonomik ve 
siyasî mülahazalardan doğma i&şfcilerinfe değil, ta
rihî bağlarımız, kültürel bağlarımız bulunmaktadır ve 
hadise yıllara mahsus, yıllarla sımrlaınldırılmış bir ha
dîse olmayıp, asırlara mahsus bir hadisedir ve bunun 
geliştirilmesi, karşılıklı memleketlerin menfaatları ba
kımından azamî ölçüde değertendirilmesi, hiç şüp-
hesizki Cumhuriyet hükümetlerinin hedefi olmak ge-
<reklü\ 
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Değerli miletvekillerî, zaman zaman söylenmiştir 
ve memnuniyetle belirteyim ki, bütün dünyamın, bil
hassa sanayileşmiş memleketlerin dikkatini! yakından 
çekmeye başlayan hadise, Türkiye'nin 3 kıta arasın
daki köprü vazifesi ve dolayısıyla bölge memleket
leri ve Asya, Afrika ile Batının sanayileşmiş mem
leketlerini ekonomik, mümkün olduğu ölçülerde po
litik ve küiltüreil bakımidan bağlamak ve Türkiye'nin 
bu köprü vazif esini yapmak. 

«Son olarak, parlamentomuz üyelerinden Sayın Kö-
seoğlu ve Sayın Öney ile birlikte Amerika Birleşik 
Devletlerine ve bazı Avrupa memleketlerine yaptığı
mız ziyarette tespit ettiğimiz hadise, Batının, bilhassa 
Türkçe'nin bu köprü olma vazifesine ve fonksiyonu
na verdiği önem ve bu çerçevede hükümetin daha 
önce belirttiği ve burada işlediğimiz Anadolu üzerin
den enerji boru hatlarının, yani Batı sanayiinin can 
damlarlarının geçirilerek Batıya ulaştırılması son dere
ce önemli ve Batı sanayi bakımımdan tek kaynağa 
.bağımlı olmaktan, yani Sovyet gazına bağımlı olmak
tan kurtulma avantajı ve Batı sanayiinin artan enerji 
İhtiyacının karşılanması ve aynı zamanda bölge mem
leketleriyle Batık sanayileşmiş memleketler arasında 
•bir ekonomik ve siyasî halkımdan iç içe girme bağı
nın tesisi rolü, Türkiye'ye dünyada ve bölgede son 
derece önemli bir mevki kazandırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle sayın bakan 
temas buyurdukları için, Sayın Başbakanımızın Ame
rika Birleşik Devletlerine yapacaktan ziyaretle ilgili 
olarak şu hususu belirtmek isteriz : Muhalefet ola
rak ve eminim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak, kendilerinim Amerika ziyaretinde,, ele alacakları 
bü'Dün müî meselelerde Türk Milletiyle beraber ar
kalarında bulunduğumuzun bilinmesini, Amerika ve 
dünya kamuoyuna belirtmek isteriz. (Alkışlar) 

(Amerika'da, karşı tarafça veya başka kaynaklar
ca ele alınacak olan ikili ve çok taraflı menfaatan-
mız arasında; Ege'deki milî haklarımız, Amerikan 
kamuoyunun kongre ve idaresinin artık kesinlikle ka
bul ettiği Kıbrıs konusunda Türkiye'nin kendine dü
şerim azamisini yapmış bulunduğu meselesi, Ameri
ka Birleşik Devletlerinin çok taraflı savunma icapları 
çerçevesinde Türkiye'ye yapmakta bulunduğu askerî 
ve ekonomik yardımların Türkiye'nin yükümlülükleri 
karşısında yetersiz olduğu ve komşu bazı memleket
lilerle mukayese edildiği zaman, bizim mükellefiyetleri
mizin ve yapmamız gerekenlerin çok gerisinde kal
dığı, hatta Kuzey Atlantik ittifakı enirine bir aske
rini dahıi tahsis etmemiş bulunan Yunanistan'ın fert 
faşına almakta bulunduğu yardımların, Türkiye'nin 
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I aldığı yardımların 3 misli olduğu hususunun ve yine 
Amerika birleşik Devletlerinin Türkiye'ye yapmakta 
'bulunduğu kredili satışların, FMS kredilerinin uzun 
vadede, hatta orta vadede Türkiye Ödemeler dengesi 
üzerinde çok ağır bir yük teşkil etmekte bulunduğu 
Ve ekonomik kalkınmamızı sınırlamak noktasına gel-

I diği hususunun ve bu çerçevede, yalnız 1985 yılı ba-
I kımımdan Amerika Birleşik Devletlerinden almamız 

öngörülen 700 milyon doların yarısını birikmiş eski 
kredi ve faiz vadesi olarak iade etmek durumunda 
kalacağımız gibi, Türkiye'nin hayatî ve millî mesele
lerinde en büyük salahiyetle işleneceğinden emin ol
duğumuz bu konularda kendileriyle beraber olduğu
muzun peşinen bilinmesine, yalnız hükümet bakımın
dan değil, dünya kamuoyu bakımlından da önem ver
mekteyiz ve bu bakımdan burada söz almak istedik. 

Bu, 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra kurulmuş 
demokratik silstemin Sayın Başbakanının Amerika 
Birleşik Devletlerine ilk ziyareti olmaktadır ve aynı 
zamanda da Reagan idaresi ile ki, kendileri de ye
niden İkinci defa seçilimiş olmakk, en yüksek sevi
yede bir temas imkânı sağlamaktadır. Dünyanın bu
günkü ortamı içerisinde, ziyaretin yalnız Türkiye ba
kımından değil, dünya barışı ve Ortadoğudaki geliş
meler bakımından da çok önemli olduğu, derin an
lamı bulunduğunu belirtmek ve kabul etmek gerek. 
Yanıbaşımızdaıki Iran - Irak savaşı insaniyeti rahat-

I sız edecek boyutlara varmış bulunmaktadır ve son 3 
günlük savaşlar içerisinde 27 bin kişinin öldürüldüğü, 
maalesef zehirli gaz kullanma yollarına başvurulduğu 
gibi, bizleri her ikisini de eşit derecede kardeş bir 
millet ve devlet olarak kabul ettiğimiz için büyük öl
çüde rencide etmektedir.' Dünyanın bu konunun üze-

I rine eğilmesi zamanı gelmiştir. 

LübnanMa yatıştığı sanılan olaylar yeniden pat
lak vermektedir ve Ortadoğu çalkalanmaya devam 
etmektedir ve maalesef buradan üzülerek belirtmek 
isteriz, güney komşumuz Suriye, hükümetin bütün 

I gayretlerine, rica ve anlayışına rağmen, Türkiye üze
rindeki terörist eğirme ve sevk etme - daha dün te-

I levizyon ekranlarınızda birisine şahit oldunuz- faali-
I yetlerimi devam ettirmekte ve üzülerek söyleyeyim, 
I tırnak içinde söylemek durumundayım; yine komşu 
I memleket olduğu için, bir nevi Ortadoğu Küba'sı olL 

I mak rolüne girmiş bulunmaktadır. 
Bütün bunlarla beraber, NATO müttefikimiz ol-

[ ması gereken Yunanistan'ın ise bölgede oynamak is-
I tediği oyunlar ve yarattığı tansiyon bilinmektedir. Bu 
I çerçevede Türkiye'nin, bölgede Kuzey Atlantik îtti-
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fakı güney kanadının en ağır savunma yükünü üze
rine .almış bulunan bir memleket olması itibariyle, bü
tün bu olaylar üzerinde en geniş ve yetkili söz sahibi 
olm'ast gereğimin de Amerikalı dostlarımızca kabul 
edilmesi gerektiğini bu kürsüden belirtmek gerekir. 

'Değerli milletvdkMeıri, takip buyurmuşsunuzdur, 
'bütün yapılanlara rağmen, Amerikan Kongresinin 
bazı çövreleri hala 7'ye 10 müspeti gibi anlaşılması ve 
kabul edilmesi mümkün olmayan bir noktada ısrar 
etmektedir. Bunu, sayın milletvekilleri arkadaşları-
muzla beraber bütün Amerikan yetkililerine belirtmeye 
çalıştık. Kuvvet dengesi hasım memleketler arasında 
gözetilir. Amerikan Kongresinin Türkiye ile Yunanis
tan arasında bir kuvvet dengesini gözetmesi demek, 
bunlarım âdeta hasım devlet olduğunu kabul ve ilan 
etmesi ve dolayısıyla NATO İttifakını reddetmesi ma
nasına gelir, ki bu, Amerika'nın bizzat savunduğu 
tezlere aykırı düşer ve bu aynı zamanda Amerika 
Kongresinin Sayın Papaendreu'nun iddialarının para
leline düşmesi manasıma gelir ki, bunun da kabul edi
lemeyeceğini parlamenter olarak, sizlerin temsilcisi 
olarak belirttiğimiz gibi, hükümetin en yetkilisinin de, 
Sayın Başbakanım da belirteceklerinden eminim. Bi
zim arzumuz, komşu memleketler ve Ortadoğu mem
leketleriyle ilişiklerimizin geliştirilmesi yanımda, Tür
kiye'nin asil millî tercihleri ve savunma ortaklığı ve 
asıl Batılılaşma hedefimin genel çerçevesi içerisinde, 
Amerika Birleşik Devletlerine yapılmakta bulunulan 
bu seyahate verdiğimiz önem ve seyahatte ana hat
larını kısa bir şekilde belirtmeye ve altını çizmeye 
çalıştığını millî davalarda, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti Sayın Başbakanın arkasında bulunduğumuzun 
Amerikan Hükümeti, Kongresi ve kamuoyunca bilin
mesi lüzumunu buradan ilan eder ve kendilerine se
yahatlerinde başarılar dilerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayım înan. 
Halkçı Parti Grubu adıma konuşmak üzere Sayım 

Hastürk; buyurun efendim. (HP sıralarımdan alkış
lar) 

HP GRUBU ADINA YIUMAZ İHSAN HAS
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
dost ve kalıcı bağlarla yakınlığımız devam eden Suudî 
Arabistan yetkilileriyle Sayın Hükümet Başkanı ve sayım 
bakanların yaptıkları gezi sırasında ortaya koydukları 
çok kıymetli görüş ve değerlendirmelerim yüce Par
lamento huzuruna getirilmesini şlükranla karşılıyoruz. 
Bu, biir hükümetin ciddî ve yapması gerekli bir gö
revin yerime getirilmesidir ve bundan dolayı mem
nuniyetimizi belirtmekteyiz. 

iBu konuşmamda grubum adına, bu seyahatler sı
rasında ortaya çıkan ve yüce Parlamentonun da de
ğerlendirmek üzere bilgi sahibi olmasını gerekli gör
düğümüz hususları kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Sayım Başbakanım ve heyet üyesi sayın hükümet 
Üyelerinin Suudî yetkilileriyle yaptıkiları temaslardan 
sonra basında yer alan genel değerlendirmede Suudî 
Arabistan bundan sonraki dönemlerde çok sayıda 
Tü^k işçisini istihdam edecek yeni bir allan olarak de
ğerlendirilmiş ve Sayım Başbakan bu değerlendirmeyi, 
gerek Suudî Arabistan gezisine katılan basın mensup
larına ve gerekse yurda dönüşte basın mensuplarına 
yapmışlardır. Ancak, burada çok fazla iyimserliğe 
sebep verecek bir değerlendirmenin de yapılmaması 
gerektiği kanısındayız. §u anda Suudî Arabistan'da 
127 Türk firması, büyük bir .kısmı yeni yerleşim alan
larında olmak üzere, inşaat sektöründe çalışmaktadır 
ve Sayım Dışişleri Bakanımızın da değerlendirdikleri 
gibi, hepimize gurur verecek çok ciddî çalışmaları var
dır ve Suudî Arabistan 'üzerimde kalıcı büyük eserler 
yapmışlardır. Ancak, bu çalışmalar süresinde hükü
metlimizin ve Çalışma Bakanlığı yetkililerimizin ciddî 
bir şekilde değerlendirmesi gereken yeni bir gerçek 
daha ortaya çıkmıştır. Suudî Arabistan'da inşaat 
sektöründe, özellikle Koreli firmalar büyük fiyatlar 
kırarak piyasaya girmişler ve piyasada Türk firma
larının, özellikle ihale almış firmalarım buradaki işle
rine devam etmek üzere taşaron görevli almış firma
ların da fiyat kırmalarına vesile olmuşlardır. 

Suudî Arabistan'da çalışmalar bir Suudlü kefilim 
nezaretinde yürütülmektedir ve yetkililer ile bu fir
maların tüm yasal işlemlerini bu kefiller yürütmek
tedirler. Orada gözleyebildiğimiz kadar -ki bu aksak
lıkları gördüğümüz zaman bize iletilenleri Sayın Ça
lışma Bakanımıza da İlettik, kendileri de goYüşitüler-
bazı firmalarda çalışan işçilerimizin çok uzun süre
dir ücretlerini alamadıklarımı ve sosyal haklarımı ala
mayışları nedeniyle yabancı bir ülkede çok zor du
rumda kaldıklarını gördük. Bu ücretlerini alamayan 
vatandaşlarımızın ilgililer ile temaslarını kuracak olan 
dış üniitelerimizdeki yetkili sayısının az oluşu ve bura
ya daha evvel ön bilgi sahibi olmayan çok sayıda iş
çinin muhtelif kanallarla gönderilmiş olması, çok cid
dî problemler ortaya koymuş/tur. 

IBir ikinci ve en önemli yan; Türk firmalarının 
bu ihalelerde projelendirme safihasında yer almamış 
olmalarıdır, ihale konusu yatırımlar, daha evvel ya
bancı projelendirme firmaları tarafından projelendi
rildiği içim, burada kullanüan her türlü yapı inşa 
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malzemesi, bu projelendirme firmalarının seçtiği 
marka ve çeşitler üzerinden olmaktadır. Oysa, Türk 
projelendirme firmalarımın acilen Suudî Arabistan 
piyasasına girmesinde, bu konuda yeni çalışmalar 
yapılmasında çok ciddî yarar görmekteyiz. 

Bayın üyeler, Suudî Arabistan gerçeğine şu açı
dan bakılmasında yarar görmekteyim. Suudî Ara
bistan, sön 10 yıldır planlı ve hızlı* bir kalkınmaya 
yönelmiş, verdiği projeleri' kontrol ederek, yatırım ve 
projelendirme konusunda ciddî bilgilere ulaşmış bir 
ülkedir. Bu ülkede, bundan sonraki çalışmalarda çok 
ciddî değerlendirmeler yapılmaktadır ve Türkiye'den 
giden 127 firmanın büyük bir çoğunluğu, ki ikinci 
kademede iş alan firmalardır, bu ön bilgilere sahip ol
madıkları için bugün çok ciddî açmazlarla karşı kar
şıyıdırlar. Bu konuda, ciddî, kalıcı ve yönlendirici ted
birlerin alınması ve bu piyasada iş alacak firmaların 
seçiminde ciddî bir değerlendirmenin yapılmasında 
yarar görmekteyiz. 

öte yandan, tarım konusunda kendine yeterli ha
le gelebilmek için ciddî atılımlar yapmakta ve sıfır 
faizli çok geniş kredi imkânlarını Suudlular kullan
maktadır. Ancak, hayvancılık konusunda, özellikle 
Türk işadamlarıyla müşterek projeler yönlendirmek
te ısrarlı ve istekli görünmektedirler. Bu konunun hü
kümet yetkilileri tarafından değerlendirileceğini ve bu 
konuda Suudlu yetkililer tarafından gelen işbirliği is
teklerinin bu aşamada değerlendirileceği kanısında
yız. 

IBu gezinin kısa bir değerlendirilmesinin yapılma
sı gerekirse; Suudlu yetkililer ile Sayın Başbakanımı
zın ve sayın balkanların ciddî bir ön işbirlik değerlen
dirmesi yaptıkları ve bu işbirliği değerlendirmesinin, 
Sayın Başbakanın yaptığı değerlendirmeye göre çok 
geniş bir işçi istihdamına, çok sayıda Türkiye'den 
Suudî Arabistan'a işçi akınına vesile olacak boyutta 
olduğunu ben şahsen tespit edemedim. Bu konudaki 
değerlendirmeye katılma imkânı bulamıyorum. Ancak, 
az evvel de arz ettiğim gibi, Türk işadamlarının bun
dan evvelki yaptıkları ikili çalışmalardaki başarıları 
baz kabul edilerek yeni gelişmelerde, projelendirme 
esaslarında da müşterek çalışmalar ile başarılı sonuç
lar alabilmek imkânı vardır. 

Bu vesileyle, bundan sonraki yapılacak gezilerin 
de ülkemiz çıkarları yönünden, ülkemize getireceği 
imkânlar yönünden başarılı olması dileğiyle, hepini
ze saygılar sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
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2. — Adalet Bakanı M. Necat Etdem'in, Viyana' 
da katıldığı «İnsan Hakları» konulu Avrupa Bakanlar 
Konferansı konusunda gündem dışı açıklaması 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şiîmdi de 19 - 20 
Mart 1985 tarihlerinde ViyanaMa yapılan «însan Hak
ları» konulu Avrupa Bakanlar Konferansıma iştiraki 
hakkında konuşmak üzere Adalet Bakamı Sayın Ne
cat Eldem'e söz veriyorum. 

IBuyurun efendim. 

ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Avrupa Konseyi çerçevesinde 19 - 20 Mart 1985 gün
leri Viyana'da toplanan «İnsan Hakları» konulu Av
rupa Bakanlar Konferansı hakkında yüce heyetin'ize 
bilgi sunmak üzere gündem dışı söz almış bulunu
yorum. 

IBöyle bir konferans toplanması fikri, bir süre ön
ce Avusturya tarafından ortaya atılmıştı. Malumları 
olduğu üzere, insan hakları, Avrupa Konseyinin ça-
lışmailarıı içerisinde ağırlıklı konulardan biridir. Kon
seyin kurulusundan bu yana, bu konuda bakanlar dü
zeyinde yapılan ilk toplantı olması hasebiyle kon
feransa ayrı bir önem atfedilm'işitir. Konferansa is
viçre, Avusturya ve Fransa delegasyonları tarafından 
birer tebliğ sunulmuştur. Bu tebliğler : 

Avrupa trtsan Hakları Sözleşmesi organlarının ça
lışmalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, 

lîrisan haklarının getirilmesinde Avrupa Kon
seyinin rolü, 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insan hakları 
açısından ortaya çıkardığı sorunlar konularını ihtiva 
ediyorduj 

iBu raporlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu 
ve birer karar metni kabul edildi. 

Konferansın ilk gününde yaptığım konuşmada, 
BuflgariStandafci Türk azınlığına yapılan, uluslarara
sı anlaşmalara ve insan haklarına aykırı uygulamayı 
konsey üyesi ülkelerin dikkatine sundum. Konferansta 
hiçbir ülkedeki durum konusunda görüşme cereyan 
ötmediği için, bu konuda da tartışma açılmamıştır. 
Ancak, Bulgaristan'daki durum konusunda verdiğim 
izahat deîegasytonlarca dikkatle dinlendi. Nitekim, er
tesi günkü basın toplantısında bu konuda bana sual
ler soruldu, gereken cevapları verdim. Avrupa Kon
seyi ülkelerinin bu üzücü ihlalleri daha yakından iz
leyecekleri intibaını edindim. 

Konuşmamda ayrıca, terörizmin insan haklarına 
yönelik en büyük tehlikeyi teşkil ettiğini bir kez da-, 
ha vurgulamak imkânını buldum. Türkiye'nin, bu 
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ortak tehlikeye karşı mücadelede, gerek Konsey üyesi 
ve gerekse diğer ülkelerle daha yakın bir işbirliğine 
hazır olduğunu belirttim. Konferans sonunda, «Dün
yada tasan Hakları» konusunda bir bildiri yayınlan
mıştır. Bildiride; Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri ola
rak tüm dünya ülkelerinin insan hakları ve temel öz
gürlüklerinin korunması konusunda uluslararası an
laşmalardan doğan mükellefiyetlerine uyma çağrısın
da bulunulmakta ve insan hakları alanında Birleşmiş 
Milletler çerçevesinde yürütülen çalışmalara destek 
belirtilmektedir. 

Ayrıca, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin yapıcı po
litik diyalog vasıtasıyla tüm dünyada insan haklarına 
Baygının geliştirilmesini teşvik etmek istekleri vurgu-
lanmıştıri 

Konferans münasebetiyle Viyana'ya gelmiş bulu
nan Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun Başjkan 
Yardımcısı italyan Bay Sperdüti ve Alman Bay Fro-
wein benden randevu talep ederek görüşme arzusu iz
har ettiler. Hatırlanacağı üzere, bu iki sayın zat Av
rupa insan Hakları Komisyonunu temisilen 27 Ocak -
2 Şubat tarihleri arasında hükümetimizin davetlisi 
olarak ülkemize gelen 5 kişilik heyetin içimde bulun
maktaydılar. Davet ve ziyaretin amacı; 5 Batı Av
rupa ülkesinin Türkiye aleyhime Avrupa kusan Hakları 
Komisyonuna yapmış oldukları müracaatın dostane 
çözüm çerçevesinde ısonuçlaridırılmasıma yardımcı ol
maktı, Heyetin arzularına uygun şekilde hazırlanmış 
bîr program çereçevesinde gerekli gördükleri temas 
ve görüşmeler tam bir serbesti içerisinde yapılmış 
İdi. Ancak, heyetin Strasbourg'a dönüşünden sonra 
hazırladığı gözlem belgesi ile rapor, gizlilik prensi
bine aykırı olarak ve özellikle Türkiye aleyhinde bö
lümlere yer vermek suretiyle basına sızdırılmıştı. 

Dışişlerimizin haklı tepkisi karşısımda Bay Sperdüti 
ve Bay Froweim, olaydan duydukları üzüntüyü dile 
getirerek özür dilediler ve Türkiye'nin dostane çözüm
den caymamasını istediler. Kendilerine resmî açık
lamalarımızın, paralelinde, duyduğumuz üzüntüyü ifa
de ettim ve komisyonun bu çirkin olayın üzerine gi
dip, gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmasını ve 
faillerini teşhir ve tecziye etmesini istedim. Ayrıca, 
Türkiye'nin komlsyonila yürüttüğü iyi niyetli işbirliği 
politikasını gözden geçirebileceğine de dikkatlerini 
çektim. Tekrar tekrar özür dileyerek, gerekeni yapa
caklarını beyan ettiler. Üzüritü ve beyanlarında sami
mî oldukları intibaını edindim. 

iSaygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3, — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ak

hisar Sigara Fabrikası ve Virjinya tütünü konusunda 
gündem dışı konuşması 

IBAŞKAN — Gündem dışı, yabancı sigara, Virjin
ya tütünü konusunda konuşmak üzere Sayın tsmet 
Turhanıgil; buyurun efendim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 25.2.1985 günü yaptığım 
gündem dışı konuşmada, Akhisar Sigara Fabrikası 
ve Virjinya tütünü konusunu, zamanın yetmediğin
den bilahara yapacağım konuşmayla gündeme geti
receğimi belirtmiştim. 

Sayın milletvekilleri, 1970'li yıllarda yapımı plan
lanan sigara fabrikalarından ve özellikle Akhisar Si
gara Fabrikasının halihazır durumundan bahsetmek 
istiyorum. 

5 bin ton/yıl kapasiteli Akhisar Sigara Fabrika
sının 1 ve 2 nci kısım inşaatları 1982 yılı Mayıs ayın
da tamamlanmıştır. 1982 yılı Mayıs ayından bu yana 
ödeneksizlikten hiçbir faaliyet gösterilmemektedir. 
Fizikî olarak yüzde 90*ı bitmiş olan bu tesisin çalış
masıyla, bölgedeki 400-500 kişiye ilave istihdam ya
ratılacağı bir vakıadır. 

1983 yılından itibaren konan ödenek 25-50 mil
yon arasında olduğundan, bu ödenek ile de sadece 
tesisin korumacılığı yapılabilmiştir. Bugün harcanan 
4 milyar 592 milyon Türk lirasına daha tahminen 1,5 
milyarlık ek bir harcama ile yatırım tamamlanacak
tır. 

Meseleyi makro - ekonomi açısından incelediği
mizde, ekonomik değerler ile birlikte, 400 - 500 kişi 
ilave istihdamın bölgeye neler kazandıracağı ortada
dır. Son zamanlarda tesisi, Marlboroyu yapan firma 
olan Philips Morris ile Rothman gibi yabancı firma
ların işbirlikçileri olan büyük holdinglerimizin tem
silcileri ziyaret etmektedir. Galiba, Sayın özal Hü
kümeti uygulamasına bir yenisini eklemiştir. Bu ka
dar yabancı sevgisini de anlamak mümkün değildir. 
istanbul'da satılacak tepe kalmadığından, galiba 
bunların pazarlanması planlanmaktadır. 

Sayın Başbakanın IMF'den, vatandaşın işini bi
tirmek üzere yeni öneriler almak için Amerika'ya 
gitmesine de lüzum yoktur. Çünkü, vatandaşın işi 
bitmiş, iş bitkicilikle övünen sayın hükümetimiz, işi 
biten vatandaşlara ek olarak bunların da işini bitir
mek islemektedir 

Her ne kadar bu tesislerin 1987 yılında biteceği
nin planlandığı ifade ediliyor ise de, bu şartlar al-
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tında 1987 yılında bitmesi bizce mümkün değildir 
görüşü hâkimdir. Bugün bu durumda olan bu tesis
lerin çok uluslu yabancı sigara işbirlikçileri olan 
holdinglerimize satılması çok manidardır. Her ne 
kadar bunlar «Ürettiğimizi ihraç edeceğiz» vaadinde 
bulunacaklar ise de, bölgemizi siyasal ve ekonomik 
açıdan incelediğimizde, üretilen sigaranın ihraç edil
mesinin güç olduğu, ihraç edilse bile tek ülkenin 
İran olabileceği saptanacaktır. İran'ın da yapısı belli 
olduğuna göre, üretilen sigaranın ihraçtan ziyade 
iç piyasada tüketileceği kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada biraz da Virjinya 
tütününden bahsetmek istiyorum. Çünkü, 1984 yılın
da Türkiye'ye tahminen milyarlarca liralık yabancı 
sigaranın girdiği ve tüketildiği ifade edildiğine göre, 
bu sigaraların alışkanlık yapma özelliğinden, bu ra
kamın önümüzdeki yıllarda süratle artacağı bir 
vakıadır. Artan talepde bu sigaralarda kullanılan 
Virjinya tütününü güncel hale getirecektir. Böylece 
yabancı sigara ithali ile tütüncülükte yeni bir döne
min 'femdîeri laıtıllmışitır. Yaıtırımı tamamlanmış veya 
tamamlanmak üzere olan sigara fabrikaları yabancı 
firmaların işbirlikçileri olan büyük holdinglerimize 
satılacağından ve bu fabrikalarda yabancı menşeli 
sigaralar üretileceğine göre, pek tabidir ki bu Virjin
ya tütünü kullanılacaktır. Bu da, ekim alanlarımız
da Şark tütünü ekimi yerine Virjinya tütünü ekimi
ne ağırlık verileceği sonucunu getirecektir, böylece 
Sark tütüncülüğüne ve daha doğrusu Şark tütünü 
eken üreticilere büyük bir darbe vurulacaktır. Ya
bancı menşeli sigaralarda Virjinya tütün cinsi ekimi 
yasallaşırsa, hatalar zincirine bir halka daha eklemiş 
olacaktır. Çünkü, Virjinya tütününün sağlık açısın
dan olduğu kadar, ekonomik açıdan da mahzurlan 
vardır. Sağlık açısından incelediğimizde, bu tütün 
cinsinin alışkanlık yapan özelliğinden dolayı Batı 
dünyasında sigara içenlerin sayısının arttığı ve yapı
lan istatistiklerde de Şark tütününden yapılan sigara
ları içenlere nazaran Virjinya tütününden yapılan 
sigaraları içenlerde akciğer kanserine daha çok rast
landığından ve bunun yaptığı tahribat nedeniyle de, 
sigara içimini önleyici tedbirler alırken, bizim bunda 
tedbir almayışımız ve hatta teşvik edici olmamız şa
şırtıcıdır. Buna kucak açmanızı anlamak mümkün 
değildir. 

Ekonomik açıdan incelediğimizde ise, olay daha 
ırenklidıir. Alışkanlık yapan özelliğinden dolayı tütü
nün ithalini yapmak mecburiyetinde kalınacaktır; 

ondan sonra ancak üretimi planlanabilecektir. Bu
nun sonucunda da: 

1. Tütün ihracatçısı olan Türkiye, tütün ithalat
çısı olacak, böylece ilk ağızda tütün üreticisi mağ
dur edilecektir. 

2. Halen Türkiye'de üretilen Şark tütünü güneş 
ışınıyla kurutulmaktadır. Virjinya tütünü ise, Şark 
tütününün aksine, yaprakları büyük olduğundan - la
hana gibi - güneş ışınıyla kurutulamaz, ancak büyük 
fırınlarda kurutulması gerekir. Bundan dolayı da yeni 
yatırımlar gerekecektir. 

3. Türkiye'de aile ziraatı olan tütün ziraatı, 
Virjinya tütünü ekilmesiyle bu kere büyük yatırım
ları ve büyük işletmeleri doğuracak, küçük aile zi
raatı yapan grupların yok olmasına neden olunacak; 
bu grupların akıbetinden kim sorumlu olacaktır? 

4. Bugün Şark tütünü ekilen alanlar daha ziyade 
kıraç arazilerdir, Virjinya tütünü ise taban arazi
lerde yetişir. Virjinya tütünü ekimiyle, taban ara
zilerde ekimi yapılan kültür bitkilerinin yerini tütün 
alacak, kıraç arazilerin hiçbir ekonomik değerleri 
kalmayacağı gibi, arazilerin daha kıraçlanmasına 
neden olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yabancı sigara ithali ile ka
raborsaya, daha doğrusu Tahtakale para piyasasına 
darbe vurduğunu iftiharla söyleyen Sayın özal Hü
kümeti, köşebaşlarında bacak kadar çocukların ve 
hatta devletin fiyatlarının yarısı kadar fiyatlarla ya
bancı sigara sattıklarının artık farkında değil mi
dirler? 

BAŞKAN — Sayın Turhangil toparlayınız efen
dim. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Ve Tahtakalenin de yurt dışında karargâh kur
duğunu artık bilmelidir. Çünkü, sonuçta «İhracat mı? 
Al sana hayalî ihracatı. İthalat mı? Al sana hayalî 
ithalatı» görmezdik. Sayın Özal Hükümeti yapay ve 
palyatif tedbirlerle ekonomiye yön verilemeyeceği 
gerçeğini artık kabul etmek mecburiyetindedir. 

Ortadirek savunuculuğunu ancak haber bülten
leri yapabilen hükümet, memur ve işçinin, esnaf ve 
sanatkârın, köylü ve çiftçinin ve bunların emekli, 
dul ve yetimlerinin lehlerine olabilecek sosyal ve 
ekonomik hiçbir karar almamaktadır. Hükümetten 
artık insanı maddî varlık olarak görmemesin», manevî 
değerlere kıymet vermesini istirham ediyoruz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Vakti 
geçti Sayın Başkanım, bu kadar da olmaz ki. 
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BAŞKAN — Lütfen oturun, ben bakıyorum saate. 
İSMET TURHANGİL (Devamla) — Devlet ya

bancı sigara ithaliyle döviz kaybına uğratılmıştır. 
Hükümet üreticiyi akıbeti meçhul bir ortama sürük
lediğinin farkına varmalıdır. 

BAŞKAN — Ben saate bakıyorum efendim. İkaz 
ettim efendim, «Başkan» diye bağırarak o şekilde 
konuşmayın. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Yüce Mec
lise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Ama 

bu kadar da olmaz ki. 
4. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının sağlık hizmetle
rini aksatacak ve vatandaşları sıkıntıya sokacak ka
rarları konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, isimdi de gün
dem dışı konuşmalk için söz isteyen Sayın Doğan 
Kasaroğlu'na söz vereceğim. 

Sayın Kasaroğlu, «Sağlık ve iSosyıal Yardıma Ba
kanının vatandaşları sıkıntıya sokan ve sağlık Jhtîz-
metlerinıin uygun yürtitıütoesini aksatması» konusu 
üzerinde konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; İçtüzüğümüzün 60 inci 
maddesine göre yüce Meclisimizin dikkatini çekmek 
ve hükümetimizin tedbir almasına imkân verebilmek 
üzere, henüz gerçekleşmemiş'bir konuyu huzurunuza' 
getirmek lüzumunu hissettim. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek malumları olduğu 
gibi, Türkiye, sağlık hizmetleri bakımından fevkala
de sıkıntısı olan, fevkalade eksikleri olan bir ülkedir. 
Düşünün ki, Beşinci Beş Yıllık Planımızda açıkça be
lirttiğimiz gibi, mevcut 2 754 sağlık ocağımızın 527 
tanesi binaya sahip değil; gene 7 452 sağlık evimizin 
5 211 tanesinin de binası yoktur. Keza, 1983 istatis-. 
tiklerine göre, ancak 646 yataklı sağlık kuruluşumuz 
mevcuttur. Keza, bunlar içerisindeki yatak sayımız 
ise, ne yazık ki, 97 bini daha geçememiştir. Bu hesaba 
göre, ancak 10 bin kişiye 21 yatak isabet eden bir 
ülke durumundayız. Memleketimizin doktor ihtiyacı
nın ise nasıl gerilerde kaldığını yetkili arkadaşlarımız' 
yüce Meclisin kürsüsünden defalarca ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, ben sözlerime önce Beşinci 
Beş Yıllık Planın bazı ilkelerinden bölümler okumak 
suretiyle başlayacağım. 

Beşinci Beş Yıllık Planımızın 6110 numaralı ilkesin
de «Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşların en 
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iyi şekilde faydalanmasının sağlanması esastır» de
mişiz. Keza 613 numaralı ilkede ise, «Sağlık hizmet
leri etkili, güvenilir, - dikkat buyurun - kolay erişilir, 
formalitelerden uzak bir niteliğe kavuşturulacaktır» 
diyoruz. 616 numaralı ilkede ise, «Yatakta tedavi 
kurumlarında mevcut kapasitenin daha rasyonel, etkili 
ve verimli kullanılmasının sağlanacağını» taahhüt edi
yoruz. 618 numaralı ilkede ise «Sağlık kuruluşları
mız, hizmet verimliliğinin artırılması için işletmeci yö
nünden ele alınacaktır» diyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu temel ilkeleri be
nimsemiş bir parlamentonun üyeleri olarak, izin ve
rirseniz huzurunuza üç ayrı uygulamayı getireceğim. 

Bir tanesi; Samsun'da mevcut olan çocuk hastane
si, doğumevi, kamu sağlığı dispanseri, diş protez te
davi merkezi ve devlet hastanesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığımıza bağlı 5 ayrı sağlık kuruluşu
dur. Sağlık Bakanlığımız, sayın bakanımızın kendi 
elyazısıyla bizzat kaleme aldığı bir direktifle 4 tane 
kuruluşu kaldırıp, bunlardan çocuk, doğumevi, kamu 
sağlığı dispanseri ve diş protez merkezini devlet has
tanesi bünyesine dahil etmek suretiyle bir tıp merkezi1 

kurduğunu ilan etmiştir, 
Değerli arkadaşlarım, benim mesleğim değil; an

cak araştırdım ve bu işle ilgili arkadaşlarıma sordum, 
daha literatürde «Sağlık merkezi» diye bir kuruluşa 
kimse rastlamamış. Bu uygulamanın nasıl yapılacağı
nı da bilen yoktur. Zaten birkaç gün evvel Samsun'da 
başlanan bu uygulama, itimat edin, şehirdeki sağlık 
hizmetlerinin karmakarışık olmasını ve (hizmetlerin bü
tün verimliliğini kaybetmesi sonucunu doğurur. 

Değerli arkadaşlarım, birbirinden uzakta bulunan 
hizmet binalarının aynı bir idare altında toplanması
nın manasını anlamak mümkün değildir; vatandaşları 
bu sıkıntıya sokmanın sebebini bilmek imkânı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, iş bununla da kalmıyor, 
Trabzonlu arkadaşlarıma da bir müjde vereyim: Trab-
zonda'daki Kemik Hastanesini, Sayın Bakanlığımız 
Samsun'a nakil karan alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben hiçbir cumhuriyet hü
kümeti üyesinin görevini kendi seçim çevresine göre 
ayarlayabileceği inancında bulunmayan bir insanım. 
Ancak, hemen şunu ifade edeyim ki, sayın bakanımız, 
kendi seçim çevresine özel bir itina gösteriyormuş iz
lenimini uyandırmaktan da geri kalmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir örnek, -ki Sayın 
Başbakanımızın özellikle dikkatini çekmesini dilerim -
Türkiye'nin en eski hastanelerinden birisi olan, yüz 
yıllık mazisi bulunan ve bu yıl cumhuriyet dönemin-
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deki faaliyete geçişinin 60 inci yıldönümünü kutlaya
cak olan Ankara Numune Hastanesinin Türkiye için 
ne büyük önem taşıdığını hepimiz yakından biliyoruz, 
Türkiye'nin her yöresindeki hastanın şifa bulmak için 
ilk geldiği merkez, yıllardan beri Numune Hastanemiz 
olmuştur. Bu hastaneyi bugünkü seviyesine eriştirmek 
için hizmet yapan gelmiş geçmiş hükümetlerin faali
yetleri elbette saygıyla anılacak; burada, bu hizmet
te katkıda bulunan teknisyenler daima takdirle anıla
caklardır. Bu hastaneyi öyle bir seviyeye getirmişiz ki, 
değerli hükümetimiz, yurt dışındaki tedavi için ve
rilen raporları bu hastanemizin onayına bağlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, lütfen toparlayınız. 
IDOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Emreder

siniz, toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Fakat, sayın bakanımın son yıllarda verdiği bir 

talimatla bu hastanenin bir bölümünü - ki, içinde 
200 yatak, 3 ameliyathane ve 1 doğum merkezi bu
lunan bir bölümdür; bunun içinde bulunan psikiyatri, 
cildiye, göz, alerji, göğüs cerrahisi, kadın doğum, nü
fus planlama ve en önemlisi mahkûmların koğuşunun 
bulunduğu bölümü - lağvetme kararı almış, bunun 
yerine Ankara'daki bütün hastanelerdeki göz servis
lerini buraya getirmek suretiyle koskoca başkenti tek 
bir göz polikliniğine muhtaç eder yolu seçmiştir. 

Bunun getireceği sıkıntılardan bir tanesini hemen 
arz edeyim: Mesela Ankara'da adlî tıp servisini yapan 
Numune Hastanesinin psikiyatri servisinden başka yer 
yoktur. Bu psikiyatri servisini kaldırıp Gölbaşı'na nak
lettiğiniz zaman bütün adlî tıp hizmetlerini Ankara'nın 
dışında halletmek gibi bir yolu seçmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin hemen hemen 
her şehrindeki hastanın akın ettiği bir büyük hastane
nin kalkıp bu servislerini lağvetmeyi 3 milyon nüfuslu 
bir şehir olan Ankara'yı yalnız bir doğumevine, farzı
muhal bir cilt hastanesine mahkûm etmenin manasını 
anlamanın imkân, ihtimali yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, sayın bakanımın İzmir'de 
faaliyet gösteren Talatpaşa Bulvarıyla Alsancak Camii 
arasındaki eski Fransız Hastanesinin yönetimi ko
nusunda 1,5 ay içinde 4 değişik karar verdiğini de 
yüksek huzurlarınıza getirirsem, biraz evvel arz et
tiğim kararının nasıl büyük sıkıntılar doğuracağını 
takdirlerinize sunarım. İzmir'deki bu hastane için 4 
ayrı karar vermiş ve devletin milyonları harcandığı 
halde hâlâ tek bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Değerli hükümetimizin takdirine sunar, hepinizi 
saygıyla selamlarım efendim. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
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5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakafi 
in, tek dersten başarısız olan öğrenciler konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Şimdi de, tek dersten başarısız olan 
öğrenciler konusunda konuşmak üzere Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Altunakar; buyurun efendim. 

Sayın Altunakar, süreniz 5 dakikadır efendim. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Meclisi Âlinin kıymetli azaları; evvela 
gripal' bir rahatsızlıktan mütevellit, bozuk bir sesle 
huzurunuza çıktığım için beyanı itizar eder, hürmet
lerimi arz ederim. 

Ancak, arzı ifadeye çalışacağım mevzuun ehem
miyeti bu şartlarda bendenizi âdeta konuşmaya icbar 
etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, hepimizin ehemmiyetle 
ve dikkatle üzerinde tevakkuf etmesi icap eden bu 
mevzu, artık içtimaî bir hadisenin ötesinde, içtimaî 
ve millî bir yara haline gelmiştir. Bunun saklanacak 
ve tegaf ül edilecek ciheti kalmadığı gibi, buna tevessül 
edecek tek bir ferdin mevcudiyetine de inanmamakta
yım. 

Aziz milletvekilleri, sarf edilen bütün gayretlere 
ve alınan bütün tedbirlere rağmen eğitim sistemimizin 
rahatsızlıklarının devam etmekte olduğunu müşahede 
ediyor ve bunu izale edemiyoruz. Bu rahatsızlıklar 
manzumesi içinde yüksek tahsil imtihan mevzuununsa, 
başlıca bir problem teşkil ettiği malumu âlilerinizdir. 
Derslerinde ademî muvaffakiyet gösteren talebelere 
yeni bir imtihan hakkı tanımak istikametindeki talep
ler her yıl Meclisi âlinin huzuruna gelmektedir. Me
seleyi esastan halledecek tedbirler alınmadığı takdirde, 
bu talepler her yıl yeniden tekrarlanarak eğitimimizi 
ve yükseköğretim müesseselerini tahrip edebilecektir. 

Bu sebeple, kangren haline gelmekte olan bu dra
matik meseleyi kökten, şümullü ve kahcı bir şekilde 
halletmek zarureti bulunmaktadır zannederim. Aksi 
takdirde, her yıl tekrarlanacak tek ders affı veya im
tihan hakkı gibi isteklere yeni yeni munzam haklar 
vermek suretiyle öğretim ve eğitim disiplinini tahrip 
eder mahiyette neticeler meydana getirilebilecektir. Bu 
itibarla, meseleyi kül olarak ele aldığımız takdirde 
imtihanların öğretim ve eğitimin mütemmimi şeklinde 
serdedilen mülahazalara iştirak etmekten tevakki et
meyeceğimiz gilbi, bir öğretim ve eğitimin temel hedefi 
imtihan yapmak değil, insan kabiliyetini milletin 
ve memleketin ihtiyaçlarına göre inkişaf ve tekâmül 
ettirmek hakikatinden de fariğ kalmayacağız. Çünkü, 
imtihanlar, bu hakikate mebni asil gayeyi tahakkuk 
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ettirmenin vasıtasıdır. Yani, imtihanlar tek başına 
hedef teşkil etmezler. Ne yazık ki, izhar ve ileri sü
rülen iyi niyet ve mütalaalara rağmen, günümüz tatbi
katında bahis mevzuu bütünlük inkısama uğramaktan 
başka, öğretim ve eğitim tali kalmış, imtihanların ise 
ön plana çıkmış tezahürü ile karşı karşıyayız. Umumî 
muhteva ve vaki bu yanlış zihniyet ve gaflete kısaca 
işaret etmek suretiyle kifayet ediyorum. Şimdi yüksek 
tahsil yapan gençlerin karşı karşıya bulunduğu asıl 
tehlikeyi tebarüz ettirmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, hemen ilave edeyim: Biz 
YÖK şeklinde tesmiye edilen yüksek tahsil müessese
sinin varlığına muarız değiliz, Bilakis, müsmir ve 
(hayırjı bir teşebbüs olduğuna kaniiz. Hatta memleke
timizde bir YÖK müessesesini tesiste geç bile kalın
mıştır. Nitekim, başka memleketlerde ve yakın kom
şularımızda yüksek tahsil müesseselerinin koordine 
maksadıyla bakanlık seviyesinde teşkilatlandırılmış ol
duğu bir realitedir. Ancak, YÖK, lâyüsel olmadığı 
gibi vaz edilen kanun ve çıkardığı nizamname ile ta
limatların ilâ - ınihâye merî kalması hususunda bir 
sebep gösterilemez. Nasıl ki, her kanun kaidesi tatbi
katından gelen ma'hzurları izale ve inkişaf eden şerait 
muvacehesinde, ihtiyacı karşılamak üzere tadilata tabi 
ise, YÖK mevzuatının da aynı mülahazalar mucibince 
mütlaa edilmesi elbetteki mümkündür. Binenaleyh, 
tatbikattan gelen aksaklıkla, ihtiyaca cevap vermeyen 
YÖK mevzuatı zaviyesinden 2 noktayı, heyeti âlinizin 
takdirlerine sunmakta fayda mülahaza ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Altunakar, lütfen toparlayınız 
efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Az kaldı 
efendim. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Daha 
tercüme ettireceksiniz Sayın Başkan. 

iBAŞKAN — Uyardık efendim. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Zira, 

bu husus, yüksek tahsil talebelerimizin büyük bir kıs
mını mağdur ve onları hayatlarından bizar etmektedir. 
Âdeta bir şans eseri olarak dahil oldukları üniversite 
hayatından, haşmetli mevzuat saikiyle kopmalara mün
cer olma keyfiyetinin, cemiyetimizde haklı aksülamel 
ve komplikasyonlara sebebiyet vereceği peşinen kabul 
edilmelidir. Onun için, bu tehlikeyi önlemek bakımın
dan en kısa zamanda muhterem heyetinizden talep 
edeceğimiz 2 hususu belirteyim: 

1. İmtihan sisteminin değişikliği, 
2. Kanunla verilmiş iken tatbikattan gelen güç

lükten kullanılmayan hakların iadesi zımnında tarhi-
yat hususu, 

Bu 2 noktayı kısaca açıklamakta zaruret vardır. 
İmtihan sistemi; yukarıda ifade ettiğim mütalaa mu
vacehesinde halen tatbik edilen imtihan usulünün 
Türkiye'deki imtihanlar zaviyesinden nazarı itibare 
alınarak değiştirilmesi keyfiyetidir. 

Kanunen verilmiş iken tatbikatta aksayan hak
lara gelince; 4 senelik veya 8 senelik bir fakülte ve
tiresi 6 yıl veya 12 sömestride ikmal edilirken, bu 
müddetin muayyen sınıf veya devrede değil, talebelerin 
durumlarına göre uygun zamanlarda hakkını istimal 
eder şekilde verilmesi hususudur. Bu cihetin temin 
edilmesine esbabı mucibe vardır. 

Filhakika, kifayetsiz ve namüsait şartlarda liseyi 
bitirip büyük şehirlerdeki üniveristeye intikal edem 
gençler, intibak, imtizaç, malî imkân, mesken durum
ları müsait hale gelinceye kadar çeşitli bocalamayla 
zaman kaybederek, istenilen seviyede derslerine ça
lışamamaktadırlar. Sınıf ve anfi darlığı, hocaların 
tutumu, alet ve laboratuvarsızlik, yemek kuyruğu, pa
rasızlık, gıdasızlık, çeşitli anlayışsızlıklar da ilave edi
lirse, talebelerin bilhassa birinci ve ikinci sımflarda 
kaydı silinme durumuna geldiği aşikârdır. 

iBAŞKAN —• Sayın Altunakar, süreniz doldu efen
dim, lütfen bağlayın. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bitiyor 
efendim, 1 cümle var. 

Bu itibarla bu imkânsızlıklar karşısında ihtiyarları 
dışında müşkül durumda kalan yüksek tahsil genç
liğimizin dertlerine çare aramayı ve onların ıstıraplarım 
anlamayı milli ve içtimaî bir vazife telakki etmek 
suretiyle heyeti âlinizin bu mesele üzerinde azamî 
hassasiyet ve alakayı göstereceğine emin olarak hür
metlerimi arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar, 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
i., — Niğde Milletvekili Emin Alpkayctmn vefatı

na dair Başkanlık tezkeresi ve saygı duruşu (5140) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge

çiyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir 

tezkeresi vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluma 
Niğde Milletvekili Emin Alpkaya 22.3.1985 günü 

vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet, yakın
larına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Necmettin Karadumajn 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 
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(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın milletvekilleri. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — ABD'ne gidecek olan Başbakan Turgut 

özal'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/753) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 3 adet tezkeresi 
vardır, okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mart - 6 Nisan 1985 tarihleri arasında Ame

rika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Tur
gut özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yaraımcısı îsmet Kaya Erdem' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu belgilerinize sunarım, 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — ABD'ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Va

hit Halefoğlu'na, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3)754) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mart - 6 Nisan 1985 tarihleri arasında Ame

rika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Federal Almanya ve Tunus'a gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'e, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/755) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

Görüşmelerde bulunmak üzere 30 - 31 Mart 1985 
tarihleri arasında Federal Almanya'ya, 1 - 5 Nisan 
1985 tarihleri arasında da Tunus'a gidecek olan 
Millî Savunma Bakam Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Enerji ve Tabiî 
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Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
D GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şen-
türk ve 10 arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerin
deki bazı görevliler hakkındaki ağır ithamların doğ
ruluk derecesini tespit etmek amacıyla bir Meclis 
Araştırması yapılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir Meclis 
Araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca 1984 -

1985 kış sezonu için kömür ithali konusu başlıbaşına 
bir mesele olmuş, ithal edilen kömürlerin tahliye ve 
dağıtımında karşılaşılan güçlükler, geçirdiğimiz ağır 
kış şartları altında milyonlarca vatandaşımızın bü
yük sıkıntılarla karşılaşmasına sebep teşkil etmiştir. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin bugüne kadar ça
lışmaları sırasında meydana gelen boşluklar zaman 
zaman gerek Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu gerekse ilgili Bakanlık olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının , denetim raporlarında ortaya 
konulmuştur. Şırnak Kömür Havzasındaki üretim 
sisteminin bozukluğuyla başlayan ve son ithal ola
yında ortaya çıkan gerçekler, Türkiye'nin genel eko
nomik ve sosyal yapısı içerisinde Devleti tehdit eder 
mahiyet taşıdığı en yetkili ağızlardan da ilan edil
miştir. 

Nitekim, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
ve Devlet Bakanı Sayın Cemal Büyükbaş yaptığı 
açıklamada Devletin ekonomik varlığı ve Devlet iş
letmelerinin güvenliği bakımından çok önemli be
yanlarda bulunmuştur. Sayın Bakan bir Devlet ku
ruluşu olan Türkiye Kömür İşletmeleri Müessesesi 
içinde, «Hainler» bulunduğunu, bunların bir kısmım 
kendisinin görevden aldığını, ancak «Bir kısım hain
leri yönetim kurulunun görevde tuttuğu» isnadında 
bulunmuş ve daha da ileri giderek suçluluğu bariz 
hale gelmiş kimselerin görevde tutulduğu isnadım 
yapmıştır. Sayın Büyükbaş 19 Mart 1985 tarihli Gü-
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neş Gazetesinde yayınlanan ve tekzip edilmeyen de
mecinde «Bu milleti kömürsüz bırakanlar, şirket ba
tıranlar, müessesede siyaset yaparak Hükümet çalış
malarına köstek olanlar» dan bahsederek halen gö
revde bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
yın Sudi Türel'in konulara yabancı bulunması sebe
biyle meselelerin üzerine gidemediği ithamını ortaya' 
koymuştur. 

Yalnız Türkiye Kömür İşletmeleri için değil, 
Devletimizin idarî yapısı bakımından da fevkalade 
önem taşıyan bu iddiaların ortaya atılması, üzerinde 
önemle durulması gereken bir mesele olarak karşı
mıza çıkmıştır. 

Cumhuriyet Hükümetinde halen bakanlık iskem
lesini işgal eden bir sayın üyenin Devlet dairelerinde 
«Hain», «Milleti kömürsüz bırakan», «Şirket batı
ran», «Devlet hizmetine politikayı karıştıran», «Hü
kümet çalışmalarını köstekleyen» kimselerin bulun
duğunu kesin olarak beyan etmesi ve daha da 'öte 
hizmetin başında «Konuya yabancı» bir kimsenin 
bakan olarak oturtulduğu iddiasını ortaya atması, 
hukuk devleti ve idarenin güvenirliği esasları içinde 
Vüce Meclisimizi göreve çağıran beyanlar olarak ka
bul edilmesi gerekir. 

Yukarıda arz ettiğimiz anaesaslar ve talebimizin 
kabulü halinde Yüce Heyete detaylarıyla açıklayaca
ğımız sebeplerden dolayı Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı ve Devlet Bakanı Cemal Büyükbaş ta
rafından çok ağır şekilde itham altında tutulan TKt' 
deki görevlilerin tutum ve davranışlarının tespiti, 
Devlet hizmetini sabote edip etmediklerinin ve yu
karıda sıraladığımız ağır ithamların doğruluk dere
cesinin ortaya çıkarılabilmesi için Anayasamızın 
98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddelerine 
göre Meclis Araştırması açılmasını yüksek takdirle
rinize saygılarımızla arz ederiz. 21 Mart 1985 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Musa öğün 
Kars 

İmren Aykut 
Istartbuü 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Mardin 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis Araş
tırması önergesi bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis Araş
tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüsme 
yarınki birleşimde yapılacaktır. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 30 ar
kadaşının; Yunanistan ve Eğe sorunu konusunda bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

BAŞKAN — Bir de genel görüşme önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yunanistan ve Ege sorunu hakkında Anayasamı
zın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci mad
deleri gereği yüce Mecliste bir genel görüşme açıl
ması hususundaki teklifimizi arz ederiz. 

Saygılarımızla. 12 Mart 1985 

Işılay Saygın 
İzmir 

Cüneyt Canver 
Adana 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Muhittin Yıldırım 
Edime 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Cahit Tutum 
'Balıkesir 

İbrahim Uraî 
lısltanlbul 

Halis Soylu 
Kars 

Şükrü Babacan 
Kırkliarelli 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Muşta Ateş; 
Tunceli 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Mustafa Kani Bürke 
Denizi 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Mehmet Kara 
Trabzon 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Neriman. Elgin 
Ankara 

Halil İbrahim Şahin 
Denizi 

Osman Esgin Tipi 
Aydın 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 
Ruşan Işın 

Sivas 
Yılmaz önen 

İzmir 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 
M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

İsmet Tıtf hangil 
Manisa 
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Gerekçe : 
NATO müttefikimiz, ne garip, aynı zamanda düş

man komşumuz Yunanistan'la Türkiye arasında geç
mişten günümüze yansıyan birçok sorunumuz mev
cuttur. Türkiye, Yunanistan ile arasındaki anlaşmaz
lıkların barışçıl bir ortam içerisinde ve uluslararası 
anlaşma ve hukuk ilkelerine dayalı olarak çözümü için 
her zaman gayret etmiş ve bundan böyle de aynı gay
reti sürdürecek bir devlettir. 

Ancak, NATO müttefikimiz ve komşumuz Yuna
nistan'ın Papandreu yönetiminin aynı anlayış ve gay
ret içerisinde olduklarım, son günlerde gelişen ve tır
manış kaydeden olaylar ve tavırlar karşısında söyle
mek artık mümkün değildir, öyle ki, Yunan Hükü
meti, savaş istemeyen Yunan halkına rağmen Türk 
Devletinin üzerinde çok önemle durduğu konuları sık
ça gündeme getirerek savaş çığlıkları atmayı âdeta be
ceri ve politik zafer olarak saymaktadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa gereği sa-
va$ ilanına karar verecek en büyük organdır. Pa
pandreu yönetiminin son günlerde dozunu artırarak 
sürdürdüğü ve Türkiye'ye karşı savaş ilan edecekmiş-
cesine uzlaşmaz görüntüler ve tereddütler yarattığı 

'bugünlerde yüce Meclisin, muhtemel olayların ve bur 
nun sonucunda verilecek kararların öncesinde sağlıklı 
bilgilendirilmesi ve alınacak tavırların belirlenmesi 
amacıyla Yunanistan ve Ege sorunu hakkında Anaya
samızın 98 inci ve içtüzüğümüzün 100 ve 101 inci 
maddeleri gereği bir genel görüşme açılması gerek
lidir. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, genel görüşme 
önergesi bilgilerinize sunulmuştur. 

lönerge gündemdeki yerini alacak ve genel gö
rüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme ya
rınki birleşimde yapılacaktır. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Ekim, Kasım ve Aralık 1984 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Raporu (5/39) (S. Sayısı: 268) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonunun, içtüzüğün 153 
üncü maddesine göre verilmiş 268 sıra sayılı raporu 
vardır, onu da okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekim 1984 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu, 
Ekim - Kasım - Aralık 1984 aylarında T. C. Ziraat Bankasının aldığı para, 

Toplam 
Ekim - Kasım - Aralık 1984 aylarında T. C. Ziraat Bankasının harcadığı para, 

Ocak 1985 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu, 

328 340 552,74 
2 461 751 608,80 

2 133 411 056,06 
2 814 262 800,70 

680 851 744,64 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim 
- Kasım - Aralık 1984 aylarına ait hesapları incelen
di; 

Ekim 1984'de Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına 
olan 328 340 552,74 lira borcu ile Ekim - Kasım -
Aralık 1984 aylarında Hazineden 2 461 751 608,80 
lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ ce
man 2 133 411 056,06 lira olmasına rağmen Hazine
nin T. C. Ziraat Bankasının 680 851 744,64 TL. bor
cu ile birlikte 2 814 262 800,70 lira sarf edilmiş ol
duğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbi
rine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun 
Kâtip 

Engin Cansızoğlu 
Zonguldak 

tty* 

Sözcü 
Fahri Şahin 

Malatya 
Denetçi 

İbrahim Turan " 
Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Memduh Gökçen Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Bura 
Üye 

Ruşan Işın 
Sivas 

Amasya 

(1) 268 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, bu konuda konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/757) 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinden bazılarına 
izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup-ayrı ayrı 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 21.3.1985 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Van Milletvekili Hüseyin Aydın Arvasi, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 12.3.1985 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 

Kütahya Milletvekili Ahmet .Büyükuğur, 21 gün 
hastalığı nedeniyle, 19.2.1985 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 

Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar, 14 gün has
talığı nedeniyle, 1.3.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Bursa Milletvekili Kemal Iğrek, 25 gün hastalığı 
nedeniyle, 2.2.1985 tarihinden geçerli olmak üzere, 

Kayseri Milletvekili İbrahim özbıyık, 15 gün ma
zereti nedeniyle, 19.3.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

Hakkâri Milletvekili Lezgin Önal, 15 gün maze
reti nedeniyle, 11.3.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

İstanbul Milletvekili Kemal Özer, 90 gün hasta
lığı nedeniyle, 26.2.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

• BAŞKAN — Şimdi de ayrı ayrı okutup oylarını
za sunacağım : 

«Van Milletvekili Hüseyin Aydın Arvasi, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 12.3.1985 tarihinden geçerli ol
mak üzere», 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur, 21 gün 
hastalığı nedeniyle, 19.2.1985 tarihinden geçerli ol
mak üzere», 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar, 14 gün has
talığı nedeniyle, 1.3.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere», 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Bursa Milletvekili Kemal Iğrek, 25 gün hastalı
ğı nedeniyle, 2.2.1985 tarihinden geçerli olmak üze
re», 

BASK Ak — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Kayseri Milletvekili İbrahim özbıyık, 15 gün 
mazereti nedeniyle, 19.3.1985 tarihinden geçerli ol
mak üzere», 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Hakkâri Milletvekili Lezgin Önal, 15 gün maze
reti nedeniyle, 11.3.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere», 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Kemal Özer, 90 gün hasta
lığı nedeniyle, 26.2.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere», 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer'e ödenek 
ve yolluğunun verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(31756) 

BAŞKAN — Şimdi de bir sayın milletvekiline 
ödenek ve yolluğunun verilmesine dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var
dır, okutup onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

olarak 2 aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili 
Kemal Özer'e ödenek ve yolluğunun verilebilmesi İç
tüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun 
onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin ya
pılacağına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Dev
let Bakanı Abdullah Tenekecinin cevabı (61265) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri gündemin «Söz
lü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmet
lerin yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak saym bakan?.. Bura

da. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Sait Erol 
Hakkâri Milletvekili 

1. öncelikli yörelerden biri olup, birinci sıraya 
alındığı Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirileceği 
söylenilen özellikle Hakkâri İlimiz için 5 inci Beş 
Yıllık Plan çerçevesinde 1985 yılında ne gibi hizmet
lerin gerçekleştirilebileceğini düşünüyorsunuz? 

2. Silahlı Kuvvetlerimizin halkla beraber ve iliş
kilerinin öğünülür durumda olduğunu biliyor ve tak
dir ediyoruz. Ancak maksatlı da olsa bazı yerlçrde 
halka iyi muamele yapılmadığı söylentileri duyul
maktadır. Bu söylentiler doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hak
kâri Milletvekili Sayın Mehmet Sait Erol'un sözlü 
soru önergesini cevaplandırmak için huzurlarınızda
yım. 

Kalkınmada öncelikli iller arasında Hakkâri bi
rinci sırada yer almıştır. Nitekim 1985 Yılı Yatırım 
Programında, bir önceki yıla oranla, diğer kalkınma
da önceUkli illere ayrılan ödenek miktarı yüzde 53 
oranında artırılırken Hakkâri ilindeki artış oram yak
laşık olarak yüzde 105 olmuştur. 

Hakkâri İlinin kalkınmasını sağlayacak tedbirle
rin başarılı olması büyük ölçüde bu ildeki temel alt
yapı yatırımlarının tamamlanmasına bağlıdır. Bu ne

denle, 1985 yılı programında özellikle ulaştırma, ener
ji, tarım, eğitim ve konut sektörlerine ağırlık veril
miştir. İldeki devlet yollarının yapımım sağlamak ve 
il merkezi ile ilçelerin ulaşım ilişkilerini temin ede
bilmek amacıyla 1985 yılında 472 milyon Türk Li
rası ayrılmıştır. 

Enerji yatırımlarına tahsis edilen paranın yüzde 
74,28'i ise köy elektrifikasyonu için kullanılacaktır. 

Lojman sıkıntısını çözümlemek için de 500 mil
yon Türk Lirasına yakın bir ödenek ayrılmıştır. 

Bunların yanısıra ilin tarım potansiyelinden aza
mî ölçüde yararlanmak amacıyla sulama, drenaj, taş
kın kontrolü, arazi tesviyesi ve ıslahı için 233 milyon 
Türk Lirası; Hakkâri içme suyu ihtiyaçlarını gider
mek amacıyla da 190 milyon Türk Lirası • ayrılmış 
bulunmaktadır. 

Hakkâri İline 1985 yatırım programında, yapılan 
tahsisler aşağıda gösterilmektedir. 

Tarım sektörü 232 000 000 
İmalat sektörü 145 000 000 
Enerji sektörü 345 000 000 
Ulaştırma sektörü 472 000 000 
Turizm sektörü 27 000 000 
Konut sektörü 345 000 000 
Eğitim sektörü 313 000 000 
Sağlık sektörü 65 000 000 
Diğer hizmetler .764 500 000 

Toplam 2 708 950 000 
1984 yatırımı ise; 1 321 439 000 TL.'dir ve artış 

yüzde 105'tir. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin halk ile olan ilişki

lerine ait soruya gelince : Bildiğiniz gibi Silahlı Kuv
vetlerimiz halkın bağrından kopmuş, onun ayrılmaz 
bir parçasıdır. Bu nedenle bir bütün ile onun parçası 
arasındaki ilişkiler ne derece yakın ise Türk halkı ile 
Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişki de o derecede ya
kın ve içtendir. Esasen bu ilişkiler bugün olduğa gibi 
tarih boyunca da 'böyle olmuştur ve bundan sonra da 
böyle olacaktır. 

Soru önergenizde ifade ettiğiniz gibi, maksatlı 
olarak ileri sürülen söylentiler, Türk Silahlı Kuvvet
lerimizle Türk halkı arasında mevcut olan sıcak ve 
içten ilişkilere asla gölge düşünmeyecektir. Esasen bu
güne kadar Başbakanlığa intikal etmiş herhangi bir 
şikâyetin mevcut olmaması da açıkça bu söylentilerin 
maksatlı olduğunu kanıtlamaktadır, 

Arz ederim* (Akışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erol, sayın bakanın verdiği ıbu cevap sizin 

bilgilerinize uymakta mıdır? 
MEHMET SAİT EROL (Hakkâri) — Uymamak

tadır. 
BAŞKAN — Görüşünüzü mü açıklayacaksınız? 
MEHMET SAİT EROL (Hakkâri) — Görüşümü 

açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

MEHMET SAİT EROL (Hakkâri).— Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Başbakan adına 
sorularımı cevaplandıran sayın balkana teşekkür eder, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın 'bakanın verdiği rakamlar ve orantılı hesap
lar tamamen Beşinci Beş Yıllık Kalkınmış Planına 
dayalıdır. Bunu aynen kabul ediyoruz. Yâlnız, kâğıt 
üzerinde senelerden 'beri bu kürsüden vaat edilen hiz
metler, maalesef Hakkâriye götürülmüş değildir. Bu
nu hepiniz takdir edersiniz, 

Anavatan iktidarının bu kürsüye getirdiği hükü
met programının 39 uncu sayfasından, Okuyarak yü
ce heyete tekrar etmek istiyorum. Getirilen tedbirler 
arasında deniliyor ki, «Başta Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri olmak üzere, yurdumuzun değişik 
bölgelerindeki iktisaden geri kalmış yörelerinin geliş
tirilmesi, bölgelerarasındaki gelişmişlik farklarının 
azaltılması, refahın yurt sathına {altını çizerek söy
lüyorum) dengeli olarak yayılması başlıca hedefleri
mizin arasındadır» diyor. Ayrıca : «Sınır illeri çık
maz sokak olmaktan kurtarılacaktır» diyor. Bunun 
da altını çizerek söylüyorum. «Komşu ülkelerle ik
tisadî ilişkileri (geliştirmek için sınır ticaretine Önem 
verilecek, giriş - çıkışı kolaylaştırıcı her türlü tedbir 
alınacaktır» deniliyor. 

Sayın milletvekilleri, hükümetler değiştikçe bu 
türlü programlar ve vaatler her defasında bu kürsü
ye getirilmektedir. Şimdiye kadar 4 plan dönemi geç
miş ve Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi içerisinde da
hi bugüne kadar Hakkâri ili altyapıya sahip olma
dığı için maalesef bu ile hizmetler götürülememek-
tedir. 

Şimdi, program kapsamı içerisine giren illerden 
'birisi de Hakkâri İlimizdir ve kalkınmada öncelikli 
iller arasında da birinci sırada yer almış bulunmak
tadır; 'bunu kabul ediyoruz. Fakat, buna rağmen 1984 
yılında maalesef Hakkâri'ye herhangi bir hizmet gö-
türülmemiş ve *J atılamamıştır. 

Sayın Başbakan tarafından bu kürsüden okunan 
hükümet programının hemen ardından yasalaşan Ge-
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lir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Değişiklikler 
Yapılmasına dair 2970 sayılı Kanun ve 2983 sayı
lı Teşvik Tedbirleri Kanunu ile <bu hususta çıkarı
lan birçok kanun kuvvetinde kararname ve yönet
melikler gerçekten iç açıcı ve sevindirici olmuştur. 
Bu sevincim, Sayın Başbakanın bu kürsüden kamu
oyuna söz vermiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
Söylenenler kâğıt üzerinde kalmamalı ve politika 
yuvarlak laflarla kandırmacı 'bir araç olmamalıdır. 
Rakamlar vermek, oraya hizmet gitmiş anlamına 
gelmez. 

Eğer demokrasiden söc edip onu yaşatmak isti
yorsak, özünde ve sözünde doğru, iyi niyetli, hoşgö
rülü ve özellikle eşitlik ilkelerine' mutlaka ve mut
laka uymamız gerekir. Aksi halde sonumuz hüsran 
olur, 12 Eylüllerden ve halkın vebalinden kurtulama
yız. 

Sayın milletvekilleri, jeolojik yapısı itibariyle Hak
kâri İlimizin dağlık olduğunu biliyoruz. Ancak bu 
Türkiye'de Hakkâri dağlarından daha hırçın ve da
ha vahşi dağlar yoktur anlamına da gelmez. Elbette 
vardır; fakat güçlü Devletimiz bu yerlere dev tünel
ler, barajlar, limanlar, köprüler, fabrikalar ve say
makla bitmeyen benzeri tesisler oluşturmuştur. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, bugüne kadar 
gelen iktidarlar, nedense Hakkâri İlimize hizmet gö
türmeyi istememişlerdir. Bunlar sadece kâğıt üze
rinde kalmıştır. Hep uzun vadelerden söz etmişler
dir. Bu uzun vadeler ne bitmez - tükenmez yıllar-
mış; Cumhuriyetin'ilanından bugüne kadar 62 yıl 
geçmiştir; eğer 62 yılı kısa vade olarak kabul ediyor
sak, uzun vade diye adlandırdığımız süre kaç yıl ol
malıdır bilemiyorum; matematikçi değilim, zaman 
ayarlamam yanlış olabilir. 

Değerli milletvekilleri, bölgede Türkler yaşamak
tadır. O Türkler ki Kurtuluş Savaşımızda, askerin 
bugün dahi zor ulaştığı topraklarda gerekli savunma
yı yapmış, bu uğurda şehitler vererek hürriyetlerine 
kavuşmuşlardır. Atatürk ilkelerine bağlı ve inanmış 
olan bu insanların, dün olduğu gibi, yarın da vatan 
savunmasında herkesten daha cesur ve azimli ol
duklarına kimsenin şüphesi olmasın. 

Şu halde bölge halkına niçin gereken ilgiyi gös
termiyoruz? Gülmez yüzlerini ne zaman güldürece
ğiz? Yoksa hep hayalî vaatlerle mi yaşamlarını sür
düreceklerdir; orasını bilmiyoruz. Bildiğim bir şey 
varsa mutlaka ve mutlaka gerçekçi olmak ve halka 
hizmet götürmektir. Buralara hizmet götürülmesini 
hain çevreler daha doğrusu Ermeni teröristler geniş 
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çapta propaganda aracı olarak kullanmışlardır. Bu 
açık oturumda söylemeyi sakıncalı gördüğüm söz
cükler kullanarak halkımızı kandırmaya çalıştıkları, 
halka hoşgörünümlerde bulundukları söylentiler ara
sında yer almaktadır. 1984 yılında Güneydoğuda 
meydana gelen olayların arkasındaki görünümler söy
lentileri doğrular mahiyettedir, örneğin, Güneydoğu
da vukuhulan olaylarda halka dokunulmamış, bu 
olaylarda tamamen Devlet kuvvetleri hedef tutul
muştur. Bunun anlamı çok büyüktür ve çok dikkatli 
olmamız lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bölge halkına sahip çıkalım 
ve hükümet halkın yanında olmalıdır. Bu da lafla 
değil, hizmet götürülerek olmalıdır. Hakkâri tli ko
numu itibariyle hassas bir bölgededir. Bu bölge gü
venlik açısından ciddiye alınması ve önem verilmesi 
gereken bir yapıya sahiptir. 

Iran - Irak savaşını, diğer komşu ülkelerin belirli 
tutumlarını, dünyanın tepkisi üzerinde olan Ermeni 
terör faaliyetlerini, 24 Nisan hayalî Ermeni soykırımı 
anma günü hazırlıklarını hafife almamalıyız. 

Bu düşüncelerle sosyo - ekonomide ihmal edil
miş Hakkâri ilinin yapısından istifade etmeye çalı
şan hain mihraklara fırsat vermemeliyiz. Yurdun sa
vunmasını düşünüyorsak, hainlerin propagandalarını 
etkisiz hale getirmek istiyorsak, öncelikle hudut boy
larındaki köylere kadar Devlet imkânlarını seferber 
etmeliyiz. Devlet eliyle yol, su, elektrik, köprü, ha
berleşme, eğitim - öğretim ve sağlık hizmetleri gibi 
altyapılara ve sosyal tesislere el atmalıyız. Niçin Dev
let eliyle diyoruz? Çünkü, özel teşebbüsler Hakkâri 
gibi uzak ve altyapıları olmayan yerlerde çalışmaz. 

BAŞKAN — Sayın Erol, toparlayınız efendim, 
toparlayınız lütfen. 

MEHMET SAİT EROL (Devamla)— Efendim, 
istirham edeyim, bitiriyorum. 

örneğin, bu yaz Doğuya giden bir holding tem
silcisi ile görüştüm, «Efendim, Doğuda altyapı ol
madığı için, özellikle Hakkâri'ye hizmet götürmenin 
imkânsız olduğunu» söylediler. Şu duruma göre ger
çekten Hakkâri ilimize hizmet götürmekte azimli ve 
samimî isek, bu hizmeti özel teşebbüse bırakmama
lıyız. Halkın dayanağı ve güveni Devlettir, hizmetle
rin Devlet eliyle yapılması en büyük arzumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, 2 nci soruma gelince : Her 
yönüyle yurdun iç ve dış savunmasında Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize inancımız tamdır; şükran borçluyuz. 
Eğer bugün huzur ve güvenin varlığından söz edi
yorsak bu, kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
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katkılarıyla olmuştur. Söylenenlere şahsen katılmıyo
rum; ancak yukarıda arz ettiğim gibi, hainlerin çev
rede uydurdukları ve yaymaya çalıştıkları propagan-
daları tamamen yok edebilmek için hükümetin halkla 
olan münasebet ve hoşgörüsünü daha da artırması 
gerekir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, say
gılarımı sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erol. 
2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibcmk'ın 

verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki sözlü soru önergesi 
20 gün mehil verilmiş olduğu için ertelenmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'm, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
göre görevine son verilen kamu görevlilerine ilişkin 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Korkmaz?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin sözlü 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce-
be Alptemoçin'in cevabı (6/280) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki sözlü soru 15 gün 
mehilli olduğu için ertelenmiştir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Saym Baş
kan, cevaplandırmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Cevaplandırmak istiyorsunuz. 
Sayın Arıkan burada mı? Buradalar. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılması için gereğine izninizi saygıla
rımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

KONU : 
Fatura alımından kaçışı önlemek ve geçim sıkın

tısı içindeki ücretlileri korumak üzere vergi iade ora
nının yüzde 25'e yükseltilmesi. 
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Sorular : 
Soru 1. Ocak 1985 ayında enflasyonun yüzde 

8,2 olduğu ve Katma Değer Vergisi ödememek için 
tüketicilerin fatura alımından kaçındığı görülmekte
dir. Fatura alımından kaçışı önlemek ve geçim sı
kıntısı içindeki ücretlileri biraz da olsa korumak üze
re, vergi iade oranının ilk 100 000 TL. için yüzde 
25'e, ikinci 100 000 TL. için yüzde 20'ye yükseltil
mesini uygun görür müsünüz? 

Soru 2. a) Böyle bir uygulamanın Devlete malî 
yükü ne kadar olabilir? 

b) Böyle bir uygulamayla faturadan kaçışın 
önlenmesinin Devlete sağlayacağı Katma Değer Ver
gisi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ayrı ayrı ne 
kadar olabilir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKAM AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Arıkan tarafından sorulmuş olan 
soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Sayın Türkân Arıkan birinci sorusunda özetle, 
1985 Ocak ayında enflasyonun yüzde 8,2 olduğu, 
Katma Değer Vergisi ödememek için tüketicinin fa
tura alımından kaçındığının görüldüğünü belirterek, 
vergi iadesi oranlarının ilk 100 bin lira için yüzde 
25, ikinci 100 bin lira için yüzde 20 olarak uygu
lanmasının uygun görülüp görülmeyeceğini sormak
tadır. 

Değerli üyeler, bilindiği üzere 3158 sayılı Kanun
la 2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Ka
nunda'değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle ver
gi iadesine esas olan oranlar önemli ölçüde değişti
rilmiş ve yapılan değişikliklere göre vergi iadesi öde
mesi yüzde yüzden daha fazla bir tutarda artırılmış
tır. 

Yeni düzenleme ile vergi iadesi oranlan şöyle 
olmuştur : 25 bin liraya kadar olan mal ve hizmet 
alımları için yüzde 20; 25 bin lira ile 50 bin lira ara
sındaki mal ve hizmet alımları için (ki 25 bin liraya 
kadar yüzde 20, aşan kısmı için) yüzde 15; 50 bin li
ra ile 100 bin lira arasındaki mal ve hizmet alımları 
için 50 bin liraya kadar yüzde 17,5, aşan kısmı için 
yüzde 10; 100 bin lirayı aşan mal ve hizmet alımları 
için 100 bin liraya kadar yüzde 13,75, aşan kısmı için 
yüzde 5. Ayrıca, hepinizin malumları olduğu üzere 
bu konuda yapılan diğer bir düzenleme ile Bakanlar 
Kuruluna belirtilen bu tutarları 2 misline, oranları ise 
yarısına kadar artırma yetkisi verilmiştir. 
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Gene hepinizin malumu olduğu üzere, yapılan de
rişiklikle vergi iadesinin 3 ayda bir yerine, her ay 
yapılması sağlanmıştır. Yapılan değişiklikle, gene 
i .000 liranın altında kalan harcamalara da vergi iade
si yapılması sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca yayınlanmış olan 
vergi mükelleflerinin kullanacağı belgelerin basım ve 
dağıtımına ilişkin yönetmeliğe göre, 2 Marj; 1985 ta
rihinden itibaren mükelleflerin kullanacağı her türlü 
vesikalar - bu arada, perakende satış, fişleri dahil - di
sipline edilmiş güvenilir belgelerden olduğu için ay
rıca faturaya gerek kalmadan perakende satış fişleri 
de iadeye konu harcama belgesi olarak kabul edil
miştir. 

Vergi iadesi uygulamasına ilişkin yapılan bu dü
zenleme ve belge düzenine ilişkin alınan diğer ted
birlerle birlikte belge düzenine tam bir işlerlik ka
zandırılmaktadır. Ayrıca, bu düzenleme ile asgarî 
ücret üzerinden ücret alan bir hizmet erbabının al
mış olduğu ücret pratikte vergi dışı bırakılmıştır. 

Diğer, taraftan, kalkınmada öncelikli yörelerde ça
lışan hizmet erbabının ücretlerine uygulanan özel 
indirim tutarları 12.12.1984 tarih ve 18603 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan, 31.12.1984 tarih ve 84-8857 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla teşvik belgeli yatı
rımlar da dikkate alındığında 3 ila 8 kat arasında 
artırılmış bulunmaktadır. Bu artırım da nazara alın
dığında, kalkınmada öncelikli 28 il ve bu illerin ilçe
lerinde asgarî ücretin üzerindeki ücretler de vergi 
dışı bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Türkân Arıkan'ın 2 nci 
sorusunun ilk bölümünde ise, «Vergi iade oranları
nın yükseltilmesinin Devlete 'malî yükünün ne ol
duğu» sorulmaktadır. 4158 sayılı Kanun görüşülür
ken de açıklandığı ve hepinizin hatırlayacağı gibi, 
vergi iadesinde iade oranlarını yüzde 5 puan artır
manın Devlete malî yükü yaklaşık 75 milyar lira ci
varındadır. Vergi iadesi oranının 100 bin liraya ka
dar yüzde 25'e • yükseltilmesinin meydana getireceği 
ek malî külfet bir yana, korunması gereken ücret
lileri ve emeklileri korumaya yönelik bir düzenleme 
olmayacaktır. Zira, ücretli ve emeklilerin büyük bir 
bölmünün 50 bin lira dolayında ücret aldığı bilin
mektedir. 

Yukarıda izah edilen söz konusu düzenlemelerle 
50. bin liraya kadar ücret alan bir kimseye Katma 
Değer Vergisi de dikkate alınarak, yüzde 17,5 ora
nında vergi iadesi yapılması öngörülmüş olup, diğer 
alınan tedbirlerle birlikte bu düzenleme ücretlilerin 
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fatura toplamalarını özendirecektir ve özendirmiştir 
de. Dolayısıyla vergi iadesinin 100 bin lirayı aşan 
harcama kısımlarına ilişkin önerilen yüzde 20 ora
nının gündeme getirilmesine gerek bulunmamaktadır. 

2 nci sorunun ikinci bölümünde ise; bu önerileri 
sonunda vergi iadesi uygulamasının, Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi hâsılat
larını ne kadar artıracağı sorulmaktadır. 

Değerli üyeler, bilindiği üzere, 1984 yılma ait 
Gelir Vergisi beyannamesi 1985 yılı Mart ayında, 
Kurumlar Vergisi beyannamesi de Nisan ayında 
verilecektir. Bu nedenle vergi iadesi uygulamasının 
1984 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanlarını ne 
kadar etkilediği şimdiden bilinememektedir. Dolayı
sıyla önerilen oranlara göre bir mukayese tahmini 
yapmak şu anda mümkün bulunmamaktadır. Ancak, 
vergi iadesi uygulamasının 1985 yılı sonlarına doğru 
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyanlarını ne ka
dar artırdığı hesaplanabilir. Aynı şekilde, Katma De
ğer Vergisine olan etkisini de 1986 yılında tahmin 
etmek mümkün olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, verilen cevabın sizdeki bilgilere 

uygun olup olmadığı hakkında bir açıklama yapa
cak mısınız? Konu bu, açıklamaların konusu bu ola
cak efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 
efendim, açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; sayın bakana açık
lamaları için teşekkür ediyorum. Ancak, kendileri
ne birkaç noktada katılamadığımı rakamlarla belirt
mek istiyorum. 

Bildiğiniz, gifbİ, ocak ayı enflasyonu yüzde 8"in, 
şubat ayı enflasyonu ise, tenzilatlı satışların düşürücü 
etkisine rağmen, yüzde 4*iin üzerinde olmuştur. Ye
ni kabul edilen Vergi ladesi Kanunuyla ücretlilere 
kâğıt üzerinde sağlanan birtakım imkânların gerçek
leştirilmesi mümkün değildir. Çünkü, otobüs, kira, 
elektrik gibi bazı giderler ya tamamen veya büyük 
bölümüyle vergi iadesine tabi değildir. Yani, sayın 
bakanın ifade ettikleri gibi, 50 bin lira aylık alan 
bir emekli kira, otobüs giderlerinden vergi iadesi 
alamayacak durumdadır. Şu hailde hepsi vergi iade
sine tabi olmamaktadır^ 

100 bin liranın üzerindeki alımlara yüzde 5 ver
gi iadesi uygulaması ise, yüzde 10 Katma Değer Ver
gisinden kaçırmayı teşvik etmektedir. 'Nitekim, şim
diden toptancı düzeyinde, perakende faturasız satış
lar yapılmaktadır. Bu, imalatçı, toptancı ve tüke
ticinin Katma Değer Vergisinden kaçınmalarını, ay
rıca imalatçı ve toptancının da Gelir ve Kurumlar 
Vergisini kaçınmalarını sağlamaktadır. Oysa, fatu
radan kaçışı önleyici tedbirler alınarak vergi gelir
lerinin artışı sağlanabilir. Zira, faturadan kaçış ön
lemekle bir taraftan yüzde 10 Katma Değer Vergisi 

, elde edilecek, ayrıca Gelir ve Kurumlar Vergisine 
katkısı da normalin çok üzerinde olacaktır. Çünkü 
işletmelerde işçilik, kira, bakım, faiz ve genel yö
netim giderleri saibit maliyetleri oluşturmaktadır. 
Mükelleflerce bu maliyetler daha önce vergiye tabi 
gelirden düşüklüğünden, belgeleme nedeniyle kayıt
lara yeniden girecek satış tutarının direkt hammad
de maliyetlini aşan kısmı Gelir ve Kurumlar Vergi
sine tabi olacaktır, ki, bunun da oranı oldukça yük
sektir. 

Sayın milletvekilleri, memur, ikçi ve emekliden 
esirgeniyor; ama başka yerlere bol kepçe dağıtılı
yor. Bu durumu birkaç örnekle vurgulamak istiyo
rum: 

1984 yılında 5,7 milyon ücretliye Ödenen vergi 
iadesi 55 milyar liradır. Yani, ücretli başına ortala
ma yıllık 10 bin Mra, aylık 800 lira iade sakatlanıştır. Bu
na karşın, 1984 yılında sadece Ocak - Temmuz arası 
7 aylık dönemde şirketlere sağlanan Gümrük Vergi
si muafiyeti 81 milyar liradır. Yatırım indirimi, ih
racatta vergi iadesi, donmuş ve tahsil edilemeyen 
krediler ve ertelenen vergiler de cabasıdır. Örneğin, 
bir habere göre, Toprak Holding'in 2,5 milyarcık 
vergi borcu hesap uzmanlarının aksi görüşlerine rağ
men, ertelenivermiştlir. 10 milyarcık vergi borcunun 
da ertelenmesi belki gün meselesidir. 

Sayın milletvekilleri, hükümet programının 63 
üncü sayfasında, «Kamu hizmetlerinin her kademe
sinde israf önlenecek ve tasarrufa riayet edilecek
tir» denilmiştir, «Ücretlilere daha fazla vergi iadesi 
verilmesi mümkün değildir» denilirken, bakınız nasıl 
israf yapılmaktadır: 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında sayın 
bakanın ve müsteşarın odalarının yeniden tefrişi 
için 120 milyon lira harcandığından söz edilmektedir. 
Başibakanlıkta ve Devlet Planlama Teşkilatında mev
cut masalar değiştirildiğinden, ayrıca bir halı fir
masının stoklarını eritmek amacıyla, tepeden tıraa-

— 257 — 



T< B. M. M< B : 77 26 « 2 * 1985 O : İ 

ğa ve koridorlara varıncaya kadar yerlerin yeniden 
balıyla döşendiğinden bahsedilmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, kamu iktisadî teşeb-
ıbüslerinin Tüfkiye'de nasıl satılabileceğinin tespiti 
için, sanki Türkiye1de bu işi yapacak uzman yok
muş gibi, yabancı uzmanlara 1 milyon dolar, yani 
yaklaşık 500 milyon lira danışmanlık ücreti öde
miştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika öf endim, bir dakika... 
Müdahale etmeyin efendim. 

Sayın Arikan, bir dakika efendim.: 
Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin, 

(konuşmacı, konuşmasını bitirsin efendim. 

Lütfen devam eldin ve toparlayın efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Devamla) — 

Sayın nıilletveMleri, ücretliye verebilmemiz için he
pimizin azamî ölçüde tasarruf sağlamamız ve onun 
yanında olmamız gerekmektedir. Son aylarda peş 
peşe yapılari, otobüse zam, ekmeğe zam, elektriğe 
zam, Sümerbanıka zam, kâğıda zam, şekere zam; 
verileni pek çok katıyla alıp götürmüşıtür. (HP ve 
MDP sıralaırınTdan alkışlar) Damlalıkla verilir, keş
kek kepçesiyle alınır bir durum ortadadır. Hükü
met programının 27,noi sayfasında, «Memur, işçi ve 
emeklilere ait gerçek ücretlilerin iyileşmesi sağlana
caktır» denilmiştir. 5 - 7 milyon ücretli, 18 - 20 mil
yon nüfusu temsil etmektedir. 1 kaşık mercimek 
çorbası 5 lira, 1 adet zeytin 5 liradır bugün. Geçim 
darlığı aile yapısını zedelemekte, fulhuşu da, rüşveti 
de teşvik etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Arikan, lütfen toparlayın 
efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARİKAN (Devamla) — 
Vergi iadelerinin, ortadireği rahatlatacak, zamların 
etkisini biraz azalacak ve belge alımını teşvik ede
cek bir düzeye getirilmesi gereklidir veya hükümet 
başkaönlemler atoaklır. Memur, işçi ve emekliler 
üvey evlat muamelesi görmemelidir, ortadirek orta
da bırakılmamalıdır artık. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıksın. 
5 inci sıradaki soruya geçiyoruz. 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/290) 

BAŞKAN — Sayın Salim Eırel, sorunuza tekrar 
mehil istendiği için, mehil verilmiştir, bilginiz olsuna 

jS ncı sıradaki soruya geçiyoruz. 
6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 

ün, bakanlık irtibat bürolarının çalışmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/292) 

BAŞKAN — Sayın Öğünç?...j Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7 nci sıradaki soruya geçiyoruz. 
7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba-* 

sında yer atan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — Sayın Canver?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
>8 inoi sıradaki soruya geçiyoruz. 
8. •'—istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 5ı-

kıyönetim Kanununa göre işine son verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so-> 
ru önergesi (6/296) 

BAŞKAN — Sayın Batumlu?...: Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?..» Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9 uncu sıradaki soruya geçiyoruz. 
P. —Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip

liği ithaline ve üretimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN — Sayın Altay?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10 uncu sıradaki soruya geçiyoruz, 
10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

m, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

BAŞKAN — Sayın Altunafoar?,., Yok. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece gündemin sözlü so

rular kasımı tamamlanmıştır. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE, 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, I 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer î # r » kısmı
na geçiyoruz. I 

Birinci sıradaki teklifin komisyona verilen mad
deleri henüz komisyondan gelmediğihdien ikinci sı- I 
radaki tasarıya geçiyoruz. I 

2. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avru- I 
pa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve işletme An- I 
laşmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta- I 
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/631) (S. Sayısı : I 
267) (2) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, 267 sıra sayılı, Uy- I 
dular Aracılığı ille Haberleşme Avrupa Teşkilatı I 
(EUTELSAT) Sözleşmesi ve işletme Anlaşmasının I 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının gö- I 
rüşmelerine başlıyoruz. j 

Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır. I 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul I 
edenler.., Etmeyenler... Okunması kalbul edilmemiş- I 
«fe* 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?... I 

Halkçı Parti Grulbu adına konuşmak üzere Sa- I 
yın Sarıoglu; grup adına söz Memiiş bulunan Sayın 
Paşa Sarıöğlü?... Yok. 

Tülmü üzerinde başka söz isteyen? Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su- I 
nuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçimesi kabul edilmiştir. 

(1) 82 S. Sayılı basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı 
basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tu* 
tağına eklidir. 

(2) 267 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

' 1 inci maddeyi okutuyorum: 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı 
(EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 28 Eylül 1982 tarihinde Pariste 
•imzalanan «Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avru
pa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve işletme 
Anlaşması» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Buyurun Sayın SarıoğlUi 

1 inci madde üzerinde konuşuyorsunuz. 
PAŞA SARIOÖDU (Ağrı) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; geneli üzerinde söz almak is
tediğim bu tasan ile bazı düşüncelerimi sizlere ak
tarmak istiyomam. 

Biliyorsunuz insanlar denizlerin, karaların keş
finden sonra, şimdi bütün dünyada gelişen bir ha
reket var. özellikle bilim ve teknolojide ileri gitmiş 
ülkeler, kendi aralarında bu sefer de uzayın payla
şılması yönünde büyük çalışmalar yapmaktadırlar. 

Şükranla kaydetmek isterim kfi, Türkiye, komü
nikasyon alanında, PTT haberleşme sahasında 1960' 
Iarda başlayan ve sonradan ÎNTELSAT denilen uy
dular âracılığıylla telekomünikasyon, televizyon, te
leks ve diğer haberleşme imkânlarından faydalanmak 
üzere, bu teşkilata üye olmuştur. 

Raporda da yazılmış olmasına rağmen, kısaca 
bir bilgi arz etmek isterim: İNTELSAT, uzaya yer
leştirilen 3 uydu aracılığıyla küresel olarak dünya 
üzerinde haberleşmeyi temin etmeye çalışmaktadır. 
Bu o derece ileri gitmiştir ki, artık Avrupa ülkeleri 
kendi aralarında, bunu daha da geliştirmek için 
başka bir imkân aramışlar ve bugün huzurunuza ge
len tasanda adı geçen sistemi öne sürmüşlerdir. Bun
ların tarihçeleri hakkında bilgi vermek isterdim, ama 
maalesef vakit açısından geç kaldım. 

Ülkemiz 1968 yılında ÎNTELSATa üye olmuş
tur. Ülkemizden başka 109 ülke de bu kurumun üye
si olmuşlar ve bundan istifade etmektedirler. 

Bu gelişmelere paralel olarak, demin de arz et
tiğim gibi, EUTELSAT denilen ve Avrupa ülkeleri 
arasında 30 Haziran 1977 tarihinde geçici statü ile 
kurulan ve nihaî anlaşması 1982'de imzalanan ve im
zalayan tarafların onaylarına sunulmak suretiyle asıl 
imza işli tamamlanmış olan teşkilatın teşekkülü cihe
tine gidilmiştir. 
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işletme anlaşmasının uygun bulunduğuna dair ta
sarı ile bugün huzurunuza gelen ve EUTELSAT de
nilen bu ajans, 1983*fce uzaya bir uydu fırlatmış, 
1984te.bir uydu fırlatmış, 1985'te bir tane daha ve 
1986ya bunlardan haberleşme alanında üye olan ül
keler istifade edecektir. 

Benim burada arz etmek istediğim şudur: Türki
ye Ankara'da 1970'lerde kurduğu bir yer istasyonu 
vasıtasıyla bundan şu anda istifade etmektedir. Yal
nız, Avrupa Bilim ve Teknoloji Komisyonunun bir 
üyesi olarak üzerinde önemle durmak istediğim konu 
şudur: Türkiye, Avrupa'da devam eden çalışmalar
dan bir kısmına iştirak etmiştir, telekominikasyon 
sahasında; fakat Avrupa Uzay Ajansı (ESA) denen 
ajansa bugüne kadar Türkiye iştirak etmiş değildir. 

Bunun kurucuları 10 ülkedir ve 2 ülke de bu ajan-
• sa yeniden assooiate olarak gireceklerdir, bunlardan 
bir tanesi Avusturya, bir tanesi de Norveç'tir. Bu 
vesileyle bahsetmek istediğim Avrupa Uzay Ajansı
nın ilk kurucuları 10 ülkeden ibarettir. Bunlar, Bel
çika, Danimarka, Almanya, ingiltere, italya, Fran
sa, îsviçre, isveç şu anda isimlerini tam hatırlaya-
madım; fakat Avrupa ülkelerinin, hemen hemen hep
si buraya üyedir. Şimdi son olarak buraya Avus
turya ile Norveç de girmektedir. Buraya girmeyen 
yahut girme arzusunu duymayan ülkeler yalnız Yu
nanistan, Türkiye ve Portekiz'dir; diğer küçük dev
letleri saymıyorum.-

FransaMa yaptığımız bir toplantıda, bize Avrupa 
Uzay Merkezini gezdirdiler, bu arada genel sekre
teri ile görüştüm, bizim elçilikle bir temas yapmış
lar ve Türkiye'ye de gelmişler; fakat Türkiye'de bir 
muhatap bulamadıklarını bize ifade ettiler ve en 
azından Türkiye'nin kendisinin istifade edeceği prog
ramlara katılmasını istemektedirler. Ben bu arzuyu 
gösterdim ve bunun statüsünü aldım geldim. 

Şimdi sayın komisyonumuzun dikkatini burada 
çekmek istiyorum; kanaatimce Türkiye'nin zaten 
blir kısmıyla ortak olduğu bu çalışmaları uzay saha
sında, kendi programına uyacak şekilde buraya iş
tirak etmesi ve belli bir ücret karşılığı iştirak ettiği 
nispette bunlardan istifade, etmesi gerekmektedir. 
Çünkü, biliyorsunuz geçmişte ya Yunanistan'ı bekle
yerek veya çok gecikerek birçok teşkilata iştirak et
mişizdir ve sonuçta da aradaki mesafeyi kapatmak 
için büyük mücadeleler venriişiizdir. Halbuki bugün 
bu yürürlüğe girmiştir. Üstelik bunların, her ülke
nin kendi millî programına uyguiı olarak geliştirdik
leri çalışmaları, yardımları vardır ve teknolojinin ge-
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lişitirlmesi içlin de Lizbon Konferansında böyle bir 
tavsiye kararı alınmıştır. Avrupa Konseyi çerçevesîn-

, de Kuzey - Güney diyalogu içinde 9 - 1 1 tarihleri 
arasında LizbonMa yapılan konferansta bir de te
menni kararı alınmıştır. Bu temenni kararında, özel
likle gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferinde 
Birleşmiş Milletlerin de yardımı ile vasıtasıyla Avru
pa Konseyi çerçevesinde veya ona üye olan ülkelerin 
yardımı öngörülmüştür. 

Demekki, birçok yönlerden zaten çalışma ve it
meler vardır. Benim burada sayın komisyonumuzun 
ve sizlerin dikkâtine sunmak istediğim, Türkiye'nin 
bunu tetkik ederek Avrupa Uzay Ajansı (ESA) de
dikleri teşkilata kendi millî programlarını geliştir
mek için, şimdiden başlamak üzere üye olması ve 
bilim ve teknoloji dalında bigâne kalmamasıdır. 

Etütlerimde gördüğüm şu hususlardan kısaca 
bahsetmek istiyorum: Şimdiye kadar 3,2 milyar lira 
para bu işe sarf edilmiştir ve zannediyorum ki, 
Türkiye'de böyle bir program başlatıldığı takdirde, 
kendi katkısıyla, hem kendi programını geliştirecek, 
hem de gelişmiş olan ülkelerden teknoloji transfer 
etmek suretiyle memlekette yeni bir hamle başlatıl
mış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarımı, Sayın Çeliklbaş'ın Sanayi 
Bakanı olduğu zaman arzu ettikleri, fakat gideme
dikleri isveç'in Kiruna denilen bir bölgesine gittik; 
maden bölgesidir, 30 bin nüfusu vardır, 11890 yılında 
'kurulan bir şehirdir. Şimdi oradaki demir cevherinin, 
istihsalinin ve pazarının düşmesi dolayısıyla uzay tek-
nolojisline yönelmişlerdir. 3 istasyonlarını gezdik; 
uzay çalışmalarına 2 yıl önce başlamışlardır ve bu 
ekim ayında bir uydu göndereceklerdir. Bunlar, bü
tün bunlarla beralber kendilerinin programlarını is
teklere göre de pazarlamaktadırlar. Yani bunda bir 
ticarî gaye, aynı zamanda da teknolojik bir hedef 
yatmaktadır ve hem de bu gibi küçük ülkelerin bi
lim ve teknolojide böyle mesafe alması yanında, Tür
kiye gibi 50 milyona varan bir ülkenin sadece üc
retinden . ve külfetinden kaçınarak bu gibi çalışma
larda bigâne kalması bence yerinde değildir. 

Bu vesileyle bizim bu EUTELSATa üye olma
mızdan dolayı buradaki çalışmaları yapan arkadaş
larıma teşekkür ediyorum, kurumu da tebrik ediyo
rum; fakat bu Avrupa Uzay Ajansına üye olması 
hususunda da gereken iğinin ve desteğin gösterile
rek bunun muhatabının tespit edilmesinde yarar ol
duğu kanısındayım. Sayın komisyon başkanımıza da 
arz ettim; bugüne kadarki çalışmalarımızda henüz 
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biz toplattığımız bilgiyi muhatap olabilecek bir ku
ruma aktaramadık. Bunun da tespit edilmesi lazım
dır ve bu çalışmaların bir odak noktasının bulunma
sı lazımdır. 

'Bu vesileyle hepinizi saygıyla sdaımlıyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Btmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuituyorumi: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde •yü

rürlüğe girer.) 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabM ediknişfiir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerim' Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tümü oylanmadan evvel oyunun rengini belirt

mek için söz isteyen var mı? Yok. 
Bu tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık 

oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırıl
mak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
lbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın 
milletvekilleri 'beyaz bir kâğıda adını, soyadını, se
çim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak su-
restiylfe oylarım kullanabilirler. 

(Oylarım toplanmasına başlandı) 

3. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunun Bir Bölümünün Başlığı ile Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı.: 270) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun Bir Bölümünün Başlığı 
ile Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Ka
nun Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir,. 

(1) 270 S,. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.,. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına Sayın Şengün; buyurun efen
dimi. 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ^ŞENGÜN 
(Denizli) — Sayım Başkan, yüce Meclisin değerli , 
üyeleri; Katma Değer Vergisi Kanunumun (Bir Bö
lümünün 'Başlığı ile Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkımda Kanun Tasarısı üzerimde Mıilliyetçi De
mokrasi'.Partisinin görüşlerini arz ediyorum. 

Hatırlanacağı üzere, Kıaltaa değer Vergisi Kamu
nu 25 Ekim 1984 tarihimde yüce Meclisimizce kabul 
edildi. Kanun 21 madde veya fıkrasında Maliye ve 
Gümrük Bakanlığımıza, 5 maddesinde de Bakanikr 
Kuruluma düzenlemeler yapma yetkisi tanınmıştır. 
Temel kanunum tanıdığı bu yetkiler kâfi gelmemiş 
ve daha kırkı çıkmadan 6 Aralık 1984'te Meclisi
miz Katara Değer Vergisi Kanununum bazı madde
lerini değiştiren bir tasarıyı görüşmüştür. Aynı gün, 
Katma Değer Vergisi mükelleflerinim ödeme Kay
dedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında tasarı da yüce Mecliste kabul gördü. Kanun
laşan bu 2 nci ve 3 üncü tasarılar, aslımda i k temel 
tasarıyla da* ele alınabilirdi. Herhalde hükümet ace
leden yetdştiremedi. Nasıl olsa kolayca geçiririz dü
şüncesiyle kamumu parça parça, perakende tamamla
makta bir sakınca görmedi. Şimdi gene Katma Değer 
Vergisi Kanunuyla ilgili bir 4 üncü tasarıyı görüş
mekteyiz. Vergimin uygulamaya konmasından son
raki ilik tasarı budur ve muhtemelen sonuncusu da 
olmayacaktır. Çünkü, kanunun düzeltilmesi gereken 
bölüm ve maddeleri mevcuttur. 

önümüzdeki tasarı iki bölümde ele alınabilir. Bi
rincisi; istisnalarla ilgili orijinal 3 üncü maddenin (a) 
bendi yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenleme sonu
cu, istisna edilmiş işlemlerin meydana getirilmesiyle 
ilgili mal ve hizmet alışlarının vergili olacağı ve bu 
verginin daha sonra mükellefe iade edileceği öne sü
rülmektedir. Aynı maddenin orijinal (b) bendinim 
uygulamasında ise tereddütlerin ortaya çıktığı, met
nin amaçlanan uygulamayı sağlamadığı ve bunun ye
terince de ifadelendirilmediği belirtilerek, metim dü
zeltmesi yapılmaktadır. IBu'son- düzeltme l e de re
kabet eşitliğinim sağlandığı öne sürülmektedir. 

Saym mıilletvekMerd, ıtasarının-bizce-üzerimde da
ha dikkatle durulması gereken bölümü, istisnalar ara
sıma yeni bir unsur eklemekte oluşudur. Bu yenilikle 
petrol arama faaliyetlerinde hizmetler ve mal teslim
lerinde uygulanmakta olan yüzde 10 nispetindeki 
IKataıa (Değer Vergisinin kaldırılması öngörülüyor 
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ve OKlatoıa Değer Vergisinden de istisnalar 'böylece 
genişletilmiş oluyor. 

Gerekçede, petrol aramalarının çok riskli oldu
ğu ve neticesinin ne olacağının bilinmediği için, 
mutlaka teşvik edilmesi gereğine değinilmekte ve 
ülkemizin petrol anamallarında yeni bir döneme gir
diği de müjdelenmektedir. Biz, (müsaadenizle bu ge
rekçeler arasına Sayın Başbakanın yarın başlayacağı 
Aımenika Birleşik Devletleri seferini de eklemek isti
yoruz:. 

Petrol arama şirketllerlne, 6326 sayılı • Petrol Ka
nunuyla tanınan vergi muafiyetine ve ayrıca destek
leme ve istikrar fonuna katılmıa payından muaf tu
tulmaya ek olarak şimdi yüzde 10 Katma Değer Ver
gisinden de muafiyet verilmektedir ve bu muafiyet 
yabancılara olduğu kadar, millî şirketlere de uygu
lanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biz MDP olarak, petrol ara
malarının teşvik edilmesine taraftarız. Ancak, bu teş
vikin Katma Değer Vergisi sistemini delmesine ve 
bu sistemi bir yerde işlemez hale" getirmesine ise 
karşıyız. Çünkü, Katma Değer Vergisi bir zincirle
me vergi sistemidir, muafiyetler bu sistemin halka
larını zayıflatır veya kopartır. Bu nedenle yüzde 
10'luk Katma Değer Vergisinin hepsini silmek ve 
katma değer sistemini yaralamak yerine, nominal 
bir yüzde 1 'lik Katma Değer Vergisi oranının pet
rol arama faaliyetlerinde hizmetlere ve mal teslim
lerine uygulanmasının yerinde olacağı kanısındayız. 
Eğer iktidar «Petrol aramadaki bu tam muafiyet, 
sistemi yaralamaz» diyorsa, o takdirde bizce petrol 
aramaları ölçüsünde önemli bazı kalemlerde ve ko
nularda da vergi muafiyetinin gerektiğine inanmak
tayız. Bunlardan bazıları şunlardır: Tarım alet ve 
araçları, gübre, tohumluk ve ziraî mücadele ilaç
lan da tam muafiyete girmeli veya bunlar, petrol 
aramaları için önerdiğimiz şekilde, sadece yüzde 1 
oranında Katma Değer Vergisine muhatap kılın
malıdır. 

Ayrıca, sağlı'k nedeniyle gerekli ilaç alımlarına, 
kitap ye gazete teslimlerine de düşük oranlı Katma 
Değer Vergisi uygulanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyla ilgili önerimiz 
Sayın Başkanlığa sunulmuştur. 

Sözlerimi burada bitirirken grubum adına yüce 
Meclise derin saygılar sunarım. (MDP sıralarından 
alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 

Bundan önceki tasarı üzerinde oy kullanmayan 
sayın üye varsa lütfen oylarını kullansınlar efen
dim. 

Halkçı Parti Grubu adına konuşmak üzere Sayın 
Fırat; buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

« P GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat
ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
1985 yılının 1 inci ayından itibaren ülkemizde tat
bik edilmekte olan Katma Değer Vergisiyle ilgili bir 
değişiklik huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. Bunun 
esası, Türkiye'de petrol aramalarını teşvik etmek ga
yesiyle getirilmiş bir KDV muaviyetidir. 

Türkiye'de daha önce, 1983 yılında çıkartılan 
bir yasayla petrol aramalarını teşvik için, ecnebiler 
için, yabancı şirketler için bazı kolaylıklar getiril
miştir .Bunlardan bir kısmına da ihraç garantisi ve
rilmiştir. İthalattaki yüzde 2'lik destekleme ve fiyat 
istikrar fonuna katılma payı alınmamıştır. Bu defa 
da yüzde 10'luk KDV uygulaması hizmet ve alım
larda muaf tutulmak istenmektedir, 

Biz bunun aslında karşısında değiliz. Yalnız 
şunu belirtmek istiyorum muhterem arkadaşlarım, 
bugünkü hükümetin bir bakanı bütçe konuşmaları 
sırasında aynen şöyle demişti, konuşmasından oku
yorum; «Amerika'da bir yemekte davetlilerden biri, 
Amerika'nın uzak bir ülkeden petrol alması konu
sunu dile getiriyor ve diyor ki; sizin ülkenizde, Tek-
sas'da bu derece petrol var iken niye dışardan pet
rol alıyorsunuz? Cevap : O petrol bizim toprakları
mızın altında, benim ayaklarımın altında, ben ilk 
evvela ötekinin toprakları altındaki petrolü tüketmek 
için gayret gösteririm. Benimkini dikkatli kullanı
rım demişti» 

Muhterem arkadaşlarım bu bir bakanın bütçe ko
nuşmalarında söylediği bir sözdür. Biz ülkemizdeki 
ıkıt petrol imkânlarının bir an önce tüketilmesi için 
devamlı tedbir düşünüyoruz. Bakın muhterem arka
daşlarım, 1983 yılında aynı tedbir getirildiği zaman 
denmişti ki ülkedeki petrol üretimi kısa sürede arta
cak. §imdi size 1969'daki petrol üretimini veriyo
rum; 3,6 milyon ton. 1978'de 2,736 milyon ton; de
vamlı düşüyor. 1982'de 2,333 milyon ton ve 1984'te 
2,069 milyon ton. 

Muhterem arkadaşlarım, çıkarttığımız yasaların 
bir faydası olmadığını burada görüyoruz. Şimdi bu
rada teşvik için gayet güzel laflar var, ülkede petrol 
üretimini artırmak için bir kolayİDk sağlıyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, bu ülkedeki petrol rezerv
leri bellidir. Bu, sayın bakanın da izah ettiği gibi, 



T< B. M. M< B: 77 16 . 3 * 1985 O : İ 

defaaten söylendiği gibi, jeolojik rezervleri 500 mil
yon tondur. Bunun çıkarılabilir rezervi 80-100 mil
yon tondur. 20-25 senedir Türkiye'de petrol çıkarı
lıyor. Kalan miktar bellidir. Bunu isterseniz 1 sene 
içerisinde, 3 sene içerisinde. çıkartırsınız, isterseniz 
13 senede çıkartırsınız; ama Amerikalı bir Bakanın 
sözlerinden misal verenlere söylüyorum, Türkiyedeki 
petrolü kendimizin çıkarması için TPAO'ya gerekli 
5-10 milyar lirayı vermekten imtina ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 'petrol çıkarmak için 
yatırım yapmak lazımdır. TPAO bundan 4 sene ön
ce 70 civarında sondaj, 70 civarında üretim kuyusu 
açabiliyordu, ki toplam 140 ikuyu 2 000 metreden 
hesap etseniz 200 bin metrenin üzerinde sondaj ya
pıyordu. Geçen sene bu '35-40 bin metreye düştü. 
Yani, bugün TPAO'nın yaptığı sondaj 100 bin met
renin üzerine çıkmıyor. Romanya'nın yaptığı 3 
milyon metreye karşı bu kadar sondaj yaparsanız, 
tabiiki üretemezsiniz. Bu bir yatırım meselesidir. 
Ben şunu arz etmek istiyorum. TPAO gibi bir mües
sese varken, devlet imkânlarını niye vermiyor? Niye 
bu müesseseyi tam faal hale geçirip de ülke kaynak-
larını kendi olanaklarımızla çıkartmak imkânını 
aramıyoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Katma Değer 
Vergisi tatbikatı için birkaç şey söylemek istiyorum. 
Katma Değer Vergisinin bu seneki gelir bütçesinde
ki görünen rakamı 760 milyar lira olup, biz bu meb
lağın toplanacağı kanısındayız. Zira, enflasyon 
yüzde 25 olarak düşünülerek konmuş olan bir ra
kamdır. Enflasyon bu boyutlar içerisinde giderse, 
Katma Değer Vergisi rakamının 760 milyar lira de
ğil, 900 milyar lirayı bulacağı söylenebilir. Ancak, 
KDV tatbikatı, ülkede birinci ayda ibüyük oranda va
tandaşa sıkıntı vermiştir. Vatandaşın, devletin ka
sasına gitsin diye verdiği KDV maalesef bazı ke
simlerde kalmıştır ve devletin kasasına gitmemiştir. 
Bugün de birçok yerde tatbikatta halen aksamalar 
vardır ve bu büyük oranda »kontrol isteyen bir ver
gidir. Bu kontrole, gerekli ehemmiyeti vererek, bu
nu ilgili bakanlığın her kademede yaptırmasını biz 
Öneririz, ülke yararı bunu icap ettirir. 

Efendim, son olarak, bu yasa tasarısına bizim 
de genelde karşı olmadığımızı söylemek istiyorum; 
fakat şunu da belirtmekte yarar görüyorum: Ak
sayan noktaları için gerekli tedbirler alınmalı ve bir 
an önce KDV için vatandaşın verdiği paranın dev
letin Hazinesine gitmesi sağlanmalıdır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanıuıunuıı Bir 
Bölümünün Başlığı İle Bir Maddecinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun İkinci Kısmının İkinci Bölüm Başlığı ile 
13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Araçlar ve Petrol Aramalarında İstisna 

«Araçlar ve petrol aramalarında istisna 
' Madde 13. — Aşağıdaki teslim ve hizmetler ver

giden müstesnadır. 
a) İnşa edilen deniz, hava ve demiryolu taşıma 

araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimi ile tadili, 
onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve 
hizmetler, 

b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve 
hava meydanlarında yapılan hizmetler, 

c) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri gere
ğince petrol arama faaliyetlerine münhasır olmak 
üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan hizmetler 
ile mal teslimleri.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Arıkan. 
Bundan önceki tasarıda oyunu kullanmayan var 

mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — Buyurun Saynı Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1 inci maddeyle 
bir değişiklik yapılmaktadır. Tasarının 1 inci madde
siyle değiştirilmekte olan 13 üncü maddenin (a) şık
kını dikkatlerinize' sunmak istiyorum :llk çıkarılan 
yasada (a) şıkkı şöyle : «Deniz, hava ve demiryolu 
taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların inşası, ta
dili, onarımı ve bakımına ilişkin teslim ve hizmetler 
Katma Değer Vergisinden muaf tutulmuştur.» 

Şimdi getirilen tasarıdaki İfadeyi sizlere okumak 
istiyorum : (Belki ben yanlış anlamış olabilirim, bu 
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konuda sayın bakandan açıklamalarını rica edeceğim) 
«inşa edilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçla
rının, yüzer tesis ve araçların teslimi ile tadili, ona
rımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hiz
metler.» Ben bu ifadeden şunu çıkarıyorum : Yüzer 
tesis ve araçların, daha önce kabul edilen durumda 
inşası halinde Katma Değer Vergisinden muafiyet 
vardı; ama bu ifadede, sanki yüzer tesis ve araçların 
el değiştirmesi halinde de Katma Değer Vergisinden 
muafiyet varmış gibi bir anlam çıkıyor. Acaba bu 
konuda yanılıyor muyum; biz bu konuda sadece re
daksiyonla ilgili bir önerge hazırladık. Çünkü bua-
ların inşası Katma Değer Vergisinden muaf olabilir; 
fakat ikinci el, üçüncü el değiştiren bir kotranın, ba
yatın Katma Değer Vergisinden muaf olmaması ge
rekir kanısındayım. 

Teşekkür ederim. (HP, MDP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

Başka söz isteyen yoktur. 

Yalnız iki önerge var, geliş sırasına göre onları 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesi
nin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«c) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri gere
ğince petrol arama faaliyetleri ile tarım alet ve araç 
larının, gübrenin, tohumluğun, her türlü ziraî müca 
dele ve diğer ilaçlarla, sıhhî malzemenin, kitap ve ga 
zetelerin teslimlerinde de 3065 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesinin hükmü gereğince, Bakamlar Kurulu vergi 
oranını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Kadri Altay 
Antalya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Mehmet Kocabaş 
içel 

Vecihi Akın 
Konya 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 270 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 1 inci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkân Turgut Arıkan İsmail Şengün 
Edirne Denizli 

Mustafa Çorapçıoğlu Muzaffer İlhan 
Balıkesir Muğla 

Ali Ayhan Çetin İsmet Tavgaç 
Çorum Bursa 

Haydar Koyuncu 
Konya 

a) İnşa ve imal edilen deniz, hava, demiryolu 
taşıma araçları ve yüzer tesis ve araçlann teslimi ile 
tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan tes
lim ve hizmetler. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi bir daha okutup iş
leme koyacağım: 

a) İnşa ve imal edilen deniz, hava, demiryolu 
taşıma araçları ve yüzer tesis ve araçların teslimi ile 
tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan tes
lim ve hizmetler. 

Edirne Miletvekili 
Türkân Turgut Arıkan 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE* VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Hayır. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmamaktadır. 
önerge sahipleri bir açıklama yapacaklar mı efen

dim? 
Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; getirilen genel olarak bir redaksiyon de
ğişikliğinden ibarettir. Biraz önce konuşan değerli 
arkadaşım Arıkan, bu bentte ifadesini bulan yüzer 
tesis ve araçların tesliminin, bu araçların sadece in
şasından sonra değil ve fakat el değiştirmeler esna
sında da Katma Değer Vergisine muhatap olacağını 
ifade eder bir şekilde olduğunu belirttiler. 

Biz bu yanlış anlaşılmanın, daha doğrusu herhan
gi bir yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesinin temi-
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ni için Mr redaksiyon değişikliğinde bulunduk. Aynı 
zamanda bendin Türkçesini de biraz daha iyileştirdik 
zannediyorum. Niçin? 

Değerli arkadaşlarım, hava araçları inşa mı edi
lir imal mi edilir? Değerli arkadaşlarım, demiryolu 
taşıma araçları inşa mı edilir, imal mi edilir? 

Burada hem deniz araçları, hem hava, demiryolu 
ve taşıma araçları için «inşa» kelimesi kullanılmak
tadır. «tnşa»yı «imal» şekline getirmek suretiyle ben
din Türkçesini biraz daha açık hale getirdik. 

ikinci olarak da, biraz önce söylediğim üzere, yü
zer tesis ve araçların inşadan sonra ilk teslimini mü
teakip el değiştirmeleri halinde Katma Değer Vergi
sine muhatap olmalarını temin edecek bir düzenle
meyi burada getirdik. Hükümetin de niyetinin bu ol
duğunu zannediyorum. Eğer bu böyle ise, gayet tabiî 
önerge üzerinde Israr etmeyeceğiz. Gerekçede de bu
na, özellikle komisyon raporunda değinildi. Bununla 
beraber bu kanunu uygulayacak olanlar devamlı ola
rak gerekçelere bakmazlar metne bakarlar. İşte bizim 
yaptığımız sadece ve sadece bu ifadeyi açık hale getir
mekten ibarettir, başkaca hiçbir maksadımız da yok
tur. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın milletvekilleri, önergeye komisyon ve hü

kümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunacağım. . 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKAM AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Cevap ver
mek için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz olur mu efen
dim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Hayır efen
dim, sual sordular, «Cevap verme hakkım var mı?» 
diye soruyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
c) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri gereğin

ce petrol arama faaliyetleri ile tarım alet ve araçları
nın, gübrenin, tohumluğun, ziraî mücadele ve diğer 
her türlü ilaçlarla, sıhhî malzemenin, kitap ve gazete

lerin teslimlerinde de 3065 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesinin hükmü gereğince Bakanlar Kurulu vergi 
oranını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

Denizli Milletvekili 
ismail Şengün 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu (c) fıkra
sında değişiklik isteyen bir değişiklik önergesi. 

Bu önergeye komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Önerge sahiplerinden açıklama yapmak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; sanıyorum huzurunuzu 
son defa işgal ediyorum. 

Sayın Başbakanımız yarın Amerika Birleşik Dev
letleri seferine çıkacaklar. Tabiî bu sefer esnasında 
büyük bir ihtimalle petrol arama faaliyetleriyle ilgili 
temaslarda da bulunacaklardır. 

Petrol arama faaliyetleriyle ilgili olarak elimizde 
bir mevzuat var, 6326 sayılı Petrol Kanunu. Bu Pet
rol Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'de petrol ameli
yeleri için birtakım muafiyetler tanımıştır. Nedir bu 
muafiyetler sayın milletvekilleri; çak kısa olarak arz 
ediyorum: 

Türkiye'deki petrol ameliyesi için lüzumlu görü
len malzemeyi, akaryakıtı ve kara, deniz, hava nakil 
vasıtalarını münhasıran bu ameliyelerde kullanılmak 
kavdıyla gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ithal edebilir. 

Görüyorsunuz; Gümrük Vergi ve resimlerinden 
petrol arama faaliyetlerine münhasır olarak yapıla
cak ithaller muaftır. Aynı kanunda bir başka mua
fiyet daha var : «Türkiye'deki petrol hakkı sahip
leri, kendi petrol ameliyesi için lüzumlu olan ve yerli 
kaynaklardan temini mümkün 'bulunmayan ham pet
rolü, piyasa fiyatı üzerinden gümrük ve diğer ithal 
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vergi ile resimlerinden muaf olarak ithal edebilir
ler.» 

Sayın (milletvekilleri, su halde Türkiye'deki pet
rol arama ameliyeleri faaliyetleri için hali hazırda 
iki !büyük muafiyet mevzuatımızda mevcuttur. 

Şimdi, biraz önce değindiğim gibi, Sayın Başba
kanın hemen Amerika seferinin başında, afedersiniz, 
biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kanunda 
değişiklik yapmak suretiyle petrol arama faaliyetle
rini Katma Değer Vergisinden tamamen arındırıyo
ruz. Tabiî ki, 'bu Sayın Başbakanımız içsin Amerika 
seferinde elde kullanılacak ;bir koz olabilir. 

Sayın milletvekilleri, bizim görüşümüz odur ki, 
her ne kadar petrol arama faaliyetlerinin teşvikine 
gönülden katılıyorsak da, Türkiye'de Katma Değer 
Vergisinin 'buraya getirilen 'bu 'büyük muafiyetle de
lineceğine, sistemin yara alacağına, sistemlin zincir 
halkalarından çok önemli bir kısmının ortadan kal
kacağına ve parçalanacağına inanıyoruz. 

Ö nedenle «Tamamen muafiyet getirmeyelim» di
yoruz. Nasıl ki, Yüce Meclis Katma Değer Kanunu 
görüşülürken, gıda maddeleri konusunda, gıda mad
delerinin derhal yüzde 10 Katma Değer Vergisine 
muhatap kılınmaması konusunda hükümete geniş bir 
yetki verdi ise ve eminim bu yetkiden muhalif mu
vafık 'bütün milletvekili arkadaşlarım fevkalâde mem
nun olmuşlardır. Aynı yetkiyi biz, petrol arama faa
liyetlerinde de hükümete tanıyalım istiyoruz. Böyle
ce, ıbir yetki (içinde hükümet, bu işi kesinlikle sıfıra 
müncer kılmasın ve fakat sıfır ilâ yüzde 10 arasında 
uygun göreceği bir oranı uygula&m diyoruz, ilaveten, 
ayrıca bir hususa daha önemle parmak basmak isti
yoruz. 

NECAT TUNÇSIFER (Balıkesir) — Yüzde 50 
sübvansiyon uyguluyoruz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, çiftçi, cebinden çıkan paraya bakar. Za
ten cebindeki parası, toprağını yeterince gübreleme
ye dahi müsait değildir. iÇftçiye yüzde 10'luk Katma 
Değer Vergisini layık görmeyin lütfen, muhatap kıl
mayın. Onun içıin de diyoruz ki, çiftçinin gübresi 
kadar, (tohumluğu kadar, ziraî ilaçları kadar belli 
'bir... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Buğdayına zam... 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bu da olmu

yor değerli arkadaşım. 
Belli bir oranda Katma Değer Vergisi uygulama 

yetlkisini hükümete bırakalım. Hükümet seyyal olsun, 
hükümet elastikî olsun ve Türk çiftçisinin hakika
ten 'büyük ihtiyacını 'böylece karşılamış bulunsun. 

Teşekkür ©der, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Komisyon ve hükümet bu değişiklik önergesine 

'katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, yazılı olduğu şekilde oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 linçi madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 'tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu 'Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tümü oylanmadan evvel oyunun rengini belirt-

me!k için söz isteyen var mı? 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Var Sayırf Baş

kan, lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİŞBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Türkiye çok partili hayata gir
diğinden beri, iki konu maalesef Meclislerimizde ve 
kamuoyunda büyük tartışmalara sebebiyet vermiş ve 
maalesef, neticede memleket bundan zarar görmüş
tür. Bunlardan birisi Petrol Kanunu, diğeri de Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunudur, 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz yurt sathında do
laşıyoruz. özellikle son 2,5 aydan1 'beri Katma Değer 
Vergisi dolayısıyla çiftçi vatandaşlarıımızın, esnafı
mızın ne kadar büyük bir "tepki içinde olduğunu gör
meye imkân yoktur. Eğer çok değerli arkadaşım sa
yın Nal'bantoğlu bana izin verirse, ben şimdi kendi 
•bölgemde katma değerle ilgili olarak yakılan bir 
maniyi kısaca sizlere arz ediyorum. Diyor ki vatan
daş : 

«Katma değer, sırta semer, 
Ucuzluk dediler* zammış meğer.» 
Değerli arkadaşlarım, çiftçimiz, ziraatla uğraşan

larımız, tarım alet ve araçlarına yüzde 10 Katma 
Değer Vergisi yüklenilmesinden şikâyetçidir, gübreye 
yüzde 10 Katma Değer Vergisi yüklenilmesinden şi
kâyetçidir, 
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Petrol, 'ki konumuz odur, fevkalade güç ve hatta 
Hollandalı mütehassısların sorumluluk taşıdığım bir 
devirde 'bana ifade ettiklerine göre, kısmen de bir 
-talih işi olarak, şans eseri olarak bulunmaktadır ve 
•bu konuda son derece girift teknik araştırmalar yapıl
maktadır. Bu araştırmalar da, müesseselerin birbirin
den ayrı 'tatbik ettiği usullerle yapılmaktadır, sismik 
araştırmalar, jeolojik araştırmalar ve diğerleri gibi. 
Yani dünyada, teknolojisi bu kadar girift ve büyük 
sermaye yatırımına ihtiyaç gösteren riskli ve riski bu 
kadar büyük olan konuların başında, petrol arama
ları gelmektedir. * 

Türkiye'den çok geç tarihlerde petrol kanunu 
çikaran ülkelerde büyük petrol (imkânları buluna
bilmiş; ama Türkiye'de, Türkiye'nin jeolojik for
masyonu, Zonguldak'ta sahilden bakarsanız, son de
rece arızalıdır ve küçük parçalar halinde çeşitli ma
denlerimiz vardır; fakat böl rezervler maalesef bu
güne kadar hiçbir konuda bulunmamıştır. 

Bu bakımdan böyle masraflı ve teknolojik şart
lan son derece girift olan bir konuda ne kadar çok 
petrol arayıcısına imkân verirseniz, o ölçüde petrol 
mümkün olabilmektedir. Bu kanun tasarısı, bir takım 
mevcut muafiyetlere ilaveten yeni muafiyetler getirmek 
suretiyle Türkiye'ye mümkün olduğu kadar fazla araş
tırmacı cel'betmek maksadına matuftur. Ne kadar 
çök araştırmacı gelirse, o nispette çeşitli teknolojiler 
uygulanacak ve ona göre petrol bulunabilecektir. 
Fransızlar Cezayir'de o güne kadar dünyada tatbik 
edilmeyen bir teknoloji ile 4 000 küsur metre aşağı
da petrol bulmuşlardır; halbuki o tarihte 4 bin kü
sur metre yeraltına giren bir teknoloji bulunmamış 
idî. 

Bu itibarla, bilhassa sorumluluk taşıyan parla
menter arkadaşlardan, politikacı arkadaşlardan çok 
rica edeceğim, şu petrol konusunu akılcı yolla ele 
alalım. 'Memlekette bu petrolü bulabildiğimiz, ihti
yacımıza cevap verebileceğimiz anda, birçok enter
nasyonal sorunlarımızın halli fevkalade 'kolaylaşacak
tır. Bu iş o derece mühim bir konudur. Bu mevzu 
üzerinde konuşurken, hissiyattan tecerrüd edelim, 
akılcı yol ne ise, 'başka ülkelerden ne gibi yollardan 
giditoişse, o yollardan giderek, şu petrolü milletin 
istifadesine arz etmeye çalışalım. Onun için için, kanu
nun lehinde oy kullanacağım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Sayın milletvekilleri, tasarının 'tümü açık oyla

maya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın 
milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, se
çim çevresini, oyunun rengini yazıp, imzalamak su
retiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
2. — Uydular Aracılığı ite Haberleşme Avrupa 

Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme An
laşmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/631) (S. Sayısı :-
267) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bundan önce 
oyladığımız, Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avru
pa Teşkilatı Sözleşmesıi ve İşletme Anlaşmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının oyla
ma sonuçlarını arz ediyorum : 

Oy sayısı : 313 
Kabul : 313 
Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanun

laşmıştır. 
Hayırlı olsun. 

4. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/644) (S. 
Sayısı : 257 ve 257'ye 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 üncü sırasındaki 
257'ye 1 inci Ek S, Sayılı, Köy Kanununun 74 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini lütfen alsınlar. 
12.3.1985 tarihli 71 inci Birleşimde tümü üzerin

deki görüşmderden sonra, tasarının Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesine dair verilen önergenin 
kabul edilmesi üzerine, tasarı Plan ve Bütçe Komis
yonuna havale edilmişti. Plan ve Bütçe Komisyonu
nun hazırladığı rapor ve metin 257'ye 1 inci ek sıra 
sayısıyla bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 

(1) 267 S. Sayılı Basmayan 12.3.1985 tarihli 71 
inci Birleşim Tutanağına 257'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise bu birleşim tutanağına eklidir. 
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edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?. 
Sayın Mustafa Çorapçıoğlu, şahsınız adına bu

yurun efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Genel Ku
rulda görüşülmekte olan Köy Kanununun 74 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldikten 
sonra, bazı mahzurlarının bizzat hazırlanan raporla 
ortaya çıktığı sabit olduğu için, huzurunuza bu ko
nuda konuşmak üzere gelmiş bulunmaktayım. 

Devletimizin ve onun 'hukukileşmiş şekli bulunan 
Cumhuriyetimizin, ülkesi ve milletiyle büyük Atatürk' 
ün dediği gibi, «Yurtta sulh, cihanda sulh» şartları 
içerisinde inkişaf ederek ebediyen yaşamasını hepi
miz gaye edinmiş 'bulunmaktayız. Bunu yalnız mil
letvekili olarak değil, yalnız hükümet üyesi olarak 
değil; ama şerefli Türk Milletinin birer ferdi olarak 
da arzu etmekteyiz. Esasen buradaki görevimiz de 
'budur. Ancak, tasarının eklenmek istenen fıkrasın
daki hüküm ile âdeta, bir nevi örtülü olağanüstü hal 
getirmek imkânı hükümete tanınmış bulunmaktadır. 
Malumu âlileriniz 'bulunduğu veçhile olağanüstü hal 
ilanı hallerinde, 'bunun ilanından sonra keyfiyet yü
ce Meclisin tasviplerine sunulmaktadır. Halbuki bu
rada olağanüstü hal şartlarının mevcudiyeti kabul 
.edilmiş olmasına rağmen olağanüstü hal ilan edilme
diği için, keyfiyet ilan ve yüce Meclisin tasvibine 
arz edilmediği için, 'bu bakımdan bir nevi örtülü ola
ğanüstü hal durumu ihdas edilmiş olacaktır ki, bunu 
feiz Anayasamızla ve demokrasimizle kabili telif 'bul
muyoruz. 

Diğer taraftan, biraz evvel duyduğumu arz etti
ğim endişeler, bizzat Plan ve Bütçe Komisyonunun 
raporunda dile getirilmiş 'bulunmaktadır. Raporun 
3 üncü paragrafında komisyonumuzda yapılan görüş
melerde söz alan üyeler; geçici köy korucularının 
seçiminde, 'bunların nitelikleri ile ilgili çok dikkatli 
davranılması vesaire konuları üzerinde titizlikle dur
muşlardır diye ifade edilmiştir. Ayrıca Genel Kurul
da geçici köy koruyucularının o köy halkından seçil
mesi ile ilgili olarak verilen önerge, (Rapordan oku
yorum) «Her zaman yöre halkından aranan nitelik
te köy korucusu bulunmasının mümkün olamayaca
ğı ve en önemlisi kan davası, mera sorunları vesaire 
gibi nedenlerle görevlerini kötüye kullanabilecekleri 
gibi hussularla reddedilmiştir» 'denilmektedir. 

Bizzat Plan ve Bütçe Komisyonu raporundan oku
duğum şu hususlar da götsermektedir ki, esasen ge
çici köy korucusu unvanıyla geçici bir süre işe alı
nacak bu kişilerin niteliklerinin tayini çok ehemmi
yet arz etmekte ve ayrıca, tayinden sonraki fonksi
yonları itibariyle birtakım mahzurlar tevlit edeceği, 
bizzat Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda ifade 
edilmiş 'bulunmaktadır. 

Ülkemizin ve yüce milletimizin her türlü dış ve iç 
tehlikelerden azade bulunmasını istemek ve 'bunun 
için sayın hükümetimizce de zarurî görülen birtakım 
tedbirleri elbettekıi*iyi niyetle mütalaa etmek ve iyi 
niyetle almak 'bizlerin görevidir. Ancak, mahzurları 
bizzat komisyon raporunda açıkça ifade edilen bu 
müesseseyi, bu geçici müesseseyi getirmekten ise, mev
cut sivil ve askerî menşeli kolluk kuvvetlerini daha 
kuvvetli, daha hareketli, daha seyyal hale getirecek 
ve eğer birtakım fedakârlıklar gerekiyorsa milletten 
bunu isteyerek !bu hale getirecek tedbirleri almamız 
ve bunları emir ve kumanda zinciri içerisinde, bil
hassa bir disiplin içerisinde yapmamız çok daha 
muvafık olacaktır kanaatindeyim. Aksi halde, bizzat 
komisyon raporunun 1 inci sayfasında bahsedilen 
mahzurlu haller ortaya çıktığı takdirde, telafisi im
kânsız bazı zararlar husule gelmiş olacaktır. 

Keyfiyeti yüce heyetinize arz eder, derin saygı
larımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçı
oğlu. 

Tümü üzerinde başka «öz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmeden görüşülmesi gereken bir 

önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Köy Kanununun 74 üncü 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlarının, Anayasa Komisyonundan görüş almak 
üzere komisyona iade edilmesini arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Seyfi Oktay Mehmet Kafkaslıgil 

Ankara İstanbul 
özer Gürbüz Günseli özkaya 

Sinop İstanbul 
Musa Ateş 

Tunceli 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi bir açıklamada bulunacak mı? 
Buyurun. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu tasarının tümü üzerindeki 
görüşmelerde Köy Kanununa eklenen bu fıkranın, 
anayasal düzenleme ile yakından ilgili olduğunu bü
tün kapsamı ile ve genişliği ile belirtmiştik. Bu tasarı 
Türle köylüsü için yeni bir olağanüstü had müessesesi 
getirmektedir. Halbuki, Anayasamızın 15, 119, 120 
121 ve 122 nci maddelerinde olağanüstü hal müesse
seleri 'belirtilmiş ve hu belirtilen müesseselerle sınır
landırılmıştır. Getirilen hu olağanüstü hal müessesesi 
Anayasamızda yoktur. 

Ayrıca Anayasamız olağanüstü hal yönetimleri
nin Bakanlar Kurulu tarafından ilan edileceğini, yü
ce Meclis tarafından onanacağını, süresinin ilk ilan
da 6 ay olacağını, daha sonra yüce Meclisçe her de
fasında en çok 4'er ay süre ile uzatılacağını 'belirt
tiği gibi, olağanüstü yönetimleri gerektiren durum
ların neler olduğunu da tek tek göstermiştir. 

Halbuki hu tasarı, köyde teessüs ettirilecek ola
ğanüstü hal yönetimini valinin önerisi ve İçişleri Ba
kanının onayına bıraktığı gibi, süreden de bahset-. 
memiştir. Bunun yanında hu müessesenin hangi hal
lerde oluşturulacağını da net bir şekilde belirtme
miştir. 

Ayrıca, devletimizin ana güvenlik örgütleri olduğu 
halde, bu tasarı bu örgütler dışında yeni bir güven
lik örgütü oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hak ve özgürlükler ile ya
kından ilgili olan bu tasarının, mutlaka Anayasa Ko
misyonunda görüşülmesi gerekir. Nasıl olsa sıkıyö
netim sürmektedir.acele edecek bir durum da yok
tur. Müsaade 'buyurun Anayasa Komisyonunda du
rum incelensin ve tereddütler giderilsin, tasarı olgun-
laştınlsm ondan sonra huzurunuza getirilsin. 

Bu nedenle önergemizin kabulünü diliyor, yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — -Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

-MADDE 1. — 18 .Mart 1340 Tarihli ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tilerde; Ola
ğanüstü Hal İlanını gerektiren sebeplere ve şiddet 
hareketlerine ait ciddî 'belirtilerin köyde veya çevre
de ortaya çıkması veya ne sebeple olursa olsun köy
lünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin art
ması hallerinde de, Valinin teklifi ve İçişleri Bakan
lığının onayı ile yeteri kadar «Geçici Köy Korucu
su» görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen 
geçici köy korucularına görevleri süresince ödene
cek ücret ile hizmetin bitiminde verilecek tazminat 
miktarı, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit edilir ve Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesinin ilgili transfer harcamaları bö
lümünden İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak 
ödenekten bu Bakanlıkça karşılanır. 

Köy Korucuları ve Geçici Köy Korucularının 
görevde bulundukları süre içinde- yaralanmaları, sa
katlanmaları veya ölümleri halinde «2330 sayılı Nak
dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun» 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Söz isteyen yok. 

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Soru... 
BAŞKAN — 2 milletvekili soru soracaklardır, so

rulara başladık. 
Buyurun, sorun sorunuzu Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Sayın Başkan, 

tasarı, bu kimselere hizmet bitiminde tazminat öde
yeceğini ifade ediyor. Kamu görevliliği statüsüne gir
mişse kişi, bu nasıl bir tazminat oluyor, yani bu taz
minat istihdam edüenlerin tazminatı yönünden bir 
şey mi, nedir bu tazminat? Çünkü kamu görevlerinde 
istihdam edilenlerin aylığı vardır, emeklilikleri vardır. 
Bunlar - sorumun içindeki soru - hizmetten sayılıyor 
mu, yani hizmette geçirdikleri süre, yarın memuriyette 
sayılacak mı? Bu son derece önemli. 

Bir de nitelikler bakımından : «Köy Kanununda 
zaten korucular için nitelik belirlenmiş» diyor. Ona 
açıkça bir atıf yok. Bu nitelikler orada, onlarda ara-
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nacak mı? özel zabıtada aranmakta olan ekstra ni
telikler, siialhılı bir güç oluşturacağına göre bu, bunda 
da aranacak mı? 

BAŞKAN — Soruyu komisyona sordunuz?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümetten. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, siz cevap

landıracaksınız. 
ADAIJBT BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, getirdiğimiz müessese yeni bir mü
essese değildir. Geçici bir koruculuk ihdas edilmeikte 
ve hizmet süresince kendilerine 'Bakanlar Kurulunca 
tayin edilecek bir ücret ödenmektedir. Bir nevi muay
yen müddetli bir hizmet akdinin feshi söz konusudur. 
Hizmet akdinin feshinden sonra, o hizmette çalışan 
koruculara bir miktar tazminat ödenmesi öngörülmüş
tür; hadise bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İkinci bir soruları vardı, onu da ri
ca edeyim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sanıyorum Sayın Tutum, ikinci fıkradaki 
hususu sormadı; sadece 'birinci fıkradaki, hizmetin 
bitiminden sonra ödenen tazminatla ilgili bir soru 
sordu. 

BAŞKAN — Nitelikleriyle ilgili 'bir şey sordu. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Geçici süreli bir hizmet aletidir. Onun için, 
hizmetin bitiminden sonra muayyen bir tazminat öde
niyor. Bu ne memuriyete sayılır, ne de memuriyette 
geçen hizmetlerden değildir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Hayır, sayılmıyor. 
CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Nitelikleri sor

muştum. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Nitelikler Köy Kanununda sayılmıştır; 68' 
in (müteakip maddelerinde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Altuğ, sorunuzu sorunuz. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ben de aynı şeyi 

soracaktım; bunlar memur sayılıyor mu? Bunlara 
karşı işlenen suçlar ne olacak? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Efendim, bunlar memur değildir. Ancak 
bunlara karşı suç işlendiğinde, suç işleyenler hakkın
da, memura karşı işlenmiş suç muamelesi uygulanır. 
Köy Kanununun 73 üncü maddesi açıktı; kendi
lerine karşı gelenler, yani bunlara karşı suç işleyen

ler için, «Jandarmaya karşı gelmiş gibi ceza görür
ler» der. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
1 inoi madde üzerindeki görüşmeler ve sorular 

tamamlanmıştır. 
önergelere geçiyoruz. Bu madde üzerinde 8 öner

ge vardır, önergeleri, önce geliş sırasına göre oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
[Görüşülmekte olan tasarıya «içişleri Bakanlığı

nın onayı ile» tabirinden sonra, «o köy halkından» 
ibaresinin eklenmesini 'arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Tevfik Güneş 
Kahramanmaraş Kırşehir 

Veysel Varod Himi Nalbanltoğlu 
Erzincan Erzurum 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Köy Kanununun 74 üncü 

Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısına, geçici köy korucularının kıyafetinin ne ola
cağı, görev verildiği takdirde hangi cins silahı kul
lanacakları, bunların denetiminin nasıl yapılacağı bel
li olmadığından, aşağıdaki hükmün eklenmesini arz 
ederiz. 

«Geçici köy korucularının kıyafeti, denetimi, kul
lanacakları silah çeşitleri ve diğer hususlar İçişleri 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikçe tespit edüir.» 
R. Ercüment Konukman A. Cengiz Dağyar 

İstanbul Antalya 
Gülami. Erdoğan Hikmet Bicentürk 

Samsun İçel 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Başkanlığına 
Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının orta kısmın
daki «yeteri kadar geçici köy korucusu görevlendi
rilir» ibaresini takiben aşağıdaki ifadenin ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu maksatla görevlendirilecek geçici köy koru
cularının nitelikleri yönetmelikle tespit edilir.» 

Kadri Altay Rıfat Bayazıt 
Antalya Kahramanmaraş 

Mehmet Arif Atalay Ferit Melen 
Adıyaman Van 

Fehmi Memişoğlu 
i Rize 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının birinci fıkra
sının, «Bu şekilde görevleridir ilen geçici köy korucu
larına görevleri süresince ödenecek ücret ile hizme
tin bitiminde verilecek tazminat miktarı» tabirinden 
sonra, «ile giyim bedelleri» tabirinin eklenmesi ile 
kabul edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Behiç Sadi Abbasoğlu Hakkı Artukarslan 
İstanbul Bingöl 

Hazım Kutay Islmail Saruhan 
Ankara Ankara 

F. Mihriban Erden 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
257'ye 1 inci Ek Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 

1 inci maddesindeki 74 üncü maddeye eklenen fıkra
nın birinci cümlesinden sonra, «geçici köy kuruyu-
cusu olarak görevlendirilenlerin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci" maddesinde «genel 
şartları» haiz olması gerekir» bendinin ilavesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rıfat Bayazıt Osman Bahadır 

Kahramanmaraş Trabzon 
Ayhan Sakallıoğlu Kadri Altay 

Sakarya Antalya 
Ali Ayhan Çetin Muzaffer İlhan 

Çorum Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
257'ye 1 inci Ek Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 

1 inci maddesindeki 74 üncü maddeye eklenen fıkra
nın ikinci cümlenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu şekilde görevlendirilen geçici köy korucula

rına görevleri süresinde Bakanlar Kurulunca sözleş
meli personel için tespit edilen ücret miktarını aşma
mak kaydıyla mesailerine karşılık bir ücret ödenir. 
Bu miktar Bakanlar Kurulunca belirlenir ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili transfer har
camaları bölümünden İçişleri Bakanlığı bütçesine ak
tarılacak ödenekten bu bakanlıkça karşılanır.» 

Rıfat Bayazıt Osman Bahadır 
Kahramanmaraş Trabzon 

Ayhan Sakallıoğlu Kadri Alay 
Sakarya Antalya 

Ali Ayhan Çetin Muzaffer İlhan 
Çorum Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
257'ye 1 Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci mad

desindeki Köy Kanununun 74 üncü maddesine ekle
nen birinci fıkra ile son fıkra arasına aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Geçici köy korucularına karşı görevde bulun

dukları sırada işlenen suçlar Devlet memurlarına kar
şı işlenmiş sayılır.» 

Rıfat Bayazıt Osman Bahadır 
Kahramanmaraş Trabzon 

Ayhan Sakallıoğlu Kadri Altay 
Sakarya Antalya 

Ali Ayhan Çetin Muzaffer İlhan 
Çorum Muğla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
257'ye 1 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci mad

desindeki Köy Kanununun 74 üncü maddesine ekle
nen birinci fıkra ile ikinci fıkra arasına aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

«Geçici köy korucuları, köy korucularının her 
türlü görev, hak ve yetkilerine sahiptirler. 

Rıfat Bayazıt Osman Bahadır 
Kahramanmaraş Trabzon 

Ayhan Sakallıoğlu Kadri Altay 
Sakarya Antalya 

Muzaffer İlhan Ali Ayhan Çetin 
Muğla Çorum 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri şim
di de aykırılık sırasına göre okutup, teker teker iş
leme koyacağım : 

«İçişleri Bakanlığının onayı ile» tabirinden sonra, 
«o köy halkından» ibaresinin eklenmesini arz ede
riz. 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU . BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibinin diyeceği bir şey 

var mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Önerge açık Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeye geçmeden önce bundan önceki 

tasarı üzerinde oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 
Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 
257'ye 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının 

1 inci maddesindeki 74 üncü maddeye eklenen fıkra
nın birinci cümlesinden sonra, «Geçici köy korucu
su olarak görevlendirilenlerin 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 48 inci maddesinde «genel şart
ları» haiz olması gerekire bendinin' ilavesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt- ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALA ATTIN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, katıl
mıyoruz; çünkü Köy Kanununun 8 inci faslı, ki köy 
korucuları ve göreceği işler burada açık bir şekilde 
dile getirilmiştir, onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, gerekçesini de bu 
şekilde söylüyorsunuz. 

Hükümet bu önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi açıklama yapmak is

tiyor mu? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, kıymetli milletvekilleri; Plan ve Bütçe Ko
misyonunun önergemiz üzerindeki katılmama gerek
çesine iştirak etmiyorum. Şimdi bu konu hakkındaki 
gerekçemi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Köy Kanunu, malumu âli
niz 1340 senesinde kabul edilmiştir. 1928 senesinde de, 
kanunun 71 inci maddesinde yapılan bir değişiklikle, 
«Korucuların yirmiiki yaşından küçük ve altmış ya
şından büyük olmaması ve bir cürüm ile cezalandırıl
mamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle 
kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzlukları olma
ması şarttır» hükmü getirilmiştir. Bütün şart budur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 senesinde yürürlüğe 
giren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun, çarşı 
ve mahalle bekçisi olacaklarda aranan nitelikler kıs
mında, ilkokul mezunu olmak, askerliğini bitirmiş olup 
30 yaşından yukarı olmamak, affedilmiş olsa dahi 
herhangi bir fiilden dolayı hükümlü bulunmamak, 
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanın
mamak gibi hükümler vardır. Bu şartlara haiz kişi
lere kamu görevi veriliyor. Türk Ceza Kanununun 279 
uncu maddesine göre, Ceza Kanununun tatbikatı ba
kımından, geçici kamu görevlileri de memur sayılır. 
Böyle olunca, biz 657 sayılı Kanunun 48 inci madde
sindeki genel şartların, hiç değilse nitelik olarak, bun
lar için de kabul edilmesini önerdik. Genel şartlarda 
askerliğini yapmış olması ve ilkokul mezunu olması 
esası kabul edilmiştir. İlkokul mezunu oldu mu bekçi 
olabilir. Hiç değilse 60 yaşındaki bir adamı geçici köy 
korucusu olarak alıp, Bakanlar Kurulunun tespit 
edeceği ücreti vermenin ne dereceye kadar doğru ol
duğunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Kamu görevi 
veriyorsunuz, anarşik olaylar var diyorsunuz, köyün 
malını, canını, ırzını emanet ediyorsunuz bu adama, 
sonra git şurayı bekle diyorsunuz. Ben bu görevle bu 
yaşı ve okuyup yazma bilmemesini bir türlü tefrik 
edemedim. 

Biz önerimizle, hiç değilse 657 sayılı Personel Ka
nununun 48 inci maddesindeki genel şartlara haiz ol
sun diyoruz. Diğer önergelerimizde de bazı konular 
gelecek, sırası gelince onları da izah edeceğim. Maaş
ları, gündelikleri konusunda ayrıca konuşacağım. Bi
rinci önergemiz hakkındaki maruzatım bundan iba
rettir. 

İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
bunların niteliklerinin belirtileceğine dair ayrı bir öner
ge verilmişti; bunu da ben uygun görmüyorum. Çün
kü nitelik yönetmelikle tayin edilmez, kanunla tayin 
edilir. Arkadaşlarımız bu önergeyi o gün vermişlerdi. 
Bilmiyorum arkadaşlar bu önergelerini geri alacaklar 
mı? Kadri Altay bey burada ise belki alır, almazsa 
dahi ben o önergenin geri alınması gerektiği görü
şündeyim. İçişleri Bakanlığının böyle bir niteliği tayin 
etme yetkisi yoktur. Niteliği kanun tayin eder, nite
likler kanunda belirlenir. 

Görüşlerim bundan ibarettir, önergemizi yüksek 
takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Önergeye komisyon ve hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutturuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

257'ye 1 inci Ek Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 
1 inci maddesindeki 74 üncü maddeye eklenen fık
ranın ikinci cümlenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu şekilde görevlendirilen geçici köy koruyucu

larına görevleri süresinde Bakanlar Kurulunca sözleş
meli personel dçin tespit edilen ücret miktarını aşma
mak kaydıyla mesailerine karşılık bir ücret ödenir. 
Bu miktar Bakanlar Kurulunca belirlenir ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili transfer harca
maları bölümünden içişleri Bakanlığı bütçesine akta
rılacak ödenekten bu Bakanlıkça karşılanır.» 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Sayın Bayazıt, buyurunuz efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramaranmaraş) — Sa

yın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; biz önerge
mizle, bu geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler 
için, «geçici köy korucularına görevleri süresince Ba
kanlar Kurulunca sözleşmeli personel için tespit edi
len ücret miktarım aşmamak kaydıyla» demek sure
tiyle bir tavan getirmek istiyoruz. Çünkü tasarıda ta
van yoktur. Bir harcamanın tavanının (Anayasanın 
161 inci maddesi harcamaları belirtiyor), yani yukarı 
haddinin belirtilmesi, gösterilmesi lazımdır. Burada, 
Bakanlar Kurulunun esas dike kararında tavan belli
dir; sözleşmeli personele verilecek ücretlerin tavanını 
göstermiştir. Biz, bu tavanı aşmamak suretiyle ve bun
ların mesaisine karşılık olarak, Bakanlar Kurulunca 
ayrıca bir ücret belirlenir, tayin edilir diyoruz. Tavan 
belli olsun diyoruz. Yoksa, tavanı ilanihaye bırakmak 
istemiyoruz. Takririmiz bundan ibarettir. Esas ilke; 
daha önce çıkartılan muhtelif personel kanunlarında | 
sözleşmeli personel için ve geçici personel için bir 
ücret tavanı tayin edilmiştir, bu tavam aşmaması ge
rekir diyoruz. Takdir yine arkadaşlarımındır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Bu önergeye de komisyon ve hükümet katılma

mıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Sadi Abbasoğlu ve arkadaşlarının önergesini 

okutuyorum : 
Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısının birinci fıkrasının, 
«Bu şekilde görevlendirilen geçici köy korucularına 
görevleri süresince ödenecek ücret ile hizmetin biti
minde verilecek tazminat miktarı» tabirinden sonra, 
«ile giyim bedelleri» tabirinin eklenmesi ile kabul 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye ka
tılıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının önergesini 
okutuyorum : 

257'ye 1 Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci madde
sindeki Köy Kanununun 74 üncü maddesine eklenen 
birinci fıkra ile son fıkra arasına aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz.* 

Saygılarımızla. 
«Geçici köy korucularına karşı görevde bulunduk

ları sırada işlenen suçlar devlet memurlarına karşı iş
lenmiş sayılır.» 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, 73 ün
cü maddede; «Kendilerine karşı gelenler jandarmaya 
karşı gelmiş gibi ceza görürler» şeklinde ibarenin ol
masından dolayı bu önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge hakkında konuşmak üzere 

buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; sayın komisyonun, 
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daha önceki bir önergeye katılıp da bu önergeye ka
tılmamakla bir tenakuza düştüğü kanısındayım. Şimdi 
onu da arz edeceğim. 

Şimdi bahsettikleri Köy Kanununun 73 üncü mad
desi, «Korucular silahlıdır. Kendilerine karşı gelenler 
jandarmaya karşı gelmiş gibi ceza görürler.» demek
tedir. Geçici köy korucuları değil, korucular. Kanun
da, ceza uygulamalarında, tatbikatta kime karşı ge-
linmişse onun hakkında uygulama yapılır. Bizim öner
gemizde getirdiğimiz yenilik, geçici köy korucuları 
içindir. Bu geçici köy korucularına karşı yapılan te
cavüzün de memurlara yapılmış gibi kabul edilmesi, 
tatbikatta çok yerinde olacaktır. Nitekim, 1981 sene
sinde Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesine bir 
onbirinci fıkra eklenerek «Devlet memurlarına karşı 
öldürme fiili, vazife sırasında vazifesinden dolayı va
ki olursa, cezası idamdır» denildi. 

Zavallı bu köy korucuları şimdi ne olacak? Bu 
adamları vazifeye vereceksin; köyün malına, canına, 
ırzına tecavüz halinde geçici köy korucusu görevlen
dirilebilir diyeceksin ve bunlara silah kullanma yet
kisini de vermeyeceksin. Çünkü korucunun silah kul
lanma yetkisi vardır, geçici köy korucusunun ise si
lah kullanma yetkisi yoktur. Geçici köy korucusu 
yarın silah kullandığı zaman sorumlu olur. Bunlara 
kanunla silah kullanma yetkisini versek ne olur? Yok, 
ben inat ediyorum, bu yetkiyi vermeyeceğim diyo
rum. öbür taraftan da 78 inci maddede, «Köy koru
cularının elbiseleri köy sandığından temin edilir» di
yoruz. Ama burada «Köy bekçisi elbisesini sandıktan 
alsın; ama bizim getireceğimiz geçici köy korucusu
na elbise bedeli devletten ödensin» deniyor. Ben böy
le bir çelişkiyi anlamıyorum. 

Bunun takdirini sizlerin vicdanına bırakıyorum. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — «Korucular» tabiri var 
yalnız. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon ve hükümet 
katılmamıştır, önerge sahibi açıklamasını tekrarlamış
tır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Bundan sonraki önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar

kadaşlarının önergesi 
257'ye 1 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci mad

desindeki Köy Kanununun 74 üncü maddesine eklenen 

birinci fıkra ile ikinci fıkra arasına aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Geçici köy korucuları, köy korucularının her tür

lü görev, hak ve yetkilerine sahiptirler.» 
BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor 

mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka,-

tılmıyor. 
önerge sahibi bir açıklama yapacak mı efendim? 
Buyurun efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, kıymetli milletvekilleri; Köy Kanununun 77 
nci maddesi, yalnız köy korucularına silah kullanma 
hakkını verir. Köy korucusuna verilen bu silah kul
lanma hakkını, kıyas yoluyla geçici köy korucularına 
verecek olursak bir yanılgıya düşmüş oluruz. Bun
ların daha birçok hakları vardır. Yine bunlara «Harp 
silahları verilir» denilmektedir. Bunlara silahı nere
den vereceksiniz? Aynen köy korucusuna verdiğiniz 
silahı da bunlara vereceksiniz. 

Köy korucusunun köy içerisinde bazı imtiyazları 
vardır. Köy korucularına verilen bu timtiyaz ve hak
ları bunlara da aynen tanımamız lazımdır. Ceza hu
kukunda «Efendim, madem bu korucuya verilmiştir, 
geçici köy korucuları da bundan yararlanırlar diye
meyiz, kıyas yoluyla ceza hukukunda hüküm tesis 
edemeyiz. Bu maksatla bu önergeyi verdik. Takdir 
yine sizlerindir. 

Anlayışınıza arz ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Bu önergeye de komisyon ve hükümet katılma

mıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeeynler... Kabul edilmemiştir. 
Bundan sonraki önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Köy Kanununun 74 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
na, geçici köy korucularının kıyafetinin ne olacağı, 
görev verildiği takdirde hangi cins silahı kullanacak
ları, bunların denetiminin nasıl yapılacağı belli olma
dığından, aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ederiz. 
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«Geçici köy korucularının kıyafeti, denetimi, kul
lanacakları silah çeşitleri ve diğer hususlar İçişleri 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikçe tespit edilir.» 

İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ve ar
kadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor 
mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — 78 inci maddede gayet 
açık bir şekilde ifade edilmiştir, onun için katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önerge sahibinin bir açıklaması olacak mı? 

\ önerge sahibi yok. 
önergeye hükümet ve komisyon katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Bundan sonraki önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısının orta kısmındaki «ye
teri kadar (Geçici Köy Korucusu) görevlendirilir» iba
resini takiben aşağıdaki ifadenin ilave edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«Bu maksatla görevlendirilecek geçici köy korucu
larının nitelikleri yönetmelikle tespit jedilir.» 

Antalya Milletvekili Kadri Altay ve arkadaşları 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — önerge
yi geri alıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge sahipleri önergelerini geri 
almışlardır. 

3. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
nun Bir Bölümünün Başlığı ile Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı : 270) (De
vam) 

BAŞKAN — Maddeyi oylamadan önce bundan 
-önceki tasarının oy sonuçlarını bitirmek listiyorum. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir 
Bölümünün Başlığı ile 1 Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısına verilen oy sayısı : 322 

Kabul : 195 
Ret : 120 
Çekimser : 7 
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Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun. 

4. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/644) (S. 
Sayısı: 257 ve 257'ye 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN —. 1 inci maddeyi ka'bul edilen deği
şiklik önergesindeki değişiklikle 'birlikte oylarınıza su
nacağım : Bu şekilde 1 inci maddeyi ka'bul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükı 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
iBAŞKAN — 'Bu madde üzerinde söz isteyen var 

mı? 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, oylamanın açık oylama şeklinde olması la
zım. Çünkü devletçe verilecek elbiseler bütçe harca
malarına giırer. Bir önerge ile kabul ettiniz efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 2 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu Kanun başlığında, Köy Kanununun 74 üncü 
Maddesine «Bir» değil de, «tkl Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı» şeklinde ufak bir düzeltme var. 
Ayrıca, gene birinci fıkrada «fıkra» kelimesi «fıkra
lar» olarak düzeltilmiş bulunuyor. Bu ufak düzeltme
lerle tasarının tümünü oylarınıza sunacağım. 

Tasarının tümü üzerinde oyunun rengini 'belli et
mek üzere konuşmak isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Altuğ. 
Lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, usulü bilmiyorum; 'bağışlayın. 
Ben lehte konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır. 
Sayın Altuğ, bir dakika. Çalışma süremiz hemen 

hemen dolmak üzeredir; konuşmanız bitinceye kadar 
da dolmuş olacaktır. 
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Tasarı ve oylamalan, bitinceye kadar çalışma sü
resinin uzatılmasını yüce heyetinizin takdirlerine su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Altuğ. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) —,Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; kanuna kırmızı oy kullanacağım. Çün
kü, benim anlayışıma göre ceza hukukunda kıyas ol
maz. Tasarıda 'bu husus kabul edildi. Maruzatım bu 
kadardır, saygılarımla. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ.-
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

(Hayırlı olsun. 
RİFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Açik oy

lanması lazımdı. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, yüce heyete teşekkür için söz 
rica edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Meclisimizin saygıdeğer üye
leri; toplumumuzda çok önemli bir gereksinmeyi kar
şılayacak bir yasayı oylarınızla kabul etmiş bulun-

IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 

/. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlarla, kamu iktisadi te
şebbüslerine yapılan atamalara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı ceva- \ 
bı (7/341) I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Özal Hükümetinin işbaşına geldiği tarihten 

itibaren 20 Ocak 1985 tarihine kadar genel ve katma 
bütçeli kuruluşlarla, (üniveristeler, yargı organları ve 
Millî Savunma Bakanlığı hariç) kamu iktisadî te
şebbüslerinde yapılan yeniden atamalarla (açıktan ve
ya kadrodan) ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Baş
bakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Cahit Tutum 
Balıkesir Milletvekili 

1. Aşağıda belirtilen ma_kam ve görevlere yeniden 
ve asaleten atanan (açıktan veya kadrodan) kamu 
görevlilerinin sayısı ve yüzdesi nedir? 
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maktasınız. Hükümet olarak şükranlarımızı arz et
mek için huzurunuza gelmiş iken, bir noktaya açık
lık getirmek üzere izninizi istirham edeceğim; o da, 
biraz evvel konuşan sayın hocamızın belirttiği kıyas 
müessesesidir. 

Bu getirdiğimiz müessesede herhalde izah edile
medik bir durum var. Köy Kanunu, üçtürlü korucu 
kabul etmiştir; köy korucusu, gönüllü korucu, geçici 
korucu; bunların ıhepsi korucudur. Binaenaleyh, ge
tirilen de 74 üncü maddeye ek iki fıkradan ibarettir. 
Hepsini Köy Kanununun 8 inci faslı içinde mütalaa 
etmekteyiz, mütalaa edilmesi lazımdır. 

Kabul ediyorum, Ceza Kanununda kıyas carî ol
maz; ama getirilen yeni bir müessese değildir; bu
nun 8 inci fasıl içinde mütalaa edilmesi gerekir. Bu 
vesileyle bunu açıklamış oldum. 

Saygılar sunarım; şükranlarımla. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın miUetvekilteri, gündemimizde 'bugün için gö

rüşülecek başka konu kalmamıştır. Bu nedenle, gün
demdeki konuları sırasıyla görüşmek dçin 27 Mart 
1985 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.01 

CEVAPLAR (Devam) 

— Müsteşarlık, 
— Müsteşar Yardımcılığı, 
— Valilik, 
— Genel Müdürlük (veya eşdeğeri), 
— Genel Müdür Yardımcılığı (veya eşdeğeri), 
— Kurul Başkanlığı, 
— Müşavirlik, 
— Daire Başkanlığı, 
— KİT Yönetim Kurulu Üyeliği, 
— Bölge Müdürlüğü, 
— Şube Müdürlüğü (Merkez Teşkilatında) 
— İl Emniyet Müdürlüğü, 

'— îl İdare Şube Başkanlığı (Defterdar, Millî Eği
tim Md., Teknik Ziraat Md., Veteriner Md., Bayındır* 
lık Md., Sağlık ve Sosyal Yardım Md. v.b.) 

2. 20 Ocak 1985 tarihinde bu makamlardan kaçı: 

a) Vekâleten, 
b) Tedviren, 
Yürütülmektedir? 
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3. Bakanlıkların, bağlı ve ilgili kuruluşların mer
kez teşkilatında görevli personelden kaç kişinin ikinci 
görev (Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetçilik vb.) var
dır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 25.3.1985 
Sayı : 2.02.2121 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLOt : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığının 28,1.1985 gün ve 7/341 - 2685 - 10860 sayı
lı yazısı. 

b) Başbakanlığın 30.1.1985 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106 - 603/01390 sayılı yazısı. 

IBalıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesinde sorulan 
suallere cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. Hükümetin kurulduğu 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Ocak 1985 tarihine kadar Genel ve Katma 
Bütçeli 'Kuruluşlarla, (Üniversiteler, Yargı Organları 
ve Millî Savunma Bakanlığı hariç) Kamu İktisadî 

teşebbüslerinde soruda yeralan unvanlı kadrolara ya
pılan atamalar (1) numaralı listededir. (Ek - 1) 

Bakanlıkların birleştirilmesi dolayısıyla üst kademe 
yöneticileri ile kadrolarda yapılan yeniden düzenleme 
sonucunda kadro, unvan ve derecesi değişen kamu gö
revlileri yeniden tayin edilmiştir. ' 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yeniden teşkil edilmesi 
öngörüldüğünden, Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden tayin 
edilmiştir. 

2. Soru önergesinde yeralan unvanlı kadrolara 
vekâleten yapılmış olan atamalar (2) numaralı listede
dir. (Ek - 2) 

3. Bakanlıkların, bağlı ve ilgili kuruluşların Mer
kez Teşkilatında görevli personelinden 255 kişinin 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Deneticilik gibi ek görev
leri vardır. 

Arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

Liste : 1 

Açıktan ve Mevcut Kadrolardan Atananlar 

Müsteşar 
Müsteşar Yrd. 
Valilik 
Genel Müdürlük 
Genel Müdür Yrd, 
Kurul Başkanı 
Müşavir 
Daire Başkam 
KİT Yön. KrL Üyeliği 
Bölge Müdürlüğü 
Şube Müdürlüğü 
İl Emniyet Müdürlüğü 
İl İdare Şube Bşk. Vb. 
Atama yapılmıştır. 

9 
34 
14 
77 
131 
26 
87 
246 
93 
91 
514 
19 
530 

(Bağlı ortaklıklar hariç) 

olmak üzere toplam 1 871 adet. 
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Liste : 2 

Vekâleten Yapılan Atamalar 

Müsteşar 2 
Müsteşar Yrd. 10 
Genel Müdürlük 16 
Genel Müdür Yrd. 24 
Kurul Başkanı 3 
Müşavir 4 
Daire Başkanı 64 
Bölge Müdürlüğü 60 
Şube Müdürlüğü 147 
İl Emniyet Müdürlüğü 2 
il İdare Şube Bşk. vb. 236 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, millî gelirin yıllar itibariyle dağılım yüzdeleri
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazdı ce
vabı (7/357) 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nallbanitoğlu 

Erzurum iMilldtvekili 

Soru 1. Türkiyemizde 1968'den 1973'e kadar en 
düşük gelirli % 10 hane halkı toplamı gelirin % İlini, 
en yülk'sek gelirli ,% 10 hane halikı ise toplam gelirin 
% 41'ini almaklta devam etmiş iken, 

1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 yılların
da bu oranlar tüm ,% 10 gelir dilimleri için ne ol
muşta? 

Soru 2. Bu gelir dilimlerinin, toplam gelirden 
paylarına düşen gelir oranları 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984 yıllarında ne olmuştur? (Yıllara, gelir dilimleri
ne göre, bu oranların listeler halinde verilimesini) 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21 . 3 . 1985 
Barbakan Yardımcısı 

Sayı : 002/0861: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 13.2.1985 gün ve 7/357-2744-11,106 sayılı ya
zısı. 

!b) Başbakanlığın 19.2.1985 gün ve K. K. Gn. 
Md. 18/106-619/01674 sayılı yazısı, 

ilgi (b) yazıları ite Sayın Barbakanımız adına 
tarafımdan cevaplandırillmaisı tensip olunan Erzu
rum MUletlvekili Sayın Hilmi Nalbaritloğiu'nun yazılı 
soru önergesi cevalbı ilişikte sunufmuşltur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdemi 

üevleft Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Erzurum MilleiÖvelkÜli Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Ülkemizde kır - kent tüm ülkeyi kapsayan şü
mullü bir gelir dağılımı çalışması mevcut değildir. 

Bu konuda en güvenilir veri olarak 1978 - 1979 
yıllarında nüfusu 10 OOOlden yukarı yerleşim yerlerin
den örnekleme yöntemi ile seçilmiş 40 yereşim ye
rinde (21 il, 17 ilçe ve 2 bucak merkezi) belediye sı
nırları içinde toplanı 9 864 hane halkına uygulan
mış bulunan «Keritfsel Yerler Hane Halkı Gelir Tü
ketim Harcamaları Anketi» sonuçları bulunmaktadır. 

Ek talbloda sunulan bilgiler bu anket sonuçların
dan yararlanılarak hazırlanmıştır. Tablodan da izle
neceği gibi en düşük gelir olarak 0 - 3 999 grubu ele 
alınacak olursa bu gelir grubu 301 664 hane halkın
dan oluşmakta ve toplam1 hane halkının % 8,88 ini 
meydana getirmektedir. Nüfusun % 8,88'ini oluştu
ran bu kesimin toplam gelirden aldığı pay sütun 
5 te görüldüğü gibi % 1.97'dir. Buna karşılık en yük
sek gelir grulbu olarak alacağımız 25 000 + (25 000 -
100 000 +) grubuna giren 291 178 hane halkı top
lam hane halkının % 8.57 înli oluşturmakta olup bu 
kesimin toplam gelirden aldığı pay da % 28.04'dür. 
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Eğer en düşük gelir grulbunu O - 999 TL. ola
rak alacak olursak bu taktirde bu gelir grubuna giren 
hane halkı sayısı (558 896) toplaım hane halkının 
% 16,45'irii oluşturmakta tloplatn gelirden aldığı pay 
da % 4,75'e ulaşmaktadır. En yüksek gelir grubuna 
gelince; bu grubu 25 OOO'den değil de 20 000 TL. den 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
1984 yılı içinde özel firmalara hazırlatılan projelere 
ilişkin Başbakandan ' sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ce
vabı^ (7/363) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
iAışağıldaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıitlandırıtmasına abacılığınızı arz ve rica 
ederimj 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalban'toğlu 

Erzurum 'Milletvekili 

başlatacak olursa bu gruba düşen hane halikı sayısı 
toplamı hane halkı sayısının % 13,78'ine gelirden al
dığı pay ise t% 3 7,43'e yükselmektedir. 

1980 ve sonrası yıllar için bu tür bir çalışma he
nüz yapılmamıştır. 

Soru !.• 1984 yık içinde Devlet daireleri ve kat
ma bütçeli kuruluşlar ile KİT'ler tarafından özel fir
malara hazırlatılan projeler var mıdır? 

(Soru 2. IBu projeler hangi işler içindir? 

Soru 3. Bu projeler hanıgi firmalara ve kaç TL.' 
na yaptırılmışlardır? 

ISoru 4. IBu projeler ile inşası düşünülen işlerin 
inşaat maliyet bedelleri kaç TL. oivarında olacaktır? 

ISoru 5. Bunlar İçin dış ve iç finansman miktar
ları takriben ne kadar olacaktır? 

(1978 - 1979) «Kentsel Yerler Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi» sonuçlarına göre harcana
bilir aylık gelir gruplarında hane halkı dağılımı ve toplalm gelirden aldığı paylar 

Aylık gelir grupları 
l1 

Q — ,1 999 
2 000 — 2 999 
3 000 —t 3 999 

l i En düşük gelirli 

+ 4 000 4 999 

1Q0 000 + 
50 000 — 99 999 
40 000 — 49 999 
35 000 — 39 999 
30 000 — 34 999 
25 000 — 29 999 

2. En yüksek ıgelrli 
+ 20 000 — 24 999 

GENEL TOPLAM 

Hane halkı sayısı 

a) 

>b) 

a) 

b) 

2 

63 737 
65 388 

172 539 

301 664 
257 232 
558 896 

9 153 
42 808 
32 442 
34 322 
73 532 
98 921 

291 178 
176 914 
468 092 

3 396 984 

Gelir 
gruplarında 
hane halikı 

dağılımı % 
3 

1.86 
1.92 
5.08 

8.88 
7.57 

16.45 
0.27 
1,26 
0.95 
1.01 
2.16 
2.91 
8.57 
5.21 

13.78 

100.00 

'Nakdî ve 
aynî toplam 
gelir TL. 

4 

52 006 615 
156 706 14g 
586 577 417 

795 290 181! 
1 121 693 076 
1 916 983 257 
1 238 3.32 630 
2 560 085 451 
1 373 641 615 
1 245 230 053 
2 290 635 917 
2 608 852 333 

11 316 777 999 
3 790 476 327 

15 107 254 326 

40 359 436 790 

ıHane 
haliklarına 
düşen 'gelir 
payları % 

5 

0.13 
0.39 
L45 

1.97 
2.78 
4.75 
3.07 
6.34 
3.40 
3.09 
5.68 
6.46 

28.04 
9.39 

37.43 

100.00 
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TC 
•Devası Bakanlığı 

'Barbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/0946 

21 . 3 . 1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının 13.2.1985 gün ve 7/3'63-2750-lılT12 sayılı yazısı. 

îb) Başbakanlığın 19.2.1985 gün ve K. K. Gn. 
Md. 18/106-621 / 01676 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıları ile Sayın Başbakanımıız adına ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur.: 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Kaya Erdem 
Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı Soru Önergesi Cevabıdır. 

1984 yılı içinde Devlet daireleri, katma bütçeli 
kuruluşlar ve KİT'ler tarafından özel firmalara ha
zırlatılan projeler mevcuttur. 

Bu projeler kamu işlerinin icrası için gerekli pro
jelerdir. 

Halen 8 208 yatırım projesi yürütülmekte olup bun
ların 1984 yılı sonu itibariyle toplam yatırım bedeli 
yaklaşık 15 429 644 160 000 TL.'dir. 

1984 yılında toplam 29 133 000 000 TL. tutarın
da 445 adet etüt ve proje programa alınımış olup bi
lahare yapılan revizyonlarla bu rakam 27 390 000 000 
TL.'na d'üşim'üştür." Eylül 1984 sonuna kadar yapılan 
fiilî harcama ise 9 831 000 000 TL. olmuştur. Kamu 
teşekkülleri, yerli ve yabancı firmalar tarafından ger
çekleştirilen etüt ve proje hizmetlerine kontrollük 
hizmetleri de dahilidir. 

Adı geçen etüt ve projelerin isim ve bedelleri 
1984 yılı yatırım programında verilmiş bulunmakta-
diT-

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980 - 1984 yılları arasında Danıştaya intikal 
eden dava dosyalarına ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı M. Necat Eldem ile Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'in yazılı cevapları (7/364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla* 
Hilmi Nalbantoğlu 

* Erzurum 'Milletvekili 

Soru 1. Türk Milleti adına hüküm veren yüce 
mahkeme Danıştaya 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yıl
larında intikal etmiş olan dava dosyaları ne kadar
dır? 

Soru 2. 'Bu davalardan aynı yıllar karara bağla
nanlar kaç adet olmuştur? 

Soru 3. Bu rakamlara göre bir verimsizlik olu
yorsa (geciken adalet adalet değildir kanısı doğuru
yorsa) bunun nedeni üzerinde durmak gerekmez mi? 

Soru 4. Danıştayın yapısal ve kadrosal yetersiz
liği varsa bir reorganizasyon yapmayı düşünüyor mu
sunuz? 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Bakan 
Sayı : 206 

• 6 . 3 . 1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 13 Şubat 
1985 tarih ve 7/364-2751/11113 sayılı yazınız. 

lİlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanitoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soruların cevabı iki nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

©ilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, şahsıma yöneltmiş bulundukları ve yazılı alarak 
cevaplandırılmasını istedikleri sorunun cevabı aşağı
da sunulmuştur. 

Sayın Nalbantoğlu 1980 - 1984 yılları arasında Da
nıştaya intikal eden dava dosyalarının adedi; bunlar
dan kaç tanesinin karara bağlandığı; Danıştayın ça
lışmalarında verimsizlik söz konusu ise bu kuruluşun 
bünyesinde reorganizasyon yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediği hususlarında bilgi istemektedir. 

Bilindiği üzere 6.1.1982 tarih ve 2575 sayılı Da
nıştay Kanununun «Bağımsızlık ve yönetim» başlıklı 
2 nci maddesinin ikinci fıkrasında, Danıştayın Hükü-
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metle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı iıle yürütüleceği 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

ıBu itibarla, Sayın Nalbantoğlu'nun sorularının 
Danıştayla Hükümet arasındaki İşleri yürütmekle gö
revli Devlet Bakanı Saym Kâzım Oksay taraıfından 
cevaplandırılması uygun olacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
•M. Necat Eil'dem 

(Adalet (Bakam 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 25.3.1985 
Sayı : 2.02.2122 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığının 

12 Mart 1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 
7/364 - 2751 /l 1113 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nalbantoğlu tarafın
dan Adalet Bakanlığına yöneltilen suallere karşı ve
rilecek cevaplar aşağıda sırasıyla belirtilmektedir. 

Cevaplarımız : 
1. 2. Danıştay, 1980. yılında bir yıl evvelden 

devreden 56 566 dava dosyası ile aynı yıl açılan 
54 691 dava dosyasından 49 601'İni (karara bağlaya
rak 1981 yılına 61 656 dava dosyası devretmiştir. 

1981 yılında mevcut 61 656 dosyaya ilaveten 
37 248 dava açılmış, bunlardan 46 797*si karara bağ
lanmıştır. 

1982 yılında bir evvelki yıldan devreden 52 107 
dosyaya ilaveten 48 068 dava açılmış, bunlardan 
41 123'ü karara bağlanmıştır. 

1983 yılına devreden 59 052 dava dosyası ile aynı 
yıl açılan 18 889 dava dosyasından, 49 962'sd karara 
bağlanarak mevcut dosya sayısı 27 979'a indirilmiştir. 

1984 yılında ise 17 732 yeni dava açılmış, 1983' 
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den devreden 27 979 dosya ile birlikte bu davalardan 
27 088 <i 'karara bağlanmış, 18 623 dava dosyası ile 
bir sonraki yıla intikal etmiştir. 

1.1.1985 - 28.2.1985 tarihi itibariyle 1984'den inti
kal eden 18 623 dava dosyasına ilaveten 2 707 yeni 
dava dosyası gelmiş, 'bunlardan 3 957'si Ocak ve Şu
bat aylarında karara 'bağlanmış olup, 'bugün Danış
tay'da karara 'bağlanacak 17 373 dava dosyası kal
mış bulunmaktadır. 

3. Bu rakamlar ve dosyaların tekamül süreleri 
göz önüne alındığında Danıştaym çalışmalarında bir 
verimsizlik bulunmadığı aksine yıllar itibariyle evvel
ce birikmiş dosya adedinde hızlı bir azalma olduğu 
açıkça görülmektedir, öte yandan Bölge Mahkemele
rinin kurulmasıyla, Danıştay, bir içtihat mahkemesi 
olarak çalışma imkânına kavuşmuş ve açılan yeni 
dosyalar çok kısa sürede karara bağlanmaya başla
mıştır. 

4. Danıştaym dava daireleri bakımından yapı
sal ve kadrosal bir yetersizliği bulunmamaktadır. An
cak 2575 sayılı Kanunla Danıştayda mevcut üç idarî 
daire ikiye indirilmiş ve tüzükleri inceleyen idarî dai
re ile istişarî ve kanunî mütalaalarla diğer bazı ida
rî işleri inceleyen idarî daire birleştirilımiiştir. Bu du
rumda, zaten iş yükü çok fazla olan Memurin Mu-
hakematı Hakkında Kanun hükümlerine ilişkin işle
re bakan İkinci Daire'ile iki dairenin görevini birlik
te yüklenen Birinci Daire bugün ihtiyaca kâfi gelme
diğinden, eskiden olduğu gibi Danıştaym bünyesinde 
üç idarî dairenin bulunması ve bu nedenle bir idarî 
dairenin daha kurulmasının yerinde olacağı düşü
nülmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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Vılı 

1980 
1981 
1982 ' 
1983 
1984 

*Yılı 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

T, B. M. 

Bir Evvelki 
Yıldan 

Devreden 
Dava Sayısı 

56 566 
61 656 
52 107 
59 052 
27 979 

Bîr Evvelki 
Yıldan 

Devreden 
Dava Sayısı 

2 933 
3 942 
5 154 
5 884 
6 937 
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Dava Daireleri 

Yıl İçinde 
Gelen 

Dava Sayısı 

54 691 
37 248 
48 068 
18 889 
17 732 

Yıl İçinde Karara 
Bağlaman Dava 

Sayısı 

49 601 
46 797 
41 123 
49 962 
27 088 

İdarî Daireler 

Yıl İçinde 
Gelen 

Dava Sayısı 

4 214 
5 117 
4 970 
4 829 
4 431 

Yıl İçinde Karara 
Bağlanan Dava 

-Sayısı 

3 205 
3 905. 
4 240 
3 776 
3 560 

I 

Bir Sonraki 
Yıla Dev. 

Dava sayısı 

ı61 656 
52 107 
59 052 
27 979 
18 623 

Bir Sonraki 
Yıla Dev. 

Dava sayısı 

3 942 
5 154 
5 884 
6 937 
7 808 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilmesi neden
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/422) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ziraî kredileri artıran Ziraat Bankasının çiftçimizi 

mağdur eden tutumu hakkında aşağıdaki sorularımın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya 
Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda delaletinizi rica eder, saygılar sunarım. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Çiftçimizi zor durumda bırakan ziraî kredi 
faizlerinin % 30'a yükseltilmesinin sebebi nedir?. 

2. Şikâyetler karşısında çiftçi1 ve köylümüzü ko
rumaya kararlı olduklarını beyan eden Cumhuriyet 
Hükümetimiz ;bu kararından vaz geçmiş midir?. 

3. Küçük çiftçinin notere gitmesi sizce yeni bir 
maliyet artırıcı unsur değil midir?. İstisna ve muafi
yetin. vergi, resim harç muafiyetinin kalkmasından 
sonra mağduriyeti düzeltecek tedbir nedir?. 

4. Her seferinde tapu da takrir vermek Türk 
köylüsünün müteselsilen aldığı krediden vaz geçme
sine nasıl mani olacaksınız?. 

5. Artan kredi maliyetleri adi senetle kredi alın
masını kaldıran karardan sonra çiftçiyi tefecinin ku
cağına itme sebebi teşkil etmiyor mu?. Bu hususta ye
ni tedbirler nelerdir?. 
' 6. Okuma - yazması olmayanlar hukuken ilan 
hükmündeki senedi imzalayamayacağına göre yapı
lan yanlışlığı düzeltip çiftçimize tekrar kolaylık sağ
lamak için ne gibi tedbirler alınmıştır. 

7. Toprak - su kredilerinin de faizlerini artıran 
Ziraat Bankası çiftçinin bankası olanaktan çıkmış ol
duğu içlin yeni bir sistemin tarım ve tarıma dayalı 
sanayinin gelişmesinin engellenmesi nasıl düzelecektir. 

T.C, 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı •: 002/0875 

22.3.1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ifei : a) 29.1.1985 gün ve Kan. Kar. Md. 6/271 -

2690/10876 sayılı yazınız. 
b) 12.3.1985 gün ve Kan. Kar. Md. 7/422 -

2690/10876 sayılı yazınız. 
ligi (a) yazı ile tarafımdan sözlü olarak cevap

landırılması istenen ve ilgi '(b) yazı ile yazılı öner-
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geye çevrildiği bildirilen Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, Ziraî Kredi faizlerinin 
yükseltilme nedenlerine ilişkin soru önergesi ceva'bı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bililerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 
29.1.1985 tarihli ziraî kredilere ilişkin suallerinin ce
vabı aşağıda arz edilmiştir. 

Ziraat Bankasına faiz farkı iadesi fonundan 1983 
yılı sonlarında 1% 7 oranında iade yapılırken, 1984 
sonunda 'bu oranın % 4*e düşürülmesi ziraî krediler
de faizin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıl
mış ve bu nedenle evvelce % 28 olarak tespit edilmiş 
olan faiz oranı 'bu kez % 30'â çıkarılmıştır. 

Küçük çiftçinin notere gitmesi konusundaki eski 
uygulama yürürlükten kaldırılmıştır. 1.2.1985 tarihin
de yürürlüğe konan yeni uygulamaya göre : 

1. Kredi açılacak üretici ve müteşebbisler için 
ibir tarımsal kredi sözleşmesi düzenlenmekte, 

2. Sözleşmeler noter yerine köy veya mahalle ih
tiyar 'kurullarına onaylattırılmakta, 

3. Kullandırılacak krediler liçin ayrıca borç se
nedi düzenleramemekte, krediler sözleşmeye istinaden 
tediye fişleri ile kullandırılmaktadır. 

Okuma yazması olmayan ve imza atmasını bilme
yen üreticiler için düzenlenen tediye fişleri ayrıca iki 
şahide 'imza ettirilmekte, bu şekilde okuma yazma 
bilmeyen çiftçilere kolaylık sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan çiftçiler liçin düzenlenen tarımsal 
kredi sözleşmeleri Damga Vergisi Kanununa göre 
puldan muaf bulunmaktadır. 

Tapuda takrir işlemi sadece gayrimenkul 'ipoteği 
karşılığında açılan kredilerde yapılmaktadır. 

Müşterek borçlu, müteselsil kefaletli işlemlerde 
gayrimenkul teminat alınması söz konusu olmadığın
dan Ziraat Bankasından 'bu şekilde kredi almak is
teyen küçük ve orta tarım işletmesine sahip çiftçiler 
için tapuda takrir alınması gibi 'bir mecburiyet yok
tur. 

Takrirsiz ipotek alınmasını sağlayan KHK'ye ta
rım kredileri karşılığında alınacak gayrimenkul temi
natın ipotek işlemleri için bir fıkra ilavesi amacıyla 
hazırlanmış olan ek KHK 19.2.1985 tarih ve 18671 
sayılı Resmî Gazetede neşredilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle üreiacüerimizin takrirsiz, ipotek vermeleri 
sağlanmış ve mağduriyetleri giderilmiştir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu' 
nun, işçi sendikaları sayısına ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
yazılı cevabı (7/429) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Türkiyemizde şu anda kaç adet sendika 

vardr? 
(1977'de 888 adet sendika, 30 küsur iş kolu vardı. 

888 sendikanın 398 Türkiye genelinde ve 490 tanesi 
mahallî sendika yani işyeri sendikası idi, doğru mu?) 

Soru 2. Şu anda da bir sendika enflasyonundan 
bahsedilebilir mi? 

Soru 3. Sendika enflasyonuna son vermek için, 
işçinin sendikasını kendisi seçmesi hakkı verilmesi ile 
olanaklı mıdır? Referandum yasası çıkarmayı düşün
mekte misiniz? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
Çahşma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 13-659-(76)/10960 

26.03.85 - 023020 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Şubesi Başkanlığı 
19.3.1985 tarih, 7/429-2951/11915 saydı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, işçi sendikaları sayısına ilişkin yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

1. 1.3.1985 tarihi itibariyle ülkemizde 109 işçi 
sendikası, 58 işveren sendikası olmak üzere toplam 
167 adet sendika; 1 adedi işveren, 4'ü işçi sendikaları 
konfederasyonu olmak üzere 5 adet konfederasyon 
faaliyet göstermektedir. 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, sendikaların işko
lu esasına göre ve Türkiye çapında faaliyet göster
mek üzere kurulmaları esasım getirmiştir. 

Bakanlığımız kayıtlarına göre 1977 tarihi itibariy
le Türkiye çapmda faliyet gösteren işçi sendikası sa
yısı 403, mahallî işçi sendikası sayısı 460, işveren sen
dikası sayısı 118, konfederasyon sayısı ise 6 idi. 
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2. Türkiye çapında faaliyet göstermek üzere ku
rulmuş olan 109 işçi sendikasının ülke sathına yayıl
mış şube sayısı 987 dir. 

Bugünkü sendika sayısı geçmiş yıllardaki sendika 
sayısıyla karşılaştırıldığında ülkemizde artık sendika 
enflasyonundan söz etmenin mümkün olmadığı gö
rülmektedir. 

3. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci mad
desinde «sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kim
se sendikaya üye olmaya veya -olmamaya zorlana
maz» hükmü yer almaktadır, işçiler üyesi olıriak is-

VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, 

1. — Niğde Milletvekili Emin Alpkaya'nın vefatı 
nedeniyle, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Sayıştay 
Başkanı Servet Şamlıoğlu ve Gaziler Genel Başkanı 
Muzaffer Sebukcebe'nin taziyet telgrafları 

23 . 3 . 1985 

Sayın Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

ANKARA 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerin
den Niğde Milletvekili Emekli Orgeneral Emin Alp
kaya'nın vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhuma 
Tanrıdan rahmet diler, şahsınızda sayın üyelerinize 
taziyetlerimi sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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tedikleri sendikayı hür iradeleriyle belirlemektedir
ler. 

İşçilerin üye oldukları sendikalar bilgi işlem siste
miyle gerçeklere uygun bir şekilde' belirlendiğinden, 
Referandum Yasası gibi bir düzenlemeye gerek yok
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

TEMENNİ VE TAZİYETLER 

25 . 3 . 1985 
Sayın Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

ANKARA 
Niğde Milletvekili Sayın Emin Alpkaya'nın ani' 

vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah'tan gani gani rahmet niyaz eder, 

şahsınızda TBMM'nin değerli üyelerine başsağlığı di
ler, saygılarımı arz ederim. 

Servet Şamlıoğlu 
Sayıştay Başkanı 

Sayın Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

ANKARA 
Değerli komutanlarımızdan ve Sayın Milletvekili 

Orgeneral Alpkaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü 
duyuyoruz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, zatialinize 
ve tüm milletvekillerimize gaziler ve şahsım adına 
saygı ile başsağlığı dilerim. 

Muzaffer Sebukcebe 
Gaziler Genel Başkanı 

• • • • 
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gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına Yerilen Oylarm Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

m İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahlit Aral 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
313 
313' 
82 
5 

(Kabul Edenler) 

Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahıinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel t 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen • 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgın Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Aü Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunüş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Aitunaıkar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Hilmli Nalbantoğlu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nurdl Üzel 
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GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzul'lah Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Blal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Fatima Mihriban Erden 
îbraMm Fevzü Yaman 

. İÇEL 
İbrahim Aydöğan 
Hükmet Bicentürk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bdhilç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğancan Afcyürelk 
tmren Aykult 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Halil Orhan Ergüder 
llsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz Ihısan Hastürk 
Mehlmiet KafikaslıgU 
Doğan Kasaroğlu 
R. Brcümenıt Kbmılkiman 
Leyla Yeniay Kösieoğlu 

Tülay öney 
Turgut özal 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
HayruMah Olca 
Özdemir Peihlivanoğlu 
Işüay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yaiçınıkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozlkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdıilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Metin Emiiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz ' 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRTı 
Aydın Baran 

i Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekân 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal PalaoğÜu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğkı 
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ŞANLIURFA 
Veoihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
'Salih Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçafcer 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğkı 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 

Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstünel 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin BarlaS Doğu 
H. İbrahim Karal (Bşk. V.) 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoglu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Cemal 'Büyükbaş (B.) 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Toğaıy 

ÎÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 

M. Vehbi Dinçerler (B.) 
Hayrettin Elmas 
Ömer Ferruh İler 
Alan Kavak 
Feridun Şakir öğünç 
İbrahim özdemir 
'Kemal' özer (İz.) 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkam 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
K/AHRAMA r ' • 

Ülkü Söylemezoğlu 
IKARS 

Sabri Araş 
KASTAMONU 

Şaban Küçükoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

[KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Ahmet Ilhami Kösem 

MANİSA 
Mustafa izci 
İsmail özdağlar 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAMSUN 
Mehmet Aydın (B.) 
Berati Erdoğan 

SİİRT 
M. Abdıirrezak Ceylan 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Şevki Taştan 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfüllah Kayalar (t. A.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy <B.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
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(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL : il 

BURDUR : 1 

İSTANBUL : 1 

İZMİR : 1 

NİĞDE : 1 

• « M M a M H M M » 
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3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Bölümünün Başhğı Ue Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

* (Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağarıoğlu 

ADIYAMAN / l l ^ L J. x U T J. t » J. ^ 

Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AIFYON İ»!X 1. V / l ^ l 

Abdullah Altıntaş 
Metin Balı bey 
Hamdi Özsoy 
Mhat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
tsmail Sanman 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 

Üye sayısı : < 
Oy verenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

*00 
322 
195 
120 

7 
73 
5 

(Kabul Edenler) 

AHİ Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDİN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
îsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşılu 

BOLU 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekdn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çeükbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal | 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetlin 
Mehmet Besim Göçer 
ihsan Tombuş 

DENtZLl 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
tsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanhoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah. Yıldırır 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamiıt Meldk 

İSPARTA 
Fatma Mîtırİban Erden 
îbraibJim Fevzî Yaman 

İ Ç E L 
îbfaihim Aydöğan 
Hikmet Biçentürk 
Rüş/tü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Aftbasoğlu 
B, Doğancan AlklyüTek 
Halil Ortan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Dbğan Kasaroğlu 
R. Ercüment Kbnukman 
Lefylft Yettiüay Köseoğlu 
Turgut Özal 
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Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemıir Pefalivanoğlu 
Işıüay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yaİçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emliroğlu 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Bidem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Küıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Mehmet Aydın 
Beratı Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerram Taşcıoglu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğajı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 

Metin Gürdere 
Selim Koçafeer 
Talat Sargm 

TRABZON 

Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 

UŞAK 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
İsa. Vardal 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Yılmaz Hbcaoğlu 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Suruni Baykal 
Ali Bozer, 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Halil Nüshet Goral 
Ertuğruıl Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 

Davut Abacıgil 
Fenni tsldmyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demdr 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narlin 
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EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muh)ittin Yıldırım 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nunii Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
îhsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 

İSTANBUL 
imren Aykut 
Sabit Baıtumlu 
ökroer Necatıi Cengiz: 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz lih&an HastürJc 
Mehmet Kafkasİıgil 
Feridun Şalkir öğünç 

Tülay Öney 
Günseli özkaya 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
HayruUah Olca 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Efel 
Haydar Koyuncu 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
İsmet Tunhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Nazmı Önder 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Veoibi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ERZURUM 
Hilrdi Nalbantoğlu 

(Çekimserler) 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstünel 

ANKARA 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlaü Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal (Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

DİYARBAKIR 
Cevdet Karakurt 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
.Cemal Büyükbaş* ^B.) 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 

HATAY 
Abdurrahman Demürtaş 
M. Murat Sökimenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
MusftaJfa Kemal Toğay 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
M. Vehibi Dtinçerler (1B.) 
Hayrettin Elmas 
Ömer Ferrulh Iltter 
Alttan Kavak 
İbrahim Özdemir 
Kemal özer (İz.) 
Bilâl Şişman 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Yılmaz önen 

Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söylemezoğlu 
(KARS 

Sabri Araş 
KAYSERİ 

İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk, V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Emin Fahrettin özdüek 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ahmet îlhami Kösem 

MANİSA 
Mustafa İzci • 
İsmail özdağlar ı 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 

StlRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Şevki Taştan 

TOKAT 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kutft 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (t. A.) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞtiM 

26 . 3 . 1985 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
1. — Meclis Araştırması Önergesi (10/7) 
2. — Genel Görüşme Önergesi (8/7) 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı

nın Ekim, Kasım ve Aralık 1984 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnce
leme Komisyonu Raporu (5/39) (S. Sayısı : 268) (Da
ğıtma tari'hi : 22.3.1985) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 * . 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMACI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞIMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne giibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in Etİbank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

3. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son ve
rilen kamu görevlilerine ilişkin Başıbakandan sözlü 
soru önergesıi (6/279) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ücretlilere ödenen vergi iadesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük İBakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

5. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesıi (6/290) 

6. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, bakanlık irtfbat turalarının çalışmalarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/292) 
7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba

sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

8. — İstanbul Milletvekili Sa'bit Batumlu'nun, Sı
kıyönetim Kanununa göre işine son t verilen memur 
ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

9. — Antalya Milletvekili Kadri Altay'ın, ipek ip
liği ithaline ve üretimine ilişkin Baş'bakandan sözlü 
soru önergesi (6/298) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, ilahiyat fakülteleri ders programlarının açık öğ
retim kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avru
pa Teşkilatı (EUTELSAT) (Sözleşmesi ve İşletme An
laşmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/631) (S. Sayısı : 
267) (Dağıtma tarihi : 21.3.1985) 

X 3. —3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunun Bir Bölümünün Başlığı ile Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı : 270) 
(Dağıtma tarihi: 22.3:1985) 

4. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/644) (S. 
Sayısı : 257 ve 257'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
r i : 5.3.1985; 22.3.1985) 

X Açık oyl&naya tabi işleri gösterir. 





Döneni : 17 Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 268 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve 
Aralık 1984 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5 /39 ) 

Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu 
Karar No. : 22 

Sayı : 30 

20 . 2 . 1985 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ekim 1984 başında Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu, 
Ekim - Kasım - Aralık 1984 aylarında T.C. Ziraat Bankasının aldığı para, 

Toplam 
Ekim - Kasım - Aralık 1984 aylarında T. C. Ziraat Bankasının harcadığı para, 

328 340 552,74 
2 461 751 608,80 

2 133 411 056,06 
2 814 262 800,70 

Ocak 1985 başında Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan borcu, 680 851 744,64 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim - Kasım - Aralık 1984 aylarına ait hesapları incelendi; 

Ekim 1984'de Hazinenin T. C. Ziraat Bankasına olan 328 340 552,74 lira borcu ile Ekim - Kasım - Aralık 
1984 aylarında Hazineden 2 461 751 608,80 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırdan meblağ ceman 
2 133 411 056,06 lira olmasına rağmen Hazinenin T.C. Ziraat Bankasının 680 851 744,64 TL. borcu ile bir
likte 2 814 262 800,70 lira sarf edilmiş olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bu
lunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun 

Denetçi 
İbrahim Turan 

Gümüşhane 

Sözcü 
Fahri Şahin 

Malatya 

Üye 
Mehmet Memduh Gökçen 

Bursa 

Üye 
Ruşan Işın 

Sivas 

Kâtip 
Engin Cansızoğlu 

Zonguldak 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 267 

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı (EUTELSAT) 
Sözleşmesi ve İşletme Anlaşması'mn Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları (1/631) 

T. C. -
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 27.11.1984 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :K.K.Gn.Md. 18/101-1837/07104 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.11.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasmm 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

GEREKÇE 
Dünyamız telekomünikasyon alanında hızlı bir gelişme içerisinde bulunmaktadır. Kamu haberleşme hizmet

lerimde kulandan telli ve telsiz irtibatlar ile denizaltı kablosu gibi imkânlara 1965 yılımda uydulardan fayda
lanma imkânı da eklenerek yüksek kaliteli ve tüm .dünyaya kapsayacak küresel bir sistem meydana getirilerek 
kıtalararası kamu haberleşmesine büyük etkinlik kazandıınıkıuştır. 1964 yılında kurulan ve amacı kıtalararası 
kamu haberleşmesini sağlamak olan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası; Teşkilatı (İMTELSATya ül
kemiz 1968 yılında üye olmuş ve 1979 yılında Ankara Gölbaşı civarında kurulan Ankara Yeristasyonu ile 
İNTELSAT sisteminden faydalanmaya (başlamıştır. Halen bâza Avrupa ülkeleri de 'dahil milletlerarası haberleş
me trafiğimizin bir bolümü İNTELSAT sistemindeki yeristasyonumutüzerinden uydu aracılığı ile yapılmak
tadır. Uydu aracılığı ile yapılan haberleşme telefon, telgraf, teleks, faksimile, data transmisyonu ve tele
vizyon yayınları gibi çeşitli telekomünikasyon hizmetlerini kapsamakta, daha kaliteli ve güvenilir bir sistem 
olarak kabul edilmektedir. 

Kıtalararası kamu 'haberleşmesi yanısıra Avrupa ülkeleri arasında da uydular aracılığı ile telekomünikasyon 
hazmederinin sağlanması için Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı (CEPT)'e bağlı ülke
lerce bir teşkilat kurulması çalışmaları 1970'yıllarında başlatılmış ve geçici bir statüde olmak üzere 30 Hazi
ran 1977 tarihinde Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) anlaşmaları yürürlüğe 
girmiştir. Geçici EUTELSAT Anlaşmaları PTT Genel Müdürlüğü adına 12 - 16 Eylül 1977 tarihleri arasında 
Almanya'nın Nurenberg şehrinde yapılan Konferansta imzalanmıştır. ECS '(Avrupa Haberleşme Uydusu) 
Projesine ait Ek Anlaşma ise 10 Mart 1978 tarihinde Paris'te imzalanmış ve projeye % 1 hisse ile iştirak edil
miştir. Bu hisse teşkilata yeni üyelerin katılmasıyla % 0.93'e düşmüş bulunmaktadır. 

Ülkemizin milletlerarası haberleşme trafiğinin büyük bir bölümü Batı Avrupa ülkeleri ile yapılmaktadır. Bu 
ülkelerle yerel ve denizaltı kablosu aracılığı ile sağlanan haberleşme imkânlarına uydulardan faydalanma yo
luyla ayrı bir imkân verilmesi, gerek ülkemizin aracı ülkeler olmadan doğrudan Avrupa ülkeleri ile irtibat sağ-
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lanmasına, gerekse haberleşme imkântana daha fazla kapasite temin edilerek güvenilir ve kaliteli bir teleko
münikasyon hizmeti sunulmasına, dolayısıyla ülkemizin ticarî, ekonomik, sosyal ve turizm faaliyetleri için git
tikçe artan ve önemi tartışılmayacak olan haberleşme sektörüne büyük etkinlik getirecektir.' 

Avrupa Yayın Birliği (EBU), televizyon yayınları için EUTELSAT sistemini kullanmayı kabul etmiş bu
lunmaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü EUTELSAT sistemi üzerinde yapı
lacak EBU televizyon yayımları için kurulacak yeristasyo nundan faydalanma imkânına da kavuşturulmuş olacak
tır. 

Coğrafî konum itibariyle en uç Avrupa ülkesi olmamız nedeniyle EUTELSAT sistemi ülkemiz açısından 
büyük önem arz etmektedir. Milletlerarası haberleşme trafiğimiz için gerekli olan irtibatların diğer ülkeleroe 
değişik yollardan geçirilmesi hem haberleşme güvenliği, hem de işletme açısından önemli ve faydalı görülmek
tedir, önümüzdeki yıların da haberleşme ihtiyacı göz önüne alındığında, ülkemizin Avrupa ülkeleriyle rad
yolink', ve denizaltı kablosu vasıtasıyla elde edilen irtibat imkânlarına ilave, olarak EUTELSAT «isteminde 
çalışacak bir yeristasyonundan faydalanmak suretiyle haberleşme imkânlarının artırılması gerekli görülmektedir. 

İşletmesi ve malî yükümlülükleri PTT Genel Müdürlüğünce yapılacak olan EUTELSAT sistemine ilişkin 
EUTELSAT Sözleşmesi ve işletme Anlaşmasnnın onaylanması, ülkemizin Avrupa ülkeleriyle arada hiçbir aracı 
ülke olmaksızın doğrudan, güvenilir ve kaliteli bir haberleşme hizmetinin sağlanmasını temin edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 



Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/631 
Karar No. : 13 

14.2.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen «Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EU-
TELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşması'nın Uygun Bulunduğu Haik'kında Kanun Tasarısı» Dışişleri ve 
Ulaştırma Bakanlıklarının temsilcilerinin de iştirakiyle 14.2.1985 günlü toplantıda incelenip görüşüldü. 

Bilindiği üzere, Ülkemizin Milletlerarası haberleşme trafiğinin büyük 'bir holümü 'batı Avrupa ülkeleri ile 
yapıldığı, hu ülkelerle yerel ve denizaltı kablosu aracılığı ile sağlanan haberleşme imkânlarına ayrıca uydu
lardan faydalanma yoluyla ayrı bir imkân verilmesi, dolayısıyla ülkemizin ticarî ekonomik, sosyal ve tu
rizm haberleşme faaliyetleri 'bakımından önem arz etmektedir. 

Bu nedenle, Tasarının tümü Komisyonumuzca uygun bulunarak ka'bul edilmiş ve maddelerinin müzake
resine 'geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 
Tasarının havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi 'Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 

'Başkan 
İbrahim Özdemir 

İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Münir Sevinç 

Eskişehir 

Üye 
Arife Necla Tekinel 

İstanbul 
(İmzada Bulunamadı) 

Başkanvekili 
Yasar Albayrak 

Istan'bul 

üye 
Mehmet Erdal Durukan 

Adana 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Koyuncugil 

Gaziantep 

Üye 
Mehmet Üner 

Kayseri 

Üye 
Mümtaz özfcök 

Sakarya 
(İmzada Bulunamadı) 

Sözcü 
Recep Kaya 

Bilecik 

Üye 
Osman Esgin Tipi 

Aydın 

Üye 
Bedrettin Döğancan Akyürek 

İstanbul 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/631 15.3.1985 
Karar No. : 23 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

«Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve işletme Anlaşma'sının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 13.3.1985 tarihli 17 inci Birleşiminde Dış» 
işleri ve Ulaştırma Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi; 

Tasarının gerekçesinden de anlaşıldığı üzere, asrımızda 'büyük gelişmeler kaydedilen uzay teknolojisin
den telekomünikasyonda da yararlanılması fikri 1960'lı yıllarda başlamış, ilk uydular aracılığı ile uluslararası 
haberleşme teşkilatı (The International Telecommunications (Satellite Orgamization) kısa adı ile (Intelsat) 20 
Ağustos 1964 tarihinde geçici statü ile kurulmuştur. Nihaî anlaşma 12 Şubat 1973 tarihinde yürürlüğe gir
miş bulunmaktadır. 

Intelsat, bütün dünyayı kapsayan Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu üzerinde Ek
vator düzleminde 3'6 000 Km yüksekliğe yerleştirilmiş olan 3 uydu sistemiyle telefon, tdgraf, teleks, fasimile, 
data transmisyonu ve televizyon program nakilleri dahil olmak üzere her türlü telekomünikasyon hizmetin
de kullanılmaktadır. 

Ülkemizin 1968 yılında üye olduğu Intelsat Teşkilatına halen 109 ülke üye bulunmaktadır. Türkiye 1979 
yılında Ankara'da hizmete verdiği yer istasyonu vasıtası ile Intelsat sisteminden fiilen yararlanmaya 'başla
mıştır. Bugün hu sistemde diğer ülkelerle irtibatlı 360 telefon kanalı ile bir televizyon nakil kanalı hizmet
tedir. 

Küresel bir hizmet gören bu uydu sisteminin yanında 'bölgesel, yöresel veya özel maksatlı haberleşme uy
dularının atıldığı bilinmektedir. 

Bu cümleden olarak Avrupa ülkelerinin kendi aralarında yoğun telekomünikasyon trafiğini karşılamak 
ve özel maksatlı taleplerine cevap vermek üzere ayrı bir uydu haberleşme sistemi tesis çalışmaları 19701i 
yıllarda başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda uydular aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (The Eu-
ropean Telecommunications Satellite Organization) kısa adı ile EUTELSAT 30 Haziran 1977 tarihinde geçici 
statü ile kurulmuş, nihaî anlaşma 1982 yılında imzalanarak taraf ülkelerin onayına sunulmuştur. Onay iş
lemlerinin tamamlanması için 15 Temmuz 1985 tarihine kadar süre tayin edilmiştir. 

Kuruluş çalışmalarına 'başlangıçtan beri iştirak eden ülkemizle 'beraber halen EUTELSAT'a üye ülke sa
yısı 20 adettir. 

Teşkilata üye ülkelerin ortaklık hisseleri sistemden yararlanma oranına uygun olarak tespit edilmekte
dir. ... 

Türkiye'nin şimdilik ortaklık hissesi !% 0,93'dür. Sistemin faaliyete geçmesini müteakip ortaklık hissesi 
de kullanma oranına göre düzenlenecektir. 

EUTELSAT 'biri 1983 yılında, diğeri 1984 yılında olmak üzere iki uyduyu yörüngesine yerleştirmiştir. 
Teşkilât üçüncü uydusunu* 1985 yılında fırlatacak, 1986 yılı 'başlangıcından itibaren telefon, telgraf, teleks, 
faksimile ve data transmisyonunu sağlayacaktır. 

Ülkemiz, halen montaj çalışmaları devam etmekte olan Ankara ikinci yer istasyonunun 1985 yılı orta
larında hizmete girmesi ile EUTELSAT sisteminden faydalanmaya başlayacaktır. 

EUTELSAT uydu sistemi, ülkemizin Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak radyo-link sistemleri ile Tür
kiye - İtalya denizaltı kablosu ve Intelsat uydusu üze rinden çalışan yurt dışı bağlantıları için diğer bir alter
natif olmaktadır. 

Ülkelerin haberleşme trafiğinin diğer ülkelere geçirilmesi için ıgerekli irtibatın değişik yollardan geçiril
mesi, hem haberleşme güvenliği, hem de işletme açısından faydaları karşısında, EUTELSAT sistemi .ülkemiz 
açısından önem kazanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 
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Bu sistem üzerinden Avrupa ülkeleri 'ile arada hiçbir aracı ülke olmaksızın doğrudan, güvenilir ve kaliteli 

bir haberleşme sağlanması ülkemiz açısından diğer bir önemli husus olmaktadır. 
BUTELSAT uydu sistemi sayısal (Digital) transmisyonu sağlaması açısından, ülkemizin modern teknolo

jiye geçişinde diğer ülkelerle irtibatında geniş imkânlar-getirmektedir. 
Ülkemizin Avrupa üllkeleri ile irtibatında Intelsat sistemine göre \% 60, karasal sistemlere göre ise güzergaih 

uzunluğuna bağlı olarak değişik oranlarda ekonomi sağlayacaktır. 
Yukardaki izahların ışığı altında anlaşmanın tasvibini uygun gören Komisyonumuz, aşağıdaki hususların 

da ilgili mercilerimizce dikkatle izlenmesini temenniye şayan butonuştur : _ 
1. Günümüzde çeşitli alanlarda başarı ile uygulanan uzay teknolojisinden haberleşme hizmetlerinden de 

geniş bir şekilde yararlanılması genel görüşü içinde, ülke yaran gözohünde bulundurularak EUTELSAT 
uydu sisteminden TV dahil olmak üzere geniş ıbir şekilde yararlanılması ve diğer uydu ile haberleşme teş
kilat çalışmaları yakinen takip olunması, 

2. Modern teknolojiden ülkemizin en iyi bir şekilde yararlanması için dünyadaki gelişmeler izlenmeli bu 
konuda araştırma ve eğitim çalışmalarına önem verilmesi. 

Tasarının tümünü prensip olarak kabul eden Komisyonumuz, bilâhare maddelerin oylanmasına geçmiş-
tir. 

Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arzedilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Prof. Fethi Çelikbaş 

'Burdur 

Üye 
Oğan Soysal 

Ankara 

üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Porf. Dr. Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Hacı Turan öztürk 

Nevşehir 

Başkanvekli 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Dr. Cahit Karakaş 

Zonguldak 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Sözcü 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Üye 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Bursa 

Üye 
Dr. Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon 

Üye 
İsa Vardial 
Zonguldak 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Prof. Dr. A. Memduh Yaşa 

İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 28 Eylül 1982 tarihinde Paris'te imzalanan «Uydular Aracıl:ğı ile Haberleşme Avrupa 
Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşması» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun 

Başbakan 
77 Özal 

hükümlerini 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
.;/. K> Erdem 

Devlet Bakam 
S.'N. Türel 

Devlet Bakam 
A. KaraevH 

İçişleri Bakanı 
Y.Akbulufi 

Balkanlar Kurulu yürütür. 

.1 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M, Yılmaz 

21 . 11 B 1984 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî" Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A, K* Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakam V. 
S. N. Türel 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
M. Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. A t as oy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Tasçıoğlu 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM I 
(KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uydular Aracılığı İle Haberleşme Avrupa Teşkilatı 
(EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı | 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci -maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Taisarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. I 

MADDE 3, — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DİLLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Uydular Aracıbğı İle Haberleşme Avrupa Teşkilatı 
(EUTELSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kaıbul. edilmiştir. 

ıMADDE 2. — Taisarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edUmişltir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Korn'is-
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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E U T E L S A T 

SÖZLEŞMESİ 

ve 

İŞLETME 

ANLAŞMASI 

Ö N S Ö Z 

Bu sözleşmeye Taraf olan Devletler, 
Hakları ve ekonomileri arasındaki ilişkilerin geliştirilımesi yolunda uydular aracılığı ille halberleşımenin öne

mi ve bu alandaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik istekleri üzerinde durarak; 
«GEÇİCİ EUTELSAT» olarak adlandırılan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Geçici Teşkilatı'nın, 

uydular aracılığı ile haberleşme Avrupa sistemlerine ait uzay kesimlerinin işletilmesi amacıyla kurulmuş oldu
ğunu dikkate alarak; 

27 Ocak 1967 tarihinde Londra, Moskova ve Washington'da yapılan, «Ay ve Diğer Gök Cisimleri de Da
hil Olmak Üzere, Atmosfer ötesi Uzayın. Keşfi ve Kullanımı Alanında Devldüerin Faaliyetlerine Yön Ve
ren İlkelere İlişkin Andİaşmanın ilgili hükümlerimi dikkate alarak; '.,. 

20 Ağustos 1971 tarihinde Washin)gton'da yapılmış olan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası 
Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşması veya 3 Eylül 19761 tarihinde Londra'da yapılmış olan Uydular Aracılığı ile 
Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesine Taraf olan Devletilerin, sözü geçen An
laşma veya Sözleşmenin doğurduğu hak ve sorumluluklannı etkilemeksizin; iştirakçi tüm Devletlere genişletil
miş telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması amacıyla, Avrupa geliştirilmiş telekomünikasyon şebekesinin 
birparçası olarak işbu uydu tdekomünikasyon sistemlerinin tesisini sürdürmek isteği ile; 

En uygun mevcut uzay teletkomüni'kasyon teknoiojMnden yararlanmak suretiyle; radyo frekans spektrumu 
ile yörünge olanaklarıtım en verimM ve âdil kullanımıyla tutarlı, mümkün en verimli ve ekonomik imkâ/nlarm 
sağlanmasına kararlı olarak; 

Aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır. 
MADDE — I 
(Tanımlar) . 
Bu Sözleşmede kullanılan :< 
a) «Sözleşme», Önsözü ve Ekleri de daJhil otoak üzere 15 Temmuz 1982 tarihinde Paris'de Hükümetlerin 

imzalarına sunulan ve «EUTELSAT» Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatını oluşturan Söz
leşmeyi ifade eder; 

b) «İşletme Anlaşması», önsözü ve Ekleri de dahil olmak üzere, 15 Temmuz 1982 tarihinde Paris'de imzaya 
sunulan, Uydular Aracılığı ile- Haberleşme Avrupa Teşkilatı (UETELSAT) ile İlgili İşletme Anlaşmasını 
ifade eder; 

c) «Geçici Anlaşma», Telekomünikasyon İdareleri/Yetkii özel İşletme Kuruluşları arasında 13 Mayıs 1977 
tarihinde Paris'de yapılan ve Fransız İdaresine tevdi edilen «GEÇİCİ EUTELSAT» Uydular Aracılığı ile 
Haberleşme Avrupa Geçici Teşkilatının kuruluşuna ilişkin Anlaşmayı ifade eder; 

d) «ECS Anlaşması», Sabit Servis İçin Uydu Telekomünikasyon Sistemi Uzay Kesimi (ECS) ile ilgili olarak, 
10 Mart 1978 tarihinde Paris'de Gemici Anlaşmaya ek olmafc üzere yapılan Ek Anlaşmayı ifade eder; 

e) «Taraf», Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği veya geçici olarak uygulandığı bir Devleti ifade eder; 
f) «İmzacı», İşletme Anlaşmasını 'imzalayan ve Anlaşmanın kendisi için yürürlüğe girdiği veya geçici olarak 

uygulandığı telekomünikasyon kuruluşunu veya Tarafı ifade eder; 
g) «Uzay Kesimi», tdekomünikasyon uyduları grubu ile bu uyduların işletülrnesi için gerekli izleme, uzaktan 

ölçme, uzaktan kumanda, kontrol ve denetim ile bunlarla ilgili tesis ve teçhizatı ifade eder; 
h) «EUTELSAT Uzay Kesimi», Sözleşmenin III. Maddesinin a), b), c), ve e) paragraflarında belirtilen 

amaçlar için EUTELSAT'ın sahip olduğu veya kiraladığı uzay kesimini ifade eder, 
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i) «Uydu telekomünikasyon sistemi», uzay keşfimi ile bu uzay kesimine, 'giriş yapan yeristasyonlariinın oluş
turduğu bir bütünü ifade eder; 

j) «Tdekomünıikasyon», tel, radyo, optik veya diğer elektromanyetik sistemler vasıtasıyla her türlü işaret, 
şjnyai, yazı, şekil ve görüntü, ses veya her tür bilginin iletilmesi, yayılması veya alınmasını ifade eder; 

k) «^telekomünikasyon kamu hizmetleri», uydu aracılığı ile (sağlanabilen ve ıtelefon, telgraf, ıteleks, faksimile, 
veri iletimi, videateks, EUTEILSAT uzay kesinv'nden faydalanan onaylanmış yeristasyonları arasında 
sonradan halka yayınlanmak üzere radyo ve televizyon programlarının nakli, çok yönlü 'hizmetlerin 
iletimi gibi kamu yararına kullanılan sabit veya seyyar telekomünikasyon hizmetlerini ve bu hizmetler 
için kiralanmış devreleri ifade eder; 

1) «Özel maksatlı telekomünikasyon hizmetleri», Bu maddenin k) paragrafında belirtilenlerin dışında, radyo-
navigasyon, uydu vasıtasıyla yayın, uzay araştırma ve meteoroloji hizmetleri ile yer kaynaklarının uzak-
'tan tespitini kapsayan, ancak bunlarla smıriandınlmayan; uydu aracılığıyla sağlanabilen telekomünikasyon 
hizmetlerini ifade eder.: 

MADDE — II 
(EUTELSAT'ın Kuruluşu) 
a) Taraflar, bu belge l e , bundan böyle «BUTELSATT» adıyla anılacak olan «EUTELSAT» Uydular Aracılığı 

ile Haberleşme Avrupa Teşkilatını kurmaktadırlar. 
b) Her bir Taraf, işletme Anlaşmasını kendisi imzalamadığı takdirde; İşletme Anlaşmasını imzalaması için, 

ülkesinde yürürlükte olan mahallî mevzuata tabi olarak, kamu veya özel bir tdekomünâkasyon kuruluşu
nu tayin eder. 

c) Telekomünikasyon idareleri ve kuruluşlar*, ülkelerinde yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde, Sözleşme ve 
işletme Anlaşması gereğince sağlanan telekomünikasyon 'imkânlarının kullanımı ile İgili trafik anlaşma
larının yanısıra halka sağlanacak hizmetleri, tesisleri, kâr dağılınımı ve bunlarla ilgili ticarî düzenlemeleri 
müzakere edebilir ve bu konularda doğrudan anlaşmaya varabilirler. 

d) GEÇÎCİ EUTELSAT üe EUTELSAT arasındaki faaliyetlerin devamımı sağlamak amacıyla, Sözleşmenin 
' A Eki'nin ilgili hükümleri uygulanır. . 

MADDE — III 
CEUTELSACTın faaliyet sahası) 
a) EUTELSAT'ın esas amacı, Avrupa telekomünikasyon uydu sistemi veya sistemleri uzay kesiminin tasarım, 

geliştirme, inşa, işletme ve bakımıdır. Buna göre, Avrupa'da uluslararası kamu telekomünikasyon hiz
metleri için gerekli uzay kesimini sağlamak, EUTELSAT'ın anag&yesi olacaktır, 

b) EUTELSAT Uzay Kesimi, Avrupa'da ilgili tarafın, egemenliği altında bulunmayan yerlerle veya açık de
nizlerle birbirinden ayrılmış toprakları arasındaki dahilî telekomünikasyon kamu hizmetleri için de, 
uluslararası telekomünikasyon kamu hizmetlerinin yürütüldüğü aynı esaslara göre, istifadeye hazar olacak
tır-

c) EUTELSAT'ın anagayesini gerçekleştirmedeki yetkinliğini zaafa uğratmadığı sürece, EUTELSAT Uzay Ke
simi diğer dahilî veya uluslararası telekomünikasyon kamu hizmetleri için de kullanılabnik. 

d) EUfTELSAT, faaliyetlerin yürütülmesinde İmzacılar arasında ayıran gözetilmemesi ilkesini uygular.-
e) İstek üzerine; uygun süre ve şartlarla, mevcut veya listek anında tamamlanmakta olan EUTELSAT Uzay 

Kesimi, Avrupa'da, askerî gayeler dışında Sözleşmenin I. Maddesinin 1) paragrafında belirtilen uluslar
arası veya dahilî özel maksatlı telekomünikasyon hizmetleri için de kullanılabilir. Ancak: 
i) Kamu telekomünikasyon hizmetlerinin temini olumsuz yönde etkilenmemelidk. 
ii) Düzenlemeler teknik ve ekonomik açıdan kabul edilir nitelikte olmalıdır. 

f) EUTELSAT, istek üzerinde; uygun süre ve şartlarla, EUTELSAT Uzay Kesiminin verimli ve ekonomik 
işletilmesini hiçbir şekilde olumsuz yönde etkilememek kaydıyla, EUTELSAT Uzay Kesimine ait olan
lardan ayrı olarak, aşağıda belirtilen gayeler için, uydular ve ilgili teçhizatı temin edebiir: 
i) Dahilî telekomünikasyon kamu hizmetleri; 
ii) Uüuslarası telekomünikasyonkamu hizmetleri; 
ü ) Askerî gayeler dışındaki özel maksatlı telekomünikasyon hizmetleri; 
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g) EUTELSAT, amaçlarıyla doğrudan ilgili olan alanlarda araştırma ve deney yapmayı üstlenebilir. 
MADDE — IV 
(Tüzelkişilik) 
a) EUTELSAT tüzelkişiliği haizdir. ı . 
b) EUTELSAT, görevlerini yerine getirebilmek ve gayelerine erişebilmek için gerekli ehliyete sahiptir ve özel-

tlikıle: • -
i) Mukaveleler yapabilir. 

ii) Taşınır ve taşınmaz mal e •'inebilir, kiralayabilir, elde tutabilir ve elden çıkarabilir; 
lüi) Dava muamelelerine taraf olabilir; 
iv) Devletler veya uluslararası kuruluşlar ile anlaşmalar yapabilir. 

MADDE — V 
(Malî Prensipler) 
a) EUTELSAT, EUTELSAT Uzay Kesimi'nin sahibi veya kiralayanı ve EUTELSAT tarafından elde edil* 

miş diğer bütün malların sahibidir, imzacılar, EUTELSAT'ın finansmanından sorumludurlar. 

b) EUTELSAT, yerleşmiş ticarî prensipleri dikkate alarak, sağlam bir ekonomi ve malî esasa göre çalışır. 

c) Her Imzacı'nın EUTELSAT'dan temin edeceği gelir, yatırım hissesi ile orantılıdır ve bu yatırım hissesi 
de işletme Anlaşması'nda belirtildiği üzere, EUTELSAT Uzay Kesimi'nin bütün imzacılar tarafından top
lam kullanılmasından kendine düşen orana tekabül eder. Bununla beraber, hiçbir imzacı EUTELSAT 
Uzay Kesimi'ndeki kullanma oranı sıfır olsa dahi, işletme Anlaşması'nda belirlenen en az yatırım hisse
sinden daha az bir yatırım hissesine sahip olamaz. 

d) Her imzacı, tşletme Anlaşması uyarınca EUTELSAT'ın sermaye ihtiyacına katkıda bulunur ve sermaye 
iadesi ile sermayenin işletilmesinden dolayı hisse alır. 

e) EUTELSAT Uzay KesimFnden faydalanan tüm kullanıcılar, Sözleşme ve İşletme Anlaşması hükümlerine 
uygun olarak tespit edilen kullanma ücretlerini öderler; 
i) Herhangi bir kullanım tipi için tespit edilen uzay kesimi kullanma ücretleri, uzay kesiminden bu kul

lanım tipi için faydalanan ve Taraflar'ın egemenliği altındaki memleketlerdeki bütün kamu veya 
özel telekomünikasyon kuruluşları için aynıdır. 

ii) Bir Tarafın egemenliği altında olmayan topraklarda işletme Anlaşması'nın 16 ncı Maddesi'ne göre 
EUTELSAT Uzay Kesimi'ni kullanma yetkisi verilmiş kamu veya özel telekomünikasyon kuruluşları 

r,, için imzacılar Kurulu, yukarıda i) bendinde belirtilenlerden farklı kullanım ücretleri tespit edebilir, an
cak aynı tip kullanım için bu kuruluşlara aynı ücret uygulanır. 

f) Sözleşme'nin III. Maddesi'nin f) paragrafında öngörülen uydular ve ilgili teçhizatın finansmanı; imza
cılar Kurulunun oybirliği ile karar vermesi halinde, EUTELSAT tarafından karşılanır. Aksi takdirde, en 
azından EUTELSAT'ın bu işle ilgili tüm masraflarım kapsamak üzere, imzacılar Kurulu'nca tespit edi
len kayıt ve şartlarla talebi yapanlara ait olur. Ancak sözkonusu masraflar, işletme Anlaşması'nın 4 üncü 
Maddesinin b) paragrafında belirtilen EUTELSAT sermaye ihtiyacının bir parçası olarak mütalaa edil-

,mez- Bu uydular ve ilgili teçhizat, Sözleşme'nin'I. maddesi'nin h) paragrafında ifadesini bulan EUTEL
SAT Uzay Kesimi'nin bir bölümünü teşkil etmez. 

MADDE — VI 
(EUTELSAT'ın yapısı) 
a) EUTELSAT'ın organları şunlardır : 

i) Taraflar Kurulu; 
ii) imzacılar Kurulu; 
iii) Bir Genel Müdür Başkanlığındaki Yürütme organı, 

b} Her bir organ Sözleşme veya işletme Anlaşması'nın verdiği yetki sınırları içerisinde hareket eder. Hiçbir 
organ, Sözleşme veya işletme Anlaşmasınca .diğer bir organa verilen yetkilerin, o organca yürütülmesine 
zarar verecek şekilde hareket edemez. 
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MADDE — Vn 
(Taraflar Kurulu - Teşkili ve Toplantıları) 
a) Taraflar Kurulu, bütün Taraflar'dan oluşur. 
b) Taraflar Kurulu, toplantılarında herhangi bir taraf, başka bir Tarafça temsil edilebilir. Ancak, hiçbir Ta

raf ikiden fazla Tarafı temsil edemez. 
c) Genel Kurul'un ilk olağan toplantısı, Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihi takiben bir yıl içerisinde Ge

nel Müdür'ün çağrısı ile yapılır. Daha sonraki olağan toplantılar, Genel Kurul herhangi bir toplantıda 
müteakip toplantının değişik bir sürede yapılmasına dair karar vermedikçe, her iki yılda bir yapılır. 

d) Ayrıca,, Genel Kurul; Taraflar'ın en az üçte birinin desteğini sağlayan bir veya daha fazla Tarafın isteği 
üzerine veya İmzacılar Kurulu'nun talebiyle olağanüstü toplantılar yapabilir. 

e) Her bir Taraf, Taraflar Kurulu toplantılarına katılma masraflarını kendisi karşılar. Taraflar Kurulu toplan
tıları ile ilgili harcamalar, işletme Anlaşması'nın 9. Maddesi'nde belirtilen idarî harcamalar gibi mü
talaa edilirler. 

MADDE — VIII 
(Taraflar Kurulu - Usul) 
a) Taraflar Kurulu'nda her bir Tarafın bir oy hakkı vardır. Çekimser kalan Taraflar oy kullanmamış sa

ydır. 
b) Esasa ilişkin konularda kararlar, mevcut veya temsil olunan ve oy kullanan Taraflar'ın en az üçte ikisi

nin olumlu oyları ile alınır. Sözleşme'nin VII. Maddesi'nıin b) paragrafına göre bir veya iki Tarafı tem
sil etmekte olan bir Taraf, temsil ettiği her bir Taraf için ayrı ayrı oy kullanabilir. 

c) Usule ilişkin konularda kararlar, her biri bir oy hakkına sahip olmak üzere mevcut ve oy kullanan 
Taraflar'ın basit çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. 

d) Toplam Taraf sayısının en az üçte birinin mevcut olması kaydıyla,, Taraflar Genel Kurulu'nun tüm top
lantılarında yeter sayı, toplam Taraf sayısının basit çoğunluğu ile sağlanır. 

e) Taraflar Kurulu, Sözleşme hükümlerine uygun ve özellikle aşağıdaki hususları kapsayan bir içyönetmelik 
kabul eder : 
i) Taraflar Kurulu Başkanı ile diğer görevlilerin seçilmesi; 
ii) Toplantıların düzenlenmesi, 

iiıi) Temsil ve yetki işlemleri; 
iv) Oylama usulleri. 

MADDE — DC 
(Taraflar Kurulu - Görevleri) 
a) Tarafların menfaatlerini etkileyen EUTELSAT'a ilişkin herhangi bir konuyla ilgilenebilecek olan Taraf

lar Kurulu, aşağıdaki görevleri yerine gerinir : t 

İ) Sözleşmede öngörüldüğü üzere, EUTELSAT'ın prensipleri, gayeleri ve faaliyet sahaları ile uyumlu 
olarak, EUTELSAT'ın genel politikası ve uzun vadeli hedeflerini ele alır ve İmzacılar Kurulü'na 
görüşlerini bildirir veya tavsiyelerde bulunur; 

ii) İmzacılar Kuruluna, Taraflar'ın en azından basit çoğunluğunun muvaiakat ettiği ve Sözleşme'yle 
bağdaşan EUTfîLSAT faaliyetlerinin, çok taraflı genel sözleşmelerle çelişkiye düşmesini önleyici 
uygun tedbirler alınması için, tavsiyeler yapar. 

iii) Genel yönetmelik hükümleri veya İmzacılar Kurulu'nun tavsiyesi üzerine alınan özel kararlar va
sıtasıyla, aşağıdaki konularda yetki verir : 
A) EUTELSAT Uzay Kesimi'nin, Sözleşme'nin IIL Maddesi'nin (e) paragrafına uygun atarak, özel 

maksatlı telekomünikasyon hizmetleri için kullanılması; 
B) EUTELSAT Uzay Kesimi'ftden ayrı uydular ve ilgili teçhizatın, Sözleşme'nin III. Maddesi' 

hin (f) paragrafının (iii) bendine uygun olarak, özel maksatlı telekomünikasyon hizmetleri için 
temini; 
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C) EUTELSAT Uzay Kesiminden ayrı uydular ve ilgili teçhizatın; Sözleşme'nin III. Maddesi'nin 
(f) paragrafının (i) ve (ii) benıüerine uygun olarak, özel maksatlı telekomünikasyon hizmetleri 
için, Taraf olmayan Devlet'ler ile • bu Devletlerin nüfuzu altında bulunan herhangi bir kuru
luşa temin edilmesi. 

iv) imzacılar Kurulu'nun diğer tavsiyeleri hakkında karar verir ve İmzacılar Kurulu'nca sunulan rapor
lara ilişkin görüçlermi bÜdİrıir; , 

v) Sözleşme'nin XVI. Maddesi'nin (a) paragrafı gereğince, EUTELSAT Uzay Kesimi'ne ait olandan 
ayrı uzay kesimi teçhizatının tasarlanan tesisi, elde edilmesi veya kullanılması hakkındaki görüş-

. terini ifade eder. 
vi) EUTELSAT ile, Taraf olsun veya olmasın Devletler veya Uluslararası kuruluşlar arasındaki resmî 

ilişkiler hakkında kararlar alır ve özellik!©, Sözleşme'nin XVII, Maddesinin (c) paragrafında »özü 
edilen Genel Merkez Anlaşması'nı onaylar; 

vii) Taraf lar'ca yapılan şikâyetleri inceler; 
viü) Sözleşme'nin XVIII. Maddesi'nin (b) paragrafı gereğince, EUrELSAT'dan herhangi bir Taraf'in çe

kilmesi ile ilgili kararları alır. 
ix) İmzacılar Kurulu'nun görüş ve tavsiyelerini dikkate alarak Sözleşme'nin XIX. Maddesi gereğince 

Sözleşmemde yapı'aca'k değişikliklere Miskin teklifler hakkında karar verir, işletme Anlaşması'nın 
22. Maddesi gereğince işletme Anlaşmasında yapılacak değişikliklere ilişkin teklifler yapar ve söz 
konusu değişikliklerle ilgili karşıt teklifler hakkında görümlerini açıklar ve tavsiyelerde bulunur; 

x) Sözleşme'nin XXIII. Maddesi'nin (e) paragrafı geçeğince üyelik 'için yapılacak talepler hakkında ka
rar verir. 

b) Taraflar Kurulu, Sözleşme'de açıklıkla başka bir organa yüklenmeyen, ancak EUTELSAT'ın amacının 
gerçe'kleştirijmesme yönelik her türlü görevi yürütür. 

c) Taraflar Kurulu, görevlerini yerine getirirken, İmzacılar Kurulu'nun ilgili tavsiyelerini dikkate alır. 

MADDE — X 
(İmzacılar Kurulu - Teşkili) • 
a) İmzacılar Kurulu, Kurul üyelerinden oluşur. Her bir kurul üyesi, bir İmzacıyı temsil eder. 
b) İmzacılar Kurulu toplantılarında herhangi bir İmzacı başka bir İmzacı tarafından temsil edilebüir. An

cak, hiçbir kurul üyesi ikiden fazla İmzaeı'yı temsil edemez. 
MADDE — XI 
(İmzacılar Kurulu - Usûller) 
a) İşbu Madde'nin b), c) ve d) paragraflarına uymak kaydıyla her bir İmzacı, yatınm hissesine tekabül eden 

ağırlıkta bir oy hakkına sahiptir. Oylamada çekimser kalan imzacılar, oy kullanmamış sayılırlar. 
b) İşletme Anlaşması'nın 6. Maddesi'nin d) paragrafı gereğince kullanım esasına göre oluşturulacak yatırım 

hisselerinin ilk tesbitine kadar, bir İmzacı'nm ağırlıklı oy hakkına esas teşkil eden yatırım hissesi, İşletme 
Anlaşması'nın (B) Eki'ne uygun olarak tespit edilecektir. Kullanım esasına göre oluşturulacak yatınm 
hisselerinin ilk tespitinden sonra, bir imzacı'nm ağırlıklı oy hakkına esas teşkil eden yatırım hissesi; işbu 
Madde'nin c) ve d) paragraflarında belirtilen istisnalara tâbi olarak, EUTELSAT Uzay Kesimi'nin ilgili 
İmzacı tarafından uluslararası ve dahilî telekomünikasyon kamu hizmetleri için kullanılmasına göre belir
lenecektir. 

c) Hiçbir imzacı, EUTELSAT'daki ağırlıklı oy toplamının yüzde yirmisinden fazlasına sahip olamaz. Bu
nunla beraber, İşletme Anlaşma'sımn 4. Maddesi'nin d) paragrafında belirtilen kapasite artıranının ger
çekleştirilmesine kadar olan süre içerisinde bir İmzacı'nm yatırım hissesini kendi arzusu ile artırması; il
gili İmzacının ağırlıklı oy hakkını, bu süre için, işbu paragraf ta sözü edilen yüzde 20'lik sınır dikkate 
alınmaksızın en fazla yüzde 5 oranında artırır.Herhangi bir imzacı'nm ağırlıklı oy hakkının, tanınan ağır
lıklı oy hakkını aşması halinde; fazlalık, diğer İmzacılar arasında eşit olarak dağıtılır. 

d) işbu Madde'nin b) paragrafındaki gayeyle; bir imzacı'nm, işletme Anlaşması'nın 6. Maddesi'nin h) pa
ragrafına göre, yatırım hissesinin azalması veya artması halinde, bu azalma veya artma her tür kullanı
ma orantılı olarak tatbik edilir. 
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e) îşbu Madde'nin a) paragrafında belirtilen, her bir Irazacı'nm ağırlıklı oy hakkı; işletme Anlaşması'nın 
6. Maddesi'ne göre yapılan yatırım hissesi tespitine uygun olarak hesaplanır. 
Imzacı'nın yeniden hesaplanan ağırlıklı oy hakkı; işletme Anlaşması'nın 6. Maddesi'nin e) paragrafına 
göre, yatırım hissesinin yeniden tespitinin geçerli olduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

f) imzacılar Kurulu toplantılarında yeter sayı; oy kullanma hakkına sahip tüm tmzacılar'ın ağırlıklı oy topla
mının en az üçte ikisini sağlamak kaydıyla, oy kullanma hakkına sahip tmzacılar'ın basit çoğunluğunu 
temsil eden Kurul Üyeleri'nden veya temsil ettikleri ağırlıklı oy miktarı dikkate alınmaksızın, oy kul
lanma hakkı olan tüm imzacı sayısının üç eksiğini temsil eden Kurul Üyeleri'nden oluşur. 

g) imzacılar Kurulu oy birliği ile karar almaya gayret gösterir. Aksi takdirde, kararlar, aşağıdaki şekilde alı
nır : 
i) îşbu paragrafın ii) ve iii) bentlerindeki özel şartlara bağlı kalarak, esasa ilişkin konularda kararlar, 

aşağıdaki şekilde alınır : 
— Oy kullanma hakkı olan tüm tmzacılar'ın ağırlıklı oy toplamının en az üçte ikisini sağlayan ve 

en az dört tmzacı'yı temsil eden Kurul Üyeleri'nin olumlu oyu ile, veya, 
— ağırlıklı oy miktarı dikkate alınmaksızın, en azından, mevcut veya temsil edilen toplam İmzacı sa

yısının üç eksiğinin olumlu oyu ile; 
ii) Sözleşme'nin III. Maddesi'nin a) ve b) paragraflarında belirlenen gayelere erişmek için gerekli ola

bilecek sermaye tavanının düzenlenmesine ilişkin kararlar, toplam ağırlıklı oyların en az üçte ikisini 
sağlayan, mevcut veya temsil edilen tmzacılar'ın en azından basit çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. 

iii) Sözleşme'nin III. Maddesi'nin a) ve b) paragraflarında belirlenenlerin dışındaki gayelere erişme sü
resinde gerekli sermaye yatırımlarını kapsayan yeni programların yürütülmesi için gerekli olabilecek 
sermaye tavanının düzenlenmesine ilişkin kararlar, ağırlıklı oy toplamının en az üçte ikisine sahip, 
mevcut veya temsil edilen tmzacılar'ın en az üçte ikisinin olumlu oyu ile alınır. 

iv) Usûle ilişkin konularda kararlar; her biri bir oy hakkına sahip olmak üzere mevcut ve oy kullanan 
Kurul Üyeleri'nin basit çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır; 

v) işbu paragrafın iv) bendine göre alınacak kararlara ilişkin durumlar haricinde, Sözleşme'nin X. 
'Maddesi'nin b) paragrafına göre diğer tmzacılar'ı temsil etmekte olan bir Kurul Üyesi, temsil ettiği 
her bir İmzacı için ayrı ayrı oy kullanabilir. 

h) imzacılar Kurulu, Sözleşme hükümlerine uygun olan ve özellikle aşağıdaki hususları kapsayan bir iç yö
netmeliği kabul eder ; 

i) Kurul Başkanı ile diğer görevlilerin seçilmesi; 
ii) Toplantıların düzenlenmesi; 
iii) Temsil ve yetki işlemleri; 
iv) Oylama usûlleri, 

i) İmzacılar Kurulu, görevlerini yerine getirmede kendisine yardımcı olması için îstişarî Komiteler oluştura
bilir 

j) İmzacılar Kurulu'nun ilk toplantısı, İşletme Anlaşması'nın (A) Eki'nin 1. paragrafına göre yapıür. imza
cılar Kurulu bundan sonra, yılda en az üç defa olmak üzere, gerektiğinde toplanır. 

MADDE — XII 
(İmzacılar Kurulu - Görevleri) 
a) imzacılar Kurulu, EUTELSAT Uzay Kesiminin tasarımı, geliştirilmesi, tesisi, kuruluşu,'satm alma veya 

kiralama suretiyle elde edilmesi, işletilmesi ve bakımı ile EUTELSAT'ın yürütmekle yetkili küındığı diğer 
bütün faaliyetlerden sorumludur. 

b) imzacılar Kurulu; aşağıdakiler dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlandırılmamak kaydıyla, işbu Mad
de'nin a) paragrafındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli olan görevleri yürütür : 

i) EUTELSAT Uzay Kesiminin tasarımı, geliştirilmesi, tesisi, kuruluşu, elde edilmesi, işletilmesi ve 
bakımı üe, EUTELSAT'ın yürütmekle yetkili kılındığı diğer bütün faaliyetlerle ilgili politika, plan, 
program ve usullerin tespiti; 
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ıi) İhalelerin onaylanmasının yanısıra, ihalelerin yapılışına ilişkin usul ve yönetmelikler ile mukavele 
kural ve şartlarının tespiti; 

iii) Teknik ve işletmeye ait konular veya diğer faaliyetlerde, Genel Müdürün mukavele yapması 
EÜTELSAT için yararlı olduğunda, buna ilişkin gerekli idarî düzenlemelerin tespiti ve uygulan-

, ması; 
iv) işletme Anlaşmasının 18 inci Maddesindeki hükümlere uygun olarak buluş ve teknik bilgilerle il

gili hakların patenti ve korunmasına ilişkin politika ve usullerin tespiti; 
v) Malî politika ve yönetmeliklerin tespiti, genel kuralların yanısıra bütçe ve yıllık malî raporların 

onaylanması, Sözleşmenin V inci Maddesi ile işletme Anlaşmasının 8 inci Maddesine uygun ola
rak EÜTELSAT Uzay Kesimi kullanma ücretlerinin periyodik olarak belirlenmesine ilişkin özel 
kararların tespiti ve Sözleşme ile işletme Anlaşmasına uygun olarak diğer bütün malî konulara 
ait kararların alınması; 

vi) EÜTELSAT Uzay Kesiminden faydalanacak standart yeristasyonlarının onaylanması, bunlara ait 
çalışma özelliklerinin tetkik ve denetimi ve bu yeristasyonlarının EÜTELSAT Uzay Kesiminden 
faydalanmaları ile bu uzay kesimini kullanmaları yönünde işbirliğinin sağlanması ile ilgili kıstas 
ve usullerin tespiti; 

vii) EÜTELSAT Uzay Kesiminden faydalanacak olan standart olmayan yeristasyonlarının onaylan
ması; 

viii) EÜTELSAT Uzay Kesimi kapasitesinin tahsisini düzenleyen usul ve şartların tespiti; 

ix) Sözleşmenin III üncü Maddesine uygun olarak, bir Tarafın yetkisi altında bulunmayan telekomü
nikasyon kuruluşlarının EÜTELSAT Uzay Kesiminden faydalanmaları ile ilgili usul ve şartların 
tespiti; 

x) işletme Anlaşmasının 11 inci Maddesine göre kredi ve borç alma ile ilgili düzenlemeler hakkında 
kararların alınması; 

xi) Radyo frekans spektrumu düzeni ile yörünge imkânlarının verimliliği ve tasarrufuna ilişkin Ulus
lararası Telekomünikasyon Birliği Radyo Tüzüğüne uygun olarak, EÜTELSAT Uzay Kesiminin 
veya Sözleşmenin III üncü Maddesinin f) paragrafına göre EÜTELSAT tarafından temin edilen 
diğer uydu ve ilgili teçhizatın, söz konusu Radyo Tüzüğü hükümlerine uygun işletilmesinin temi
ni amacına uygun olabilecek kararların tespiti ile genel dahili kuralların konması; 

xii) Sözleşmenin IX uncu Maddesinin a) paragrafının iii) bendine göre, yetki verilmesi ile ilgili olarak 
Taraflar Kuruluna tavsiyelerde bulunulması; 

. xiii) Sözleşmenin XVI ncı Maddesinin a) paragrafına göre, EÜTELSAT Uzay Kesiminden ayrı uzay 
kesimi teçhizatının tasarlanan tesisi, elde edilmesi veya kullanımı ile ilgili olarak Taraflar Kuru
luna tavsiyeler sunulması; 

xiv) EÜTELSAT Uzay Kesimi ile INTELSAT ve INMARSAT Uzay kesimleri arasında, bu teşkilat
lara ilişkin anlaşma hükümlerine uygun olarak, koordinasyon sağlanması ile ilgüi kararların tespiti 
ve genel iç kuralların oluşturulması; 

xv) Sözleşmenin XVIII inci Maddesi ile işletme Anlaşmasının 21 inci Maddesine göre, EÜTELSAT 
dan ayrılma ve üyelik haklarının askıya alınmasına dair gerekli işlemlerin yapılması; 

xvi) Genel Müdürün atanması ve görevden alınması ile Sözleşmenin XIII üncü Maddesinin e) parag
rafına göre, Genel Müdürün tavsiyesi üzerine, Yürütme Organında istihdam edilecek tüm persone
lin sayısı, statüsü, çalışma kural ve şartlarının tespiti ve Genel Müdüre bağlı olarak çalışacak yük
sek düzeydeki görevlilerin Genel Müdür Tarafından yapılan tayinlerinin onaylanması; 

xvü) Genel Müdürün yokluğunda veya görevlerini yürütemez durumda olduğunda ya da Genel Müdür
lük makamı boşaldığında, Genel Müdür Vekili olarak görev yapmak üzere, yüksek düzeyde bir 
Yürütme Organı görevlisinin tayin edilmesi; 

xviii) Toprakları üzerinde EÜTELSAT Gener Merkezinin bulunduğu Taraf ile Sözleşmenin XVII nci 
Maddesinin c) paragrafında belirtilen imtiyaz, muafiyet ve masuniyeti kapsayan Genel Merkez 
Anlaşmasının müzakere edilmesi ve onaylanmak üzere Taraflar Kuruluna sunulması; 
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xix) EUTELSAT faaliyetleri hakkında periyodik raporların, Taraflar Kuruluna sunulması; 
xx) Herhangi bir Taraf veya imzacının, Sözleşme veya İşletme Anlaşmasına göre yükümlü olduğu gö

revleri yerine getirmesi için gerek duyabileceği malumatın temini; 
xxi) Hakem usulüne başvurulan hallerde EUTELSAT taraf olduğunda, bir hakem tayin edilmesi; 

xxii) Sözleşmenin XIX uncu Maddesinin a) paragrafına göre, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerileri ile 
ilgili olarak Taraflar Kuruluna görüş bildirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması; 

xxiii) Sözleşmeye uygun olarak İşletme Anlaşmasında yapılacak değişiklikler hakkında, İşletme Anlaş
masının 22 nci Maddesine göre karar alınması; 

xxiv) Sözleşmenin XXIII üncü Maddesinin d) paragrafına göre, EUTELSAT'a üyelik için başvuruların 
incelenmesi ve Taraflar Kuruluna ilgili tavsiyelerde bulunulması; 

c) İmzacılar Kurulu, görevlerini yerine getirirken; Sözleşmenin IX uncu Maddesine göre Taraflar Kurulun
ca kendisine iletilen tavsiye ve görüşleri gerekli şekilde dikkate alır. 

MADDE —XIII 
(Yürütme Organı) 
a) Yürütme Organı, Taraflar'ea onaylanmak kaydıyla, (İmzacılar Kurulu'nca tayin edilen 'bir Genel Müdür 

tarafından yönetilir. Müstevdi, tayinin yapıldığını derhal Taraflara bildirir. Bildirimden itibaren altmış 
gün içerisinde Taraglar'm üçte birinden fazlasının Müstevdi'ye yazılı itirazda bulunmamaları halinde, 
tayin kabul edilmiş -sayılır. Genel Müdür, 'tayininin onaylanmasını beklerken, tayinini müteakip İmzacılar 
Kurulu'mca tesbit edilen 'bir 'tarihten itibaren görevlerini yürütebilir. 

b) İmzacılar Kurulu'nca aksine- 'bir karar alınmadıkça, Genel Müdür'ün görev isüresi altı yıldır. 
c) İmzacılar Kurulu, sebebe dayanarak, görev süresi bitmeden Genel Müdür'ü görevden alabilir. Buna iliş

kin gerekçeleri, Taraflar Kurulu'na bildirir. 
d) Genel Müdür, EUTELSATın en yüksek dereceli görevlisıi ve kanunî temsilcisidir. İmzacılar Kurulu'num 

emri altında çalışır ve Yürütme Organı'nın bütün görevlerinin yerine getirilmesinde, doğrudan İmzacılar 
•Kurulu'na karşı sorumludur. 

e) Yürütme Organı'nın yapısı ve kadro seviyeleri, tüm personelin istehdam süre ve şartları ile Genel Mü
dür tarafından görevlendirilen danışmanların veya diğer müşavirlerin istihdamı şartları, İmzacılar Kuru-
lu'nun onayına sunulur. 

f) Genel Müdür, Yürütme Organı'nın tüm personelini a'tiaıma yetkisine sahiptir, ©ununla beraber, Genel Mü-
dür'e bağlı olarak çalışacak yüksek düzeydeki görevlilerin tayini, Sözleşme'nin XII. Maddesi'riin b) pa
ragrafının ^vi) bendi gereğince İmzacılar Kurulu tarafından onaylanır. 

ıg) Genel Müdürlük makamının boş olduğu sürece veya Genel Müdür'ün yokluğunda ya da görevlerini ya
pamaz durumda olduğuında, Sözleşme'nin XII. IMaddesi'nin b) paragrafının ,Xvii) bendine göre tayin edi
len Genel Müdür Vekili, Sözleşme ve İşletme Anlaşması'nda Genel Müdür'e 'tanınan yetkileri kullanma 
hakkına sahiptir. 

h) Genel Müdür ve Yürütme Organı'mın diğer görevlilerinin »tayininde gözönüne alınacak başlıca husus; 
dürüstlük, yeterlilik ve verimlilikte en yüksek standartların sağianıması gerekliliğidir. 

i) Genel Müdür ve Yürütme Organı 'görevlileri EUTELSAT'a karşı sorumlulukları ile bağdaşmayacak 
hiçbir harekete girişmemelidirler. 

MADDE — XIV 
(Tedarik) 
a) Kendisi ile Taraflar ve iîmzacılar'ın yararlarını gözetmek üzere, EUTELSAT'ın tedarik politikası, mal 

ve hizmetlerin temininde mümkün olan en geniş rekabeti özendirmeye yönelik olacak ve İşletme Anlaş-
ması'mn 17. ve 18. Maddeleri'ndeki hükümler, dikkate alınarak uygulacaktır. 

b) İşletme Aınlaşması'nın 17. Maddesi'ndefci hükümler dışında, BUTlELiSAT'ın ihtiyacı olan mal ve hizmet
lerin tedariki, Uluslararası düzeyde yapılan teklif verme çağrısına verilen cevaplar esas alınarak, ihale
lerle sağlanır. 
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c) Mukaveleler; BUTELISATın yararına en uygun olacak şekillide, kalite, fdyait ve teslim tarihi faktörleri 
l e EUTELSATı ıftglmdiren .diğer önemli kıstasların en iyi bileşimimi teklif edenlerle yapılır. Yukarıda 
sözü edilen kıstasların mukayeseye değer bileşimini sağlayan teklifler olması hailinde; mukaveleler, Taraf-
Jiar'ın ıgenel ve ekonomik şikarları gerekli sekMe dikkate alınarak yapılır, 

MADDE— XV 
ı̂ Hak ve YüküMMÜkler) 
a) Taraflar ve İmzacılar, Sözleşme'nin büküm ve prjöl^l^iûe liamıamen uyacak bir tarzda; Sözleşme'nin ta

nıdığı haklarını kuüanır ve yükümlülüklerini yerine g e ^ ^ 

b) Bütün Taraflar ve İmzacılar; Sözleşme ve İşletme Anlaşmasının hükümleri uyarında temsil edilmeye 
yetkileri olan bütün konferans ve toplantılar ile EUTELISAT tarafından düzenlenen veya BUTELISATın 
himayesinde yapılan diğer bütün toplantılara, bu toplantılar için EUTELISAT tarafından tesbit edilen 
hükümlere uygun olarak ve toplantıların nerede yapılacağı dikkate alınmaksızın, iştirak edeblirler. 

c) BUTELSAT Genel Merkezi'nİn bulunduğu üılke dışında sözkonusu konferans veya toplantılarım yapılma-
sundan önce Yürütme Organı, konferans ve toplantılara katılma hakları olan bütün Taraf ve İmzacı tem
silcilerinin, davet eden ülkeye kabul edilmelerini ve konferans veya toplantı süresince ikametlerimle müsaa
de edilmelerini sağlayacak hükümlerin, davet eden Taraf veya îtnzacı ile yapılacak anlaşmada yer alması
nı temin eder. 

d) Bütün Taraflar, Jşlettmıe Anlaşımıası'nın 15. Maddıe&i'ne uymayan yeristasyonlarının EİUTELISAT Uzay 
kesimi'nden faydalanmalarını önlemek için, gerektiğinde, kendi yetkileri çerçevesinde tedbir alırlar. 

MADDE —XVI. • 
a) Herhangi bir Taraf veya İmzacı, ya da nüfuzu altında bulunan herhangi bir hükmî şahıs, münferiden 

veya müştereken, söMeşme'niın III. Maddesi'nin a) ve b) paragraflarına uygun olarak EUTELSAT Uzay 
. (Kesimi hizmet alanı içerisinde Uluslararası telekomünikasyon kamu hizmetleri ihtiyaçlarım karşılamak 

amacıyla, EUTELSAT Uzay Kesimi'nden ayrı olarak uzay kesiımıi teçhizatı tesis etmek, elde etımıek veya 
kulanmak ister ise, ilgili Taraf veya itmzacı; EiUTELSAT'ın önemli ekonomik kayba uğrayıp uğramayaca
ğını tespit edeoek olan [İmzacılar Kurulu aracılığı ile Taraflar Kurulu'na .ilgili bütün bilgileri verir. İm
zacılar Kurulu, vardığı sonuçları ve raporunu Taraflar Kurulu'na sunar. 
Taraflar Kurulu, yukarıda bahsedilen uygulamanın başlamasından itibaren altı aylık bir süre içerisinde, 
görüşlerini ortaya koyar.'Bu amaçla, olağanüstü bir Taraflar Kurulu Toplantısı yapılabilir. 

b) İmzacılar Kurulu; dahili veya uluslararası kamu ya da özel maksatlı telekomünikasyon hizmetleri ihtiyacım 
karşılamak amacıyla, EUTEUSAT Uzay İKıesimi'nden ayrı olarak, münferiden veya müştereken, uzay ke
simi teçhizatı tesis etmek isteyen herhangi bir Taraf veya Jimzacı ya da ilgili Tarafın nüfuzu altında bu
lunan herhangi bir hükmî şahıs tarafından, bu ayrı teçhizatın teknik açıdan uygunluğunun ve radyofre-
Hoanş ve yörünge imkânlarının mevcut veya ptalanan EUTELSAT Uzay Kesıimi'nce kuianınn ile uyuş
masının temini için, gözönüne alınacak prensipleri Öncelikle tesbit ederek Taraflar Kurulu'na sunar. 

c) işbu Madde; 

i) INTELSAT Anlaşması ve INMAİRSAT Sözleşmesi'nde belirtildiği şekilde TNTELSAT Uzay Kesimi 
veya INMARSAT Uzay Kesıimi'nin bir parçasını oluşturan Veya oluşturması tasarlanan, 

ii) 'Sadece milî güvenlik gayeleri için tesis edilmiş olan,EUTELSAT Uzay Kesimi'ninkinden ayrı uzay kesimi 
teçhizatının; tesisi, elde edilmesi veya kullanılmasında uygulanmaz. 

MADDE — XVII 
(EUTELSAT Genel Merkezi, İmtiyaz, Muafiyet ve Masuniyet) 
a) EUTELSATın Genel Merkezi Paris'tedir. 

b) Sözleşme ile tespit edilen faaliyet sahası içinde; EUTELSAT ve mülkleri, tüm Taraflar'm ülkelerinde ge
lir vergisi ile vasıtasız emlâk vergisinden muaf olup, haberleşme uyduları ile tamamlayıcı parçaları ve 
EUTELSAT Uzay Kesimi'nde kullanım için gerekli tüm teçhizat da gümrük vergisi muafiyetine tabidir.-
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c) Her bir Taraf, işbu paragrafta anılan Protokol uyarınca; EUTELSAT'a, görevlilerine, Protokol'da belir
lenmiş kategorilerdeki personeline, Taraflar'a, Taraflar'ın temsilcilerine, İmzacılar'a, İmzacılar'ın temsilci
lerine ve hakem mahkemelerine iştirak eden şahıslara gerekli imtiyaz, muafiyet ve masuniyeti tanır, özel
likle, her bir Taraf; ilgili şahıslara, işbu paragrafta anılan protokolda öngörülen durumların belirlediği 
sınır ve kapsam içerisinde görevlerini yerine getirirlerken ilgili hareketleri, yazılı ve sözlü beyanatlarına 
ilişkin hukukî masuniyet tanır. Toprakları üzerinde EUTELSAT Genel Merkezi'nin bulunduğu Taraf; 
EUTELSAT ile, mümkün olan en kısa zamanda, imtiyaz, muafiyet ve masuniyet konularını kapsayan bir 
Genel Merkez Anlaşması yapar. Genel Merkez Anlaşması; toprakları üzerinde EUTELSAT Genel Mer
kezi'nin bulunduğu Tarafça tayin edilen İmzacı hariç olmak kaydıyla, bu sıfatları gereğince hareket eden 
tüm İmzacılar'a EUTELSAT'dan elde ettikleri gelirler için, bahsi geçen Tarafın ülkesinde vergi muafi
yetinin tanınmasına ilişkin bir hüküm taşır. Diğer Taraflar da, mümkün olan en kısa sürede imtiyaz, mu
afiyet ve masuniyet konularını kapsayan bir Protokol yaparlar. Genel Merkez Anlaşması ile Protokol, 
Sözleşme'den bağımsız olup, her biri sona eriş şartlarını öngörür. 

MADDE — XVIII 
(Üyelikten Çekilme ve Halkların Askıya Alınması) 

a) i) Herhangi bir Taraf veya İmzacı, kendi arzusu ile istediği zaman lEUTELSAT'dan çekilebilir. 
ii) Çekilmek isteyen Taraf, kararını yazı olarak Müstevdi'ye bildirir. (Bir Taraf EUTELSATdan çekil

diğinde, Sözleşmenin II. Maddesinin b) paragrafına göre tayin etmiş olduğu imzacı da; ilgili Taraf in 
çekilmesinin geçerli olduğu tarihten itibaren İşletme Anlaşmasından çekilmiş sayılır. 

iii) iBir İmzacı'nın çekilme kararı, o İmzacı'yı tayin etmiş odan Tarafça yazılı olarak Genel Müdüre bildi
rilir. Bu »bildiri, İmzacı'nın çekilme kararının ilgili Tarafça kabulü anllaımına gelir. İBir İmzacı 
EUTELSAT'dan çekildiğinde, o İmzacı'yı tayin etmiş olan (Taraf; yeni ıbir İmzacı tayin etmedikçe 
veya EUTELSAT'dan çekilmedikçe, yeni bir imzacı tayin edinceye veya EUTELSAT'dan çekilene kadar, 
kendisi, İmzacı'nın çekilme tarihinden itibaren. İmzacı sıfatını da haiz olur. 

iv) İşbu paragrafın i), ii) ve iiıi) bentlerine göre gönüllü olarak EUTELSAT'dan çekilme, ilgili 
bildirinin Müstevdi veya Genel Müdür tarafından alınma tarihinden üç ay sonra geçerli dur. 

b) i) Herhangi bir Taraf Sözleşmede ıbelirtiılen yükümlülüklerden herhangi birini yerine getiremez ise, 
Taraflar Kurulu; bu konunun kendine intikal etmesi üzerine veya kendi inisiyatifi ile ve söz konusu 
Tarafça sunulan bütün izahatı inceledikten sonra, Tarafın yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit 
etmesi halinde, ilgili Tarafın EUTELSAT'dan' çekilmiş sayılmasına karar verebilir ve kararın veriliş 
tarihinden itibaren Sözleşme, söz konusu Taraf için geçerli değildir. Bu amaçla, Taraflar (Kurulu ola
ğanüstü bir toplantı yapabilir. Herhangi bir Taraf, işbu bende göre EUTELSAT'dan çekilmiş sayıl
dığında, Sözleşme'nin II. Maddesi'nin b) paragrafı uyarınca kendisi tarafından tayin edilmiş olan İm
zacı da, ilgili Tarafın çekilmesinin geçerli olduğu tarihten itibaren, işletme Aniaşması'ndan çekilmiş 
sayılır. 

ii) A) Herhangi bir İmzacı, bu sıfatı ile hareket ederek İşletme Anlaşması'nın 4. •Maddesi'nin a) pa
ragrafında belirtilenin dışında, Sözleşme veya işletme Anlaşıması'nda belirtilen herhangi bir yüküm
lülüğü yerine getiremeyiip, bu durumu göz önüne alan İmzacılar Kuruiu'nun kararını, Yürütme Or-
ganı'nın yazılı olarak bildirmesini takip eden üç ay içerisinde sözkonusu durumu telâfi ede
mez ise; ilgili İmzacı'nın Sözleşme ve İşletme Anlaşması'yla elde ettiği haklar,-bu üç aylık süre 
sonunda askıya alınır. 
İşbu paragraf uyarınca haklarının askıya alındığı sürece İmzacı, Sözleşme ve İşletme Anlaşma-
sı'nda belirtilen bütün yükümlülük ve so rumlukıklarıinı yerine getirmeye devam eder. 

B) İmzacılar Kurulu; İmzacı veya İmzacı'yı tayin letmiş olan Tarafça sunulan izahatı inceledikten 
sonra, İmzacı'nın EUTELSAT'dan çekilmiş sayılmasına ve bunun geçerli olduğu tarihten itibaren 
de İşletme Anlaşması'nın ilgili İmzacı için yürürlükten kalkacağına karar verebilir. Bir İmzacı 
EUTELSAT'dan çekilmiş sayıldığında, o İmzacı'yı tayin etmiş olan Taraf; yeni bir İmzacı tayin 
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etmedikçe veya EUTELSAT'dan çekilmedikçe, yeni bir İmzacı tayin edinceye veya EUTELSAT' 
dan çekilene kadar, kendisi, İmzacı'nın çekilmiş sayıldığı tarihten itibaren imzacı sıfatını da haiz 
olur. 

ili) A) Herhangi bir İmzacı, İşletme Anlaşması'nın 4. maddesi'nin a) paragrafı gereğince ödemekle yü
kümlü olduğu herhangi bir meblağı, ödenmesi gereken tarihten itibaren üç ay içerisinde ödeyemez 
ise, Sözleşme ve İşletme Anlaşması ile elde ettiği haklar derhal askıya alınır. İşbu paragraf 
uyarınca haklarının askıya alındığı, sürece İmzacı, Sözleşme ve İşletme Anlaşması'nda belirtilen 
bütün yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam eder. 

IB) ödenmesi gerekli meblağların, hakların askıya alınmasından sonraki üç ay içerisinde de ödenme
mesi halinde, İmzacılar Kurulu; İmzacı veya İmzacı'yı tayin etmiş olan Tarafça sunulan izahatı 
inceledikten sonra o İmzacı'nın EUTELSAT'dan çekilmiş sayılmasına ve bunun geçerli olduğu ta
rihten itibaren de İşletme Anlaşması'nın ilgili İmzacı için yürürlükten kalkacağına 'karar ve
rebilir. Bir İmzacı EUTELSAT'dan çekilmiş sayıldığında, o İmzacı'yı tayin etmiş olan Taraf; ye
ni bir İmzacı tayin etmedikçe veya EUTELSAT'dan çekilmedikçe, yeni bir İmzacı tayin edinceye 
veya EUTELSAT'dan çekilene kadar, kendisi, İmzacı'nın çekilmiş sayıldığı tarihten itibaren İmzacı 
sıfatını da haiz olur. 

c) Herhangi bir sebeple, bir Taraf, tayin etmiş olduğu İmzacı'nın yerini almak veya yeni bir İmzacı tayin 
etmek ister ise; bunu yazıüı olarak Müstevdi'ye bildirir. Sözleşme ve İşletme Anlaşması; yeni İmzacı'nın 
İşletme Anlaşması'mı imzaladığı ve önceki İmzacı'dan kalan tüm sorumlulukları yüklendiği tarihten itiba
ren, yeni İmzacı 'için yürürlüğe girer ve önceki İmzacı için yürürlükten kalkar. 

d) EUTELSAT'd'an çekilen veya çekiıkniş sayılan bir Tarafın, Taraflar Kurulu'ndaki temsiıl hakkı ortadan 
ıkaılkar ve çekilmenin geçerli olduğu tarihten sonra, o tarihe kadar yapılan veya yapılmayan işlerden doğan 
ısorumlulukkr hariç, ilgili Tarafa hiçbir görev veya sorumluluk yüklenmez. 

e) i) İşletme Ankşması'ndan çekilen veya çekilmiş sayılan bir İmzacı'nın, çekilmenin geçerli olduğu ta
rihten itibaren İmzacılar Kurulu'ndaki temsil, hakkı ortadan kalkar, İmzacılar Kurulu aksi yönde bir 
karar vermedikçe, 'bu tarihten önce, yapılan veya yapılmayan işlerden doğan sorumluluklar ile yapıl
masına yetki verilen mukaveleli taahhütleri karşılamak için gerekli sermayeye katkı hissesinin ödenmesi 
sorumluluğunun saklı kalması kaydıyla, çekilmenin geçerli olduğu tarihten sonra ilgili İmzacı'ya 
hiçbir görev veya sorumluluk yüklenmez. 

ii) Bir İmzacı'nın EUTELSAT'dan çekilmesine ilişkin malî hesaplaşmalar, İşletme Anlaşması'ının 21. Mad
desi uyarınca yapılır. 

f) Çekilme ile 'ilgili her bildiri ve çekilmiş sayılmaya ilişkin her karar, Müstevdi veya Genel Müdür tarafın
dan tüm Taraf ve İmzacılar'a derhal iletilir. 

g) İşbu Madde'deki hiçbir hüküm; Taraf veya İmzacı'nın bu sıfatları ile elde etmiş oldukları ancak işbu Mad-
de'ye göre, çekilmenin geçerli olduğu tarihten sonra saklı tutulmakla iberaber tazmini gerçekleşmemiş hak
larını ortadan kaldırmaz. 

MADDE — XIX 
(Değişiklikler) 
a) Herhangi bir Tarafça, Sözleşme'de değişiklik yapılması teklif edilebilir. Sözkonusu teklifler, onları Taraf

lar ve Imzaolar'a derhal bildirecek olan Genel Müdür'e sunulur. Değişiklik teklifinin tebliğ edildiği ta
rihten itibaren altı ay içerisinde görüş ve tavsiyelerini Taraflar Kurulu'na sunacak olan İmzacılar Kurulu' 
nun, sözkonusu değişiklik teklifini incelemesinden önce üç aylık bir süre gereklidir. Taraflar Kurulu; 
değişiklik teklifinin kendisince alındığı tarihten itibaren, İmzacılar Kurulu'nun görüş ve tavsiyelerini de 
dikkate alarak, teklif hakkında, altı aydan daha önce mütalaada bulunmaz. Bu süre, özel durumlarda, esasa 
ilişkin konularda uygulanan usûl uyarınca Taraflar Kurulu tarafından alınacak bir kararla ıkısaltılabilir. 

b) Taraflar Kurulu'nca kabul edildiği takdirde; değişiklik; kabul tarihinde, Taraf olan ve İmzacıları toplam 
yatırım hisselerinin en az üçte ikisini sağlayan Devletler'in üçte ikisinin kabul bildirimlerinin Müstevdi ta
rafından alınmasından yüz yirmi gün sonra yürürlüğe girer. Yürüdüğe girmesinden sonra değişiklik, tüm 
Taraflar ve İmzacılar için bağlayıcı niteliktedir. 
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c) Herhanıgi bir değişiklik, (Taraflar Kurulu'nea kabul edildiği tarihten itibaren sekiz ay ıgeçmeden yürürlüğe 
girmez. Taraflar Kurulu 'tarafından kabul edildiği tarihten itibaren onsekiz ay içerisinde işbu Madde'nin 
b) paragrafına göre yürürlüğe girmemiş bir değişiklik, hükümsüz ve geçersiz sayıdır. 

MADDE — XX 
(Anlaşmazlıkların Giderilmesi) 
a) Taraflar arasında ya da EUTELSAT ile bir Taraf veya Taraflar arasında, Sözleşme'nin veya İşletme An

laşması'nın 15. Maddesi'nin c) paragrafı veya 16. Maddesi'nin c) paragrafının uygulanması veya yoru
mu ile ilgili olarak ortaya çıkan bütün anlaşjmazlık lar; anlaşmazlığa taraf olanlardan birinin diğerine, an-
iaşimazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi teklifini yapmasından sonraki bir yıl içerisinde giderilemez ise, 
hakem usûlüne ıbaşvurulur. Bir tarafta bir veya daha fazla Tarafın, diğer tarafta bir veya daha fazla Im-
zacı'nın bulunduğu ve işbu Sözleşme yada İşletime Anlaşması'nın uygulanması veya yorumu ile ilgili ola
rak ortaya çıkan benzer anlaşmazlıklarda; anlaşmazlık halinde Taraf veya Taraflar ve İmzacı veya İmza-
cılar'ın kabul etmeleri kaydıyla, hakem usûlüne başvurulabilir. 

b) Bir Taraf ile Taraf olma sıfatını kaybeden bir Devlet, veya EUTELSAT ile Taraf olma sıfatını kaybeden 
bir Devlet arasında, söz konusu Devletin Taraf olma sıfatı ortadan kalktıktan sonra, Sözleşıme'nin veya 
'işletme Anlaşması'nın 15. Maddesi'nin c) paragrafı veya 16. Maddesi'nin c) paragrafının uygulanması ve
ya yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklar; anlaşmazlığa taraf olanlardan birinin di
ğerine, anlaşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi teklifini yapmasından sonraki bir yıl içerisinde giderile
mez ise, Taraf olma sıfatı ortadan kalkan Devlet'm kabul etmesi kaydıyla, Sözleşme'nin B Ekli hüküm
lerine uygun olarak, hakem usûlüne başvurulur. Herhangi bir anlaşmazlığın giderilmesi için işbu Madde'
nin a) paragrafına göre hakem usûlüne başvurulmasından sonra, anlaşmazlıkla ilgili bir Devlet'in Taraf 
olma sıfatı, yada 'bir Devlet veya telekomünikasyon kuruluşunun İmzacı olma sıfatı ortadan kalksa bi
le, hakem usûlü devam eder ve sonuçlanır. 

c) Sözleşme veya İşletme Anlaşması'nın dışında, EUTEÜ3AT ile herhangi 'bir Taraf arasında yapılmış olan 
anlaşmalardan doğan ve anlaşmaların uygulanması veya yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmaz
lıkların çözümü, ilgili anlaşmalardla belirtilen hükümlere göre sağlanır. Herhangi bir hüküm bulunma
ması halinde; söz konusu anlaşmazlıklar başka türlü çözümlenemez ise, anlaşamayan tarafların kabul et
mesi kaydıyla, Sözleşme'nin B eki uyarınca hakem usûlüne 'başvurulabilir. 

MADDE — XXI 
(İmzalama - Ihtirazî Kayıtlar) 
a) Geçici Anlaşma'ya imzacı Taraf olan veya olma hakkı bulunan Telekomünikasyon İdaresi'ne/Yetkli 

özel İşletme Kuruluşu'na sahip her Devlet; Sözleş mo'ye, aşağıdaki şekilde, Taraf olabilir : 
i) Onay, kabul veya tasvip kaydı olmaksızın itma'lama suretiyle, veya 

ii) İmzayı müteakip onay, kabul veya tasvip kaydıyla; imzalama suretiyle, veya 
ili) Katılma ile. 

b) Sözleşme; 15 Temmuz 1982 tarihinden, yürürlüğe girene kadar Paris'te imzaya açık olup, müteakip katıl
malar için de açık tutulur. 

c) Hiçbir Devlet, İşletme Anlaşması'nın kendisince tayin edilen telekomünikasyon kuruluşu veya kendisi 
tarafından imzalanmasına kadar, Sözleşıme'ye Taraf olamaz. 

d) Sözleşme veya İşletme Anlaşması'na hiçbir -ihtirazı d) Sözleşme veya İşletme Ani aşması'na hiçbir ihtirazı 

MADDE — XXII 
(Yürürlüğe Giriş) 
a) Sözleşme; Sözleşme'nin XXI. Maddesi'nin (a) paragrafının (i) bendi uyarınca, imzalandığı tarihten, veya 

Sözleşme'nin imzaya açıldığı tarihte Geçici Anlaşma'nın imzacı Taraflar'ı üzerinde nüfuzu bulunan Dev-
letler'in üçte ikisinin onayı, kabulü veya tasvibinden 60 gün sonra yürürlüğe girer. Ancak : 
i) Sözü edilen İmzacı Taraflar veya kendilerince ECS Anlaşması için tayin edilmiş olan İmzacılar, ECS 

Anlaşması'nda belintiien malî hisselerin üçte ikisini sağlamalıdırlar ve, 
ii) işletme Anlaşması, Sözleşme'nin II. Maddesıi'nin (b) paragrafına göre imzalanmalıdır. 
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b) Sözleşme, imzaya açıldığı tarihi takip eden sekiz aydan önce yürürlüğe giremez. Sözleşme; imzaya açıl
dığı tarihi takip eden 18 ay içerisinde işbu Madde'niin (a) paragrafına göre limzalanmadığ-ı, onaylanma
dığı, kabul veya tiasvdp «dilimlediği takdirde yürürlüğe girmez. 

c) Sözleşme'nin yürürlliiğe girdiği tarihten sorara herhangi ıbir Devlet tarafından onaylama, kabul, tasvip 
Veya (katılma belgesi verilir ise; Sözleşme, bu Devlet içlin, belgenin veriliş ıtarihinfde yürürlüğe girer, 

d) Onaylanması, ka'bul Veya tasvip edilmesi kaydıyla Sözleşmelyi imzalayan ve imzalama sırasında veya 
Sözleşme yürürlüğe girmeden önce daha sonraki bir tarihte bu yolda bir talepte bulunan herhangi bir 
Devlet için; Sözleşme, yürürlüğe girişini müteakip, geçici olarak uygulanır. Geçici uygulama şu du
rumlarda son bulur : 
i) Onay, k'aıbul veya tasvip belgesinin ilgili Devlet tarafından teslim edilmesi üzerine; 
ii) Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip ilki yılık fotir süre içinde, Sözleşme ilgili Devlet ta

rafından onaylanmaz, kalbul veya tasvip edilmez ise, bu sürenin bitiminde; 
iti) İşbu paragrafın (ii) iberidinde belirtilen süre dolmadan, ilgili Devlet'in Sözleşme'yi onaylamama, 

kabul «veya tasvip eltimeme kararını bildirmesi halinde. 
Geçici uygulama işbu paragrlaJfm (ii) veya (i'i'i) üen'Ueri gereğince son bulur ise; Taraf ve tayin et
tiği Imzacı'nın halk ve yükümlülüklerine, Sözleşme'nin XVIII. Maddes'i'nin (d), (e) ve '(g) paragraf-
larınidaki hükümler uygulanır. 

e) İşbu Madde'nin hükümlerine rağmen; Sözleşme, XXI. Madjdesi'nin <c) paragrafındaki şartlar karşılan
madıkça, herhangi bir Devlet içlin yürüdüğe girmez ve geçici olarak da uygulanmaz. 

f) Yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşmfe, Geçici AnlaŞma'nın yerini alır ve onu yürürlükten kaldırır.; Bu
nunla birlikte, Sözleşme veya İşletme Anlaşmiası'ndaki hiçbir hüküm; herhangi bir Taraf veya Imzacı'nın, 
da'ha önce Geçici Anlaşma'ya İmzacı Taraf veya EıCS Anlaşması'na İmzacı olma sıfatı ile elde etmiş 
olduğu her türlü hak ve yükümlülüğü etkilemez. 

MADDE — XXIII 
(Katılma) 

a) Sözleşme'nin imzayla açıldığı tarihte Geçici Anlaşma'ya İmzacı Taraf olmuş veya Taraf olma hakkını 
kazanmış bulunan Telekomünikasyon İdaresfne/Yetk'ili Özel İşletme Kürufluışu'na sahip her Devlet, Söz
leşme'nin yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Sözleşme'ye katılımla kaydıyla, Sözleşme'nin im
zaya kapanmasından sonra da Sözleşme'ye katılabilir, 

t>) Aşağıdaki Devletlerin Sözleşme'ye katılma taleplerine, İşbu Madde'n'in (c), (İd) ve (e) paragraflarında yer 
alan hükümler uygulanır : 
i) SözJieşme'riin imzaya açidığı tarihte geçici Anlaşma'ya İmzacı Taraf olmuş veya Taraf olmia hak

kını kazanmış bulunan Telekomünikasyon İdaresi'ne/Yetkili özel İşletime Kuruluişu'na sahip, ancak 
işjbu Madde'n'in (a) paragrafına veya Sözleşme'nin XXI. Maddes'i'nin (a) paragrafının (i) veya (ii) ben
dine göre Sözleşme'ye Taraf olmayan bir Devlet'in katılma talebine, 

ii) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne üye herhangi bir Avrupa Devleti'n'in, Sözleşme'nin yürür
lüğe girmesinden sonraki kaMma talebine, 

c) İşbu Maddenin (b) paragrafında belirtilen şartlarda, Sözleşme'ye katılmak isteyen bir Devlet, «Müra
caatçı Ddvlet» sıfatıyla, Genel Müdür'e yazılı olarak başvurur ve EUTELISAT Uzay Kesîmi'n'in kendi
since talep olunan kullanımı ile ilgili, İmzacılar Kurulu tarafından istenebilecek her türlü bilgiyi temin 
eder. 

d) İmzacılar Kurulu; Müracaatçı Devlet'in başvurusunun EUTEUSAT'ın faaliyet sahası çerçevesinde 
EUTELSAT ve İmzacılar'ın menfaatlerine teknik, işlööme ve malî açılardan uygunluğunun inceler ve bu
nunla illgü olarak Taraıflar Kurulu'na tavsiyede bulunur. 

e) Taraflar Kurulu, böyle bir tavsiyeyi göz önüne alarak; Müracaatçı Devlet'in talebinin işbu Madde'nin 
c) paragrafı uyarınca gerekli tüm bilgiyi ihtiva ettiğine İmzacılar Kurullu'nca karar verilmesini müteakip 
altı ay içerisinde, söz konusu talep hakkında karar alır. İmzacılar Kurulu'nun kararı Taraflar Kuru
luna derhal bildirilir. 
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Taraflar Kurulu'nun kararı, esasa M'işlkin konularda karar alınması usulüne uygun olarak ve gizli oyla 
alınır. Bu amaçla, olağanüstü bir Taraflar Kurulu toplantısı yapılabilir. 

f) Genel Müdür; Müracaatçı Devlet'e, Taraflar Kurulunca tespit ödülen kalMma şartlarını biMrir, ilgili 
DevleSt tarafından Müstevdi'ye tevdii edilecek dan katılma belgesine, söz konusu şatrjüara il'işlkin bir prö-
tolfcol eklenir. 

MADDE — XXIV 
(Sorumluluk) 
Sorumluluğun, İlgili Taraf ve tazminat talebinde bulunan bir Devlet'.'n Taraf oldukları bir andlasmadan 
doğması halinim dışında; hiçbir Taraf, EUTELSAT'ın icraat ve yükümlülüklerinden dolayı münferiden so
rumlu olmaz. Bu durumda EUTELSAT, ilgili Taraf böyle bir sorumluluğu kabullenmeyi açıklıkla taahhüt 
etmedikçe, sözkonusu Tarafa sorumlulukla ilgili tazminatta bulunur. 

MADDE — XXV 
(Muhtelif Hükümler) 
a) EUTELSAT'ın resmî ve çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca'dır. 
b) EUTELSAT; Taraflar Kurulu'nun genel görüşlerini dikkate alarak:, özellikle Uluslararası Telekomünikas

yon Birliği ve diğer Uluslararası Teşkilatlar olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve bünyesindeki ihtisas ku
ruluşları ile müşterek menfaatlere ilişkin konularda işbirliği yapar. 

c) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1721 (XVI) sayılı kararı uyarınca, EUTELSAT, Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri'ne ve ilgili İhtisas Kuruluşları'na, bilgi vermek amacıyla, faaliyetlerine ilişkin yılık 
rapor gönderir. 

MADDE — XXVI 
(Müstevdi) 
a) Onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin, geçici uygulanma taleplerinin değişikliklere ilişkin onay, 

kabul veya tasvip bildirileri ile, EUTELSAT'dan çekilme veya Sözleşme'nin geçici olarak uygulanma-' 
sının sona erişine ilişkin karar bildirilerinin teslim edildiği Fransa Cumhuriyeti Hükümeti; Sözleşme'nin 
Müstevdiısidir. 

b) Sözleşme, Müstevdi'nir; arşivlerinde muhafaza edilir. Müstevdi, Sözleşme'yi imzalayan veya katılma bel
gelerimi kendisine teslim eden bütün Devletler'e ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne, Sözleşme 
metninin tasdikli suretlerini gönderir. 

c) Müstevdi, Sözleşme'yi imzalayan veya Sözleşme'ye-katılan bütün Devletler'e, bütün İmzacılar'a ve gere
kirse Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne aşağıdaki hususları bildirir : 
i) Sözleşme'ye atılan tüm imzalar; 
ii) Onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin teslimi; 
iii) Sözleşme'nin XXII. Maddesi'nin (a) paragrafında sözü edilen altmış günlük sürenin başlaması; 
iv) .Sözleşme'nin yürürlüğe girişi; 
v) Sözleşme'nin XXII. Maddesi'nin (d) paragrafında yer alan geçici uygulanmaya ilişkin tüm talepler; 
vi) Sözleşme'nin XIII. Maddesi'nin (a) paragrafına göre; Genel Müdür'ün atanması ile buna ilişkin tas

vip ve itirazlar; 
vii) Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin kabulü ve yürürlüğe girişi; 

viii) Çekilme ile ilgili tüm bildiriler; 
ix) Taraflar Kurulu'nun, Sözleşme'nin XVIII. Maddesi'nin (b) paragrafına göre, bir Tarafın EUTEL

SAT'dan çekilmiş sayılmasına ilişkin tüm kararları; 
x) İmzacılar Kurulu'nun, Sözleşme'nin XVIII. Maddesi'nin (b) paragrafına göre, bir îmzacı'nın EU

TELSAT'dan çekilmiş sayılmasına ilişkin tüm kararları; 
xi) Sözleşme'nin XVIII. Madesi'nin (b) ve (c) paragraflarına gere, tmzacılar'ın değiştirilmeleri; 

xii) Haklarıa askıya alınması ve iadesi; 
xiii) Sözleşme ile ilgili diğer bütün bildiriler ve yazışmalar. 
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d) Sözleşme'niıı yürürlüğe girmesini takiben Müstevdi, Birleşmiş Milletler Yasasının 102. Maddesi uyarınca, 
Sözleşme vs İşletme Anlaşması'nın kabul edilen tasdikli suretlerini, kayıt ve yayınlanmaları için Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteriiği'ne gönderir. 

BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda imzaları bulunan ve kendi Hükümetleri tarafından gerekli şekilde 
yetkili kılınanlar, işbu Sözleşme'yi 'imzalamışlardır. 

Bindoikuzyüzseksen'ifci Temmuz'unun 15 inoi günü Paris'te İngilizce ve Fransızca dillerinde, her iki metin 
de geçerli olmak üzere, tel bir asıl nüsha olarak imzaya açılmıştır. 

EK — A 
(Geçici Hükümler) 
1. Faaliyetlerin Sürekliliği 

a) GEÇİCİ EUTELSAT tarafından, Geçici Anlaşma veya ECS Anlaşması'na göre yapılan ve bu iki 
anlaşmanın yürürlükten kalktığı tarihte yürürlükte bulunan herhangi bir anlaşma; kendi hükümleri
ne göre değiştirilmez veya feshedilmezse yürürlükte kalır. GEÇİCİ EUTELSAT tarafından, Geçici 
Anlaşma veya ECS Anlaşması'na göre alınan ve bu iki anlaşmanın yürürlükten kalktığı tarihte yü
rürlükte bulunan herhangi bir karar; Sözleşme veya İşletme Anlaşması'nca ya da bunların uygulan
ması neticesi olarak değiştirilmedikçe veya feshedilmedikçe, değiştirilene veya feshedilene kadar yü
rürlükte kalır. 

b) Geçici Anlaşma ile ECS Anlaşması'nın yürürlükten kalktığı tarihte; GEÇİCİ EUTELSAT'ın herhan
gi bir organı, sözü edilen ilki anlaşmaya göre, yapmaya yetkili kılındığı veya yapması gereken bir 
faaliyete başlamış ancak bunu tamamlayamamış ise, İmzacılar Kurulu bu faaliyetinin tamamlanması 
amacıyla ilgili organın' yerini alır. 

2. idare 
a) Geçici Anlaşma'nın 9. Maddesi'ne göre oluşturulan daJimî Genel Sekreterliğin tüm personeli, Sözleş-

me'nin XIII. Maddesi'nin (f) paragrafındaki hükümlere tabi olmaksızın, EUTELSAT'ın yürütme 
organına nakil hakkına sahiptir. 

b) İşbu Ek'in (1) paragrafı uyarınca, Geçici Anlaşma'da yürürlükte olan personel istihdam şartları, 
İmzacılar Kurulu'nca yeni istihdam şartlan tespit edilinceye kadar uygulanmaya devam eder. 

c) İlk Genel Müdür göreve başlayıncaya kadar; Genel Müdür'ün görevleri, GEÇİCİ EUTELSAT Ge
nel Sekreteri tarafından yürütülür. 

3. Vekil İdare'nin görevlerinin EUTELSAT'a aktarılması 
a) Sözleşme'nin XXII. Madesi'nin (a) paragrafında sözü edilen altmış günlük sürenin başladığı tarihte, 

GEÇİCİ EUTELSAT Genel Sekreteri Vekil İdare'ye Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarih ile Geçici 
Anlaşma'nın yürürlükten kalktığını bildirir. 

b) GEÇİCİ EUTELSAT Genel Sekreteri; Vekil İdare'nin, GEÇİCİ EUTELSAT'ın hukukî temsilcisi 
olmak sıfatıyla elde etmiş olduğu tüm hak ve yükümlülüklerin uygun bir zamanlama ile EUTEL
SAT'a aktarılması için gerekli bütün tedbirleri alır. 

EK — B 
(Hakem Usulü) 
1.; Sözleşme'niıı XX. Maddesi veya İşletme Anlaşması'nın 20. Maddesi'nde sözü edilen herhangi bir anlaş

mazlık hakkında hüküm vermek amacıyla, aşağıdaki paragraflar uyarınca, bir Hakem Mahkemesi ku
rulur. 

2. Sözleşme'ye Taraf olan herhangi 'bir Taraf, hakem usulüne başvurulan anlaşmazlığa Taraf olanlardan bi
rine katılabilir, 

3. Hakem Mahkemesi üç üyeden oluşur. Anlaşmazlık için hakem usulüne başvurulması yolunda bir Ta
rafça yapılan talebin alınmasından itibaren iki aylık bir süre içerisinde, anlaşmazlık halindeki iki Taraf
tan her biri, bir hakem seçer. Sözleşme'nin XX. Maddesi ile İşletme Anlaşması'nın 20. Maddesi'nin, an
laşmazlığa Taraf olanların hakem usulüne başvurulması hususunda anlaşmalarını gerektirmesi halinde; 
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sözü edilen İki aylık süre, bu anlaşma tarihinden itibaren hesap edilir. İlk iki hakem, ikinci hakemin 
seçilme tarihinden itibaren iki aylık bir süre içerisinde, Hakem Mahkemesi'nin Başkanı olacak olan 
üçüncü hakemi seçer. İki hakemden birisi gereken süre içerisinde seçilmemişse; seçilemeyen hakem, iki 
Taraftan birinin talebi üzerine, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı'nca veya Taraflar arasında bir anlaş
ma olmadığı takdirde, Daimî Hakem Mahkemesi'nin Genel Sökreteri tarafımdan tayin edilir. Hakem 
Mahkemesi Başkanı'nın gereken süre içerisinde seçilmemesi halinde de, aynı usule başvurulur. 

4. Hakem Mahkemesi, toplanacağı yeri ve usulle ilgili kurallarını tespit eder. 
5. Herbir Taraf, Mahkeme'de temsil edilmekten doğan masrafların yanısıra, seçilmesinden sorumlu oldu

ğu hakemle ilgili masrafları da karşılar. Hakem Mahkemesi Başkanı ile ilgili harcamalar, anlaşmazlığa 
Taraf olanlarca eşit olarak paylaşılır. 

6. Hakem Mahkemesi'nin kararı, oylamada çekimser kalamayacak olan üyelerin çoğunluğu tarafından ve
rilir. Bu karar nihaî olup, anlaşmazlık halindeki tüm Tarafları bağlayıcı nite İliktedir ve temyiz edilemez. 
Taraflar karara vakit geçirmeksizin uyarlar. Kararın anlamı veya kapsamı hakkında herhangi bir anlaş-
mazlılığın crtaya çıkması halinde; Hakem Mahkemesi, anlaşmazlık halindeki taraflardan birinin talebi 
üzerine, kararı yorumlar. 
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UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME AVRUPA TEŞKİLATI (EUTELSAT) 
İŞLETME ANLAŞMASI 

Ö N S Ö Z 

İşbu İşletme Anlaşması'nın İmzacıları, 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı «EUTELSAT»ı oluşturan sözleşme'ye taraf Devletlerin iş
letme Anlaşması'nı imzalayacak bir telekomünikasyon kuruluşunu tayin edeceklerini veya kendilerince imza
lanacağını taahhüt ettiklerini göz önüne alarak, 
Aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır: 

MADDE 1 
(Tanımlar) 

a) İşletme Anlaşması'nda kullanılan : 
i) «Sözleşme», «EUTELSAT» Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa' Teşkilatı'nı oluşturan sözleşme' 

yi ifade eder; 

ii) «ECU», Avrupa Topluluğu Konseyi'nin 18 Aralık 1978 tarihinde 3180/78 sayılı kararıyla ve Kon-
sey'in kabul edebileceği değişiklik veya yeni tanımlara bağlı kalmak kaydıyla tesis edilen Avrupa Para 
Birtimi'ni ifade eder. 

b) Sözleşme'nin I. Maddesi'ndeki tanımlar İşletme Anlaşması için de geçerlidir. 

MADDE 2 
(İmzacıların Hak ve Yükümlülükleri) 

Her İmzacı, Sözleşme Anlaşması ile İmzacılara verilen haklara sahiptir ve bu anlaşmalarda belirtilen yü
kümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder. 
İmzacılar aralarında yapacakları trafik anlaşmalarında, trafiklerinin makul bir bölümünün EUTELSAT 
Uzay Kesimi aracılığı ile geçirilmesine gayret gösterirler. 

MADDE 3 

(Hak ve Yükümlülüklerin Devredilmesi) 
Sözleşme'nin ve İşletme Anlaşması'mn yürürlüğe girdiği tarihte ve İşletme Anlaşması'nın (A) Eki'ndeki hüküm
lere bağlı olmak kaydıyla : 

i) Geçici Anlaşma veya ECS Anlaşması'na göre kazanılan mülkiyet hakları, mukavele hakları, uzay kesi
mi hakları ve diğer bütün haklar dahil olmak üzere tüm varlık EUTELSAT'ın yetkisinde ve mülkiyeti 
altındadır. 

ii) Geçici Anlaşma ve ECS Anlaşması hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak sözkonusu tarihte mev
cut olan veya bu tarihten önce herhangi bir işin yapılması veya yapamamasından doğan ve GEÇİCİ 
EUTELSAT adına veya onun tarafından yüklenilen tüm yükümlülük ve sorumluluklar EUTELSAT'ın 
yükümlülükleri ve sorumluluklarına dönüşür. 

iii) Her bir İmzacı'nın EUTELSAT'daki malî hissesi; yüzde olarak ifade edilen yatırım hissesinin, İşletme 
Anlaşması'nın (A) Eki'nin 3 üncü paragrafının (b) bendine göre EUTELSAT'ın varlığına uygulanmasıyla 
elde edilen miktara eşittir. 
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MADDE 4 
(Malî Katkılar) 

a) Yüzde olarak ifade edilen yatırım hissesi oranına göre her imzacı, Sözleşme ve işletme Anlaşması uya
rınca İmzacılar Kurulu tarafından tespit edildiği şekilde EUTELSAT sermaye ihtiyacına katkıda bulunur, 
sermaye iadesi ve faiz ödenmesine hak kazanır. 

b) Sermaye ihtiyacı şunları kapsar; 
i) EUTELSAT Uzay Kesimi'nin tasarımı, geliştirilmesi, elde edilmesi, inşa ve tesisi, kiralama suretiyle 

kazanılan mukavele hakları ile EUTELSAT'ın diğer mülklerine ilişkin tüm dolaylı ve dolaysız harca
malar; 

ii) işletme Anlaşması'nın 9. Maddesi'ne göre elde edilen gelirlerin karşılamaması halinde, teşkilatın, iş
letme, bakım ve idarî masraflarını kapsayacak gerekli harcamalar; 

iii) Sözleşme'nin XXIV. Maddesi ve İşletme Anlaşması'nın 19. Maddesi b) paragrafına göre tazminat
ların karşılanması için EUTELSAT'a gerekli olan fonlar. 

c) imzacılar Kurulu işbu Madde'ye göre talep olunan ödemelerin programını tespit eder. Belirlenen ödeme 
tarihinden sonra ödenmeyen miktara, İmzacılar Kurulu'nca tespit edilen orana göre hesaplanan faiz ilave 
edilir. 

d) Sözleşme'nin III. Maddesi a) ve b) paragraflarında belirtilen hizmetler dışında EUTELSAT Uzay Kesimi' 
min genişletilmesi gerekiyor ise, imzacılar Kurulu, bu genişletme uygulamasının kendilerini doğrudan ilgi
lendirmeyen imzacılara malî sorumluluk getirilmemesini teminen sözkonusu hizmetlerin işletme amacıyla 
kullanılmasından önce her türlü makûl tedbirleri alır. ilgili imzacılar, yatırım hisselerine tekabül ede
cek artışı kabullenmek üzere her türlü imkânlarını kullanırlar. 

MADDE 5 
(Sermaye Tavanı) 

işletme Anlaşması'nın 4. Madde'sine göre imzacıların yaptıkları kümülatif sermaye katkıları ile EUTELSAT'a 
olan ödenmemiş sermaye taahhütleri toplamından, bunlara ödenen sermaye iadeleri toplamının çıkarılması 
«sermaye tavanı» adı verilen bir üst limitle sınırlandırılmıştır, ilk sermaye tavanı 400 milyon ECU'dur. imza
cılar Kurulu Sermaye tavanını düzenlemeye yetkilidir ve Sözleşme'nin XI. Madde'sinin g) paragrafına uygun 
olarak bu düzenlemeler hakkında karar alır. 

MADDE 6 
(Yatırım Hisseleri) 

a) imzacıların yatırım hisseleri EUTELSAT Uzay Kesimi'nin kullanılması esasına göre tespit edilir. İşbu 
Madde'de değişik hükümler olmadıkça, her imzacı EUTELSAT Uzay Kesimi'nin bütün İmzacılar tara
fından kullanılmasında kendine düşen oranda bir yatırım hissesine sahip olur. 

b) işbu Madde'nin a) paragrafındaki amaç için, EUTELSAT Uzay Kesimi'nin bir imzacı tarafından kul
lanılması; işbu Madde'nin d) paragrafına veya e) paragraf inin i) bendine göre yatırım hisseleri tespitinin 
geçerli olacağı tarihten önceki altı aylık sürede, imzacı tarafından EUTELSAT'a ödenmesi gereken uzay 
kesimi ücretlerinin bu ücretlere ait gün sayısına bölünmesi ile belirlenir. Ancak bir Imzacı'nın sözkonusu 
altı aylık süredeki kullanımı için ücretlendirilecek gün sayısı doksandan az olursa, bu ücretler yatırım 
hisselerinin tespitinde dikkate alınmaz. 

c) İşbu Madde'nin a), b) ve d) paragraflarındaki kullanma esasına göre yatırım hisselerinin tespitinden önce, 
her Imzacı'nın yatırım hissesi işletme Anlaşması'nın (B) Eki'ne göre tayin edilir. 

d) Kullanma esasına göre düzenlenecek yatırım hisselerinin ilk tespiti : 
i) EUTELSAT Uzay Kesimi'nin ilk uydusunun çalışır vaziyette yörüngeye yerleştirilme tarihinden en 

erken dört yıl sonra yapılır. 
ii) İşbu paragrafın i) bendinde belirtilen dört yıllık süre sonunda aşağıdaki şartlarda ve durumlarda ya

pılır : 
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A) EUTELSAT Uzay Kesimi'nden kendi yer istasyonları veya diğer imzacıların yer istasyonları 
aracılığı ile altı aylık bir süre yararlanan on Imzacı'nın mevcut olması halinde; ve 

B) Altı aylık bir dönemde imzacıların kullanımından elde edilen EUTELSAT gelirlerinin Konuş
maların Dijital Konsantrasyonu sisteminden yararlanılarak 5 000 telefon devresi için gerekli uzay 
kesimi kapasitesinin aynı dönem için Imzacılar'ca kullanılması halinde elde edilecek gelirlerden 
daha fazla olması halinde; 

iii) işbu paragrafın ii) bendinde öngörülen şartlar yerine getirilemez ise, EUTELSAT Uzay Kesimi'nin 
ilk uydusunun çalışır vaziyette yörüngeye yerleştirildiği tarihten yedi yıl sonra yapılır. 

e) Kullanma esâsına göre yapılan ilk tespitten sonra yatırım hisseleri : 
i) Her yıl Mart ayının ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenir. Bununla beraber, 

imzacıların bu tarihten önceki altı aylık dönemdeki kullanımları için EUTELSAT'a ödemeleri gere
ken toplam kullanım ücretleri yine bu tarihten onsekiz ay önce başlayan altı aylık dönemde İmzacı
ların EUTELSAT'a ödemeleri gereken toplam kullanım ücretlerinden yüzde yirmiyi aşan oranda dü
şük ise Mart'ın birinci gününe göre yeniden bir tespit yapılmaz. 

ii) işletme Anlaşması yeni bir imzacı için yürürlüğe girdiğinde yeniden düzenlenir. 
iii) Bir Imzacı'nın çekilmesinin geçerli olduğu tarihte yeniden düzenlenir. 

f) Bir yatırım hissesinin işbu Madde'nin e) paragrafı ii) veya iii) bentlerine veya g) paragrafına göre tespit 
edilmesi halinde, diğer bütün İmzacıların bu düzenlemeden önce sahip oldukları yatırım hisseleri orantılı 
bir şekilde yeniden ayarlanır. Bir Imzacı'nın çekilmesi halinde işbu Madde'nin g) paragrafı uyarınca tes
pit edilen % 0.05 yatırım hissesi artırılmaz. 

g) işbu Madde'nin diğer hükümlerine rağmen hiçbir Imzacı'nın yatırım hissesi % 0.05'ten daha az olamaz. 
h) Bir Imzacı'nın müracaat üzerine, imzacılar Kurulu, işbu Madde'nin a) - f) paragraflarına göre tespit edilen 

yatırım hissesinden, diğer imzacıların yatırım hisselerini kendi arzuları ile artırma oranında olmak üzere, 
daha az bir yatırım hissesi tahsis eder. imzacılar Kurulu, işbu paragraf hükümlerinin tatbik edilmesi ve 
azaltılması (istenen yatırım hissesinin, yatırım hisselerini artırmak isteyen imzacılar arasında dengeli ola
rak dağıtılmasına ilişkin usulleri tespit eder. 

i) Yatırım hisselerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin sonuçlar ve bu düzenlemenin geçerli olduğu tarih Genel 
Müdür tarafından tüm imzacılara derhal bildirilir. 

MADDE 7 
(İmzacılar Arasındaki Malî Ayarlamalar) 

a) işletme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi üzerine imzacılar arasında EUTELSAT vasıtasıyla İşletme Anlaş
ması'nın (A) Eki uyarınca malî ayarlamalar yapılır. 

b) ilk tespitten sonraki her yatırım hisseleri tespitinde, İmzacılar arasındaki malî ayarlamalar EUTELSAT 
vasıtasıyla işbu Madde'nin c) paragrafına göre yapılan değerlendirme esas alınarak yapılır. Bu malî ayar
lamaların miktarları, bir İmzacı için, yeni yatırım hissesi ile bu tespitten önceki yatırım arasındaki far
kın, eğer varsa, yukarıda sözü edilen değerlendirmeye uygulanmasıyla tespit edilir. 

c) İşbu Madde'nin b) paragrafında sözü edilen değerlendirme şu şekilde yapılır : 
i) Ayarlama tarihinde EUTELSAT hesaplarında kayıtlı olan ve sermayeye çevrilen gelir ve giderler de 

dahil olmak üzere tüm aktifin asıl masraflarından aşağıdakilerin toplamı çıkarılır : 
A) Ayarlama tarihinde EUTELSAT hesaplarında kayıtlı birikmiş amortismanlar ile, 
B) Ayarlama tarihinde EUTELSAT'ın borçlan ve diğer ödemesi gerekli hesaplar; 

ii) 'Bu şekilde elde edilen netice, işletme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden değerlendirmenin geçer
li olacağı tarihe kadar, İmzacılar Kurulu'nca tespit edilen faiz oranı veya oranlarına göre, bunların han
gi sürelerde geçerli olduğu da göz önüne alınarak kümülatif miktara kıyasla EUTELSAT'ca öde
necek faiz miktarlarının eksik veya fazla olmasına göre belirlenen eksik veya fazla miktarın ilavesi 
veya çıkarılması suretiyle ayarlanır. 
Eksik veya fazla ödeme miktarının tespit edilebilmesi gayesiyle, ödemeler aylık olarak hesaplanır ve 
işbu paragrafın i) bendinde öngörülen net miktarla bağıntılı olur. 
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d) İşbu Madde'ye göre İmzacılara yapılacak veya İmzacıların yapacakları ödemeler İmzacılar Karulu'nca be
lirlenen bir tarihe kadar gerçekleştirilir, ödenmeyen meblağlara İşletme Anlaşması'nın 4. Mactdesi'nin c) 
paragrafına göre İmzacılar Kurulu'nca tespit edilen orana göre hesaplanan faiz miktarı ilave edilir. 

MADDE 8 
(Kullanma Ücretleri) 

a) İmzacılar Kurulu, EUTELSAT Uzay Kesimi'nin değişik kullanma biçimleri için ölçü birimlerini belirler ve 
bu kullanımlara ait ücretleri tespit eder. 
Sözkonusu ücretler EUTELSAT'ın İşletme, bakım ve İdarî masraflarının kapsanması, İmzacılar Kurulu' 
nca gerekli görülecek miktarda işletme fonunun tedariki, İmzacım ~ tarafından yapılan yatırımların amor
tismanı ve İmzacıların sermayeleri için ödenecek faiz miktarlarını karşılayacak şekilde yeterli gelir ka
zanma amacına yöneliktir. EUTELSAT Uzay Kesimi'nin belirli bir kategorideki kullanımına uygulanan 
ücretler o kategorideki kullanımla ilgili tüm harcamaları kapsama amacına yönelik olacaktır. 

b) Kullanma ücretleri İmzacılar Kurulu'nca kabul edilen düzenlemelere uygun olarak ödenir. 
c) İmzacılar Kurulu Sözleşme'nin XVIII. Maddesi'nin b) paragrafındaki hükümleri gözönüne alarak üç ay

dan daha fazla bir süre içinde ödenmeyen kullanma ücretleri için gerekli tedbirleri alır. 
d) İmzacılar Kurulu'nca belirlenen ödeme tarihinden sonra ödenmeyen kullanma ücretlerine, İmzacılar Kuru

lu'nca tespit edilecek orana göre hesaplanan faiz miktarı ilâve edilir. 

MADDE 9 
(Gelirler) 

a) EUTELSAT tarafından elde edilen gelirler, mümkün olabildiği ölçüde, aşağıdaki öncelik sıra««na göre 
tahsis edilecektir. 
i) İşletme, bakım ve idarî masrafların karşılanması; 
ii) İmzacılar Kurulu'nun gerekli göreceği miktarda işletme fonu bulundurulması: 

iii) İmzacılara, yatırım hisseleri ile orantılı olarak, İmzacılar Kurulu'nca tespit edilen ve EUTELSAT he
saplarına kayıtlı amortisman tedariki miktarındaki sermaye iadesini temsil eden meblağların ödenme
si} 

iv) EUTELSAT'tan çekilen herhangi bir İmzacıya İşletme Anlaşması'nın 21. Maddesi'ne göre ödenmesi 
gereken meblağın ödenmesi; 

v) önceki Yılların ödenmemiş tazminatları ve bunlara ait faizler de dahil olmak üzere, geri kalan meb
lağın yatırım hisseleri ile orantılı biçimde İmzacılara faiz olarak dağıtılması. 

b) İmzacılar Kurulu, İmzacılara ödenecek faiz oranını tespit ederken EUTELJSAT yatırımları ile ilgili riskleri 
hesaba katar ve faiz oranını dünya pazarlarında uygulanan faiz oranına en yakın olacak şekilde tespit 
eder., 

c) EUTELSAT'ca elde edilen gelirlerin EUTELSAT'ın İşletme, bakım ve idarî masraflarını karşılayamaması 
halinde; İmzacılar Kurulu eksikliği gidermek amacıyla EUTELSAT İşletme fonunun kullanılması, kredi 
anlaşmaları, borç alma, İmzacıların yatırım hisseleri oranında sermayeye katkıda bulunmaları veya bu 
tedbirlerin herhangi bir bileşimini oluşturan kararlan alabilir. 

MADDE 10 
(Hesaplaşmalar) 

a) İmzacılar ile EUTELSAT arasında işletme Anlaşması'riın 4, 7, 8 ve 9. Maddelerine göre malî muame
lelerden doğan hesaplaşmalarda imzacılar ile EUTELSAT arasında transfer edilen fonlar ile İmzacılar 
Kurulu'nca lüzumlu görülen işletme fonlarının haricinde EUTELSAT'ın elindeki fonlar, en düşük sevi
yede tutulacak şekilde düzenlenir. 

b) İmzacılar ile EUTELSAT arasında İşletme Anlaşması gereğince yapılacak tüm ödemeler serbestçe çev
rilebilen herhangi bir para ile yapılır. 
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MADDE 11 
(Kredi ve Borç Alma) 

a) EUTELSAT, İmzacılar Kurulu kararıyla, hesap açıklarını karşılamak amacıyla yeterli gelir veya sermaye 
katkıları alınıncaya kadar kredi temini için anlaşmalar yapabilir. 

b) İşletme Anlaşması'nın 4. Maddesi'ndeki hükümlere rağmen EUTELSAT, İmzacılar Kurulu kararıyla, Söz-
leşme'nin III. Maddesi uyarınca EUTELSAT tarafından girişilen herhangi bir faaliyetin finansmanı veya 
EUTBLSAT'ın maruz kaldığı herhangi bir sorumluluğun karşılanması amacıyla borç anlaşmaları yapa
bilir. Bu türlü borçlanmalar İşletme Anlaşması'nın 5. Maddesi'nde 'öngörülen mukaveleden doğan serma
ye taahhüdü gibi mütalaa edilir. 

MADDE 12 
(Dahil Edilmeyen Giderler) 

Aşağıdakiler EUTELSAT giderlerine dahil edilmez : 
i) Sözleşme ve İşletme Anlaşması'na göre EUTELSAT tarafından bir İmzacı'ya ödenen miktarlarla il

gili olarak o İmzacı'nın ödemesi gerekli vergiler; 
ii) Taraflar Kurulu, İmzacılar Kurulu veya EUTELSAT'ın diğer toplantılarına katılmak üzere Taraf ve 

İmzacı temsilcilerinin yapacakları harcamalar. 

MADDE 13 
(Hesapların Denetimi) 

"" EUTELSAT'ın hesapları yıllık olarak imzacılar Kurulu'nca tayin edilen müstakil hesap uzmanları tarafından 
denetlenir. Her imzacı EUTELSAT hesaplarını inceleme "hakkına sahiptir. 

MADDE 14 
(Diğer Uluslararası Teşkilatlar) 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ilgili yönetmeliğini izlemenin yanısıra EUTELSAT, EUTELSAT 
Uzay Kesimi'nin tasarım, geliştirme, tesis ve kuruluşu ile EUTELSAT Uzay Kesimi ve yer istasyonlarının 
İşletilmesinde tespit edilen usuller için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği organlarının ilgili tavsiye ve iş
lemlerini de gerekli şekilde dikkate alır. 
EUTELSAT, Avrupa Posta ve Telekomünikasyon idareleri Konferansı (CEPT)'in ilgili tavsiyelerini de göz 
önünde bulundurur. 

MADDE 15 
(Yeristasyonlarının Onaylanması) 

a) EUTELSAT Uzay Kesimi'nden faydalanmak üzere; verici, alıcı veya verici - alıcı istasyonlar olarak yer
istasyonlarının onaylanmasına ilişkin müracaatlar sadece yeristasyonunun, toprakları üzerinde 'bulunduğu ve
ya bulunacağı Tarafça tayin edilen imzacı tarafından veya bir Tarafın egemenliği altında olmayan 
topraklardaki yeristasyönları için gerekli şekilde yetki verilmiş telekomünikasyon kuruluşu tarafından 
EUTELSAT'a yapılır. 

b) Sözleşme'nin XII. Maddesi b) paragrafı vi) bendine göre İmzacılar Kurulu'nca yeristasyonlarının onay
lanmasına ilişkin kıstas ve usullerin belirlenmemesi, bir yeristasyonun onaylanmasına ait müracaat için İm
zacılar Kurulu'nu inceleme veya işlem yapmaktan alıkoymaz. 

c) Yeristasyönları için müracaatta bulunan ve işbu Madde'nin a) paragrafında bahsi geçen her İmzacı veya 
telekomünikasyon kuruluşu, bu istasyonların EUTELSAT tarafından yayınlanan onaylanma doküma
nında belirlenen kurallar ve standartlara uygun olmasında, O İmzacı'nın müracaatında kendisini tayin 
eden Tarafça sorumluluğun kabullenilmesi durumu hariç, EUTELSAT'a karşı sorumlu olur. 
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MADDE 16 
(Uzay Kesimi Kapasitesinin1 Tahsisi) 

a) EUTELSAT'a, EUTELSAT Uzay Kesimi'nin tahsisi ile ilgili müracatlar; sadece İmzacılar veya ilgili Ta
rafın egemenliği altında olmayan topraklarda gerekli yetkiye sahip telekomünikasyon 'kuruluşu tarafın
dan yapılabilir. 

b) Sözleşme'nin XII. Maddesi b) paragrafı viii) ve ix) bentlerindeki kural ve şartlara uyularalk yapılacak EU
TELSAT Uzay Kesimi tahsisine İmzacılar Kurulu yetkilidir. 

.c) İmzacı'nın müracaatında sorumiluluğun l'mzacı'yı tayin eden Tarafça yüklenileceği belirtilmedikçe işbu 
Madde'ye göre tahsis-yapılan her kuruluş, EUTELSAT tarafından tahsis için tespit edilecek kural ve şart
lara uymakla sorumludur. 

MADDE 17 
(Tedarik) 

a) EUTELSAT'a gerekli mal ve hizmetlerin tedariki ile ilgili 'bütün mukaveleler, Sözleşme'nin XIV. Maddesi, 
işbu Madde ve İşletme Anlaşması'nın 18. Maddesi ile Sözleşme'nin XII. Maddesi b) paragrafı i i) bendi
ne göre imzacılar Kurulu'nca tespit edilen usul, kural ve şartlar uyarınca yapılır. 

b) Aşağıdaki durumlarda İmzacılar Kurulu'nun onayı alınır : 
i) Değeri 150 000 ECU'yu geçmesi beklenen ihaleler ile ilgili şartnamelerin " yayımlanmasından veya 

mukavelelerin yapılmasından önceki davetlerden evvel; . 
ii) Değeri 150 000 ECU'dan fazla olan mukavelelerin yapılmasından önce. 

İmzacılar Kurulu bu malî limitleri dünya fiyat indekslerindeki değişikliklere göre revize edebilir. 
c) İşbu Madde'nin a) paragrafında sözü edilen usul, kural ve şartlar İmzacılar Kurulu'na zamanında ve tam 

'bilgi verilmesini temin eder. 
Herhangi 'bir imzacı'nın isteği üzerine imzacılar Kurulu, İmzacı olarak sorumluluklarını yerine getire
bilmesi için o İmzacı'ya mukaveleler hakkında bilgi temin eder. 

d) Sözleşme'nin XII. Maddesi b) paragrafı ii) 'bendi u yarınca İmzacılar Kurulu'nca kabul edilen usullere gö
re aşağıdaki durumlarda uluslararası ihaleden vazgeçilebilir. 

i) Tahmini mukavele değeri 75 000 ECU'yu geçmez ve 'böyle bir uygulama sebebiyle ihalenin veril
mesi müteahhidi, Sözleşme'nin XIV. Maddesi'nde yer alan tedarik politikasının İmzacılar Kurulu'nca 
tatbikatına daha sonraki tarihlerde halel getirecek bir duruma düşünmez ise. Dünya fiyat indeksle
rindeki değişiklikler gerektiriyorsa, İmzacılar Kurulu bu malî limiti yeniden düzenleyebilir; 

ii) EUTELSAT faaliyetlerinin işletme fonksiyonundaki acil durumlar için tedarikin acele yapılması 
gerekiyor ise; 

iii) EUTBLGAT ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli özellikleri sağlayan sadece bir tek tedarik kayna
ğı varsa veya 'birden fazla tedarik kaynağı olması halinde hepsinin eşit şartlarla teklif verebilmesi 
kaydıyla, çok kısıtlı sayıda tedarik kaynağı olması nedeniyle harcamalar ve zaman kaybı uluslar
arası ihaleye çıkılmaya imkân vermiyor veya EUTELSAT'ın menfaatine değil ise; 

iv) İhtiyaç idari neviden olup lokal kaynaklardan temin edilmesi daha uygun ise; 
v) ihtiyaç personel hizmetleri için ise. 

MADDE : .18 
(Buluşlar ve Teknik Bilgiler) 

a) işletme Anlaşması'ndaiki «Buluşlar ve Teknik Bilgiler», insan çabasına 'ilişkin tüm alanlardaki icatlar, 
ilimi buluşlar, endüstriyel tasarımlar, ticari marka 1ar, hizmet markaları, ticari isim ve unvanlar, usûl tek
niği, haksız rekabete karşı koruruma, telif hakları İle endüstriyel ve ilmi alanlardaki entellektüel faaliyetler 
sonucu ortaya çıkan diğer tüm hakları ifade eder. 

b) i) EUTELSAT'ın buluşlar ve teknik bilgilere ilişkin politikası, kendisince veya namına yürütülecek 
faaliyetler için gerekli olan haklara sahip ol ma prensibi, üzerine kurulur. 
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Di) Özellikle, EUTELSAT'ca finanse edilen bir mukavelenin icrası sırasında müteahhit tarafından or
taya çıkarılan 'buluş ve teknik bilgilerle ilgili halkların mülkiyeti, müteahhit'in olur. 

c) Genel olarak kabul edilen endüstriyel uygulamaları takip ederken, bu prensiplere işledik kazandırmak 
amacıyla EUTELSAT; mukaveleye göre kendisince finanse edilen faaliyetler önemli bir inceleme, araş
tırma veya geliştirme unsuru ihtiva ettiğinde, aşağıdakileri temin eder : 
i) Böyle çalışmalarda ortaya çıkan tüm buluş ve teknik bilgilerin ücretsiz olarak 'kendisine verilmesi 

hakkı; 
ii) Bu şekilde ortaya çıkan buluş ve teknik bilgilerin Taraflar ve İmzacılar ile bir Tarafın nüfuzu al

tında bulunan şahıslara verilmesi ve verdirilme si hakkı; 
iii) Bu şekilde ortaya çıkan buluş ve teknik bilgileri kullanma hakkı ile bu bilgilerin Taraflar, İmzacı

lar ve bir Tarafın nüfuzu altında bulunan diğer şahıslar tarafından kullanılması için yetki verilmesi 
ve verdirilmesd selâhiyeti. Böyle bir kullanım EUTELSAT Uzay Kesimi veya yer istasyonlarından fay
dalanma ile ilgili olduğu takdirde yetki için ücret ödenmez; kullanım başka bir amaçla olursa söz 
konusu yetki buluş ve teknik bilgilerin sahibi i'le kullanıcı arasında adil ve makul şartlarla yapıla
cak uzlaşmaya bağlıdır. 

iv) Mümkün olduğu takdirde; EUTELSAT sermayeli bir mukavelenin herhangi bir ürününün yeniden te
sisi veya tadilâtı amacıyla, bu mukaveleden önce mevcut dan buluş ve teknik bilgilere ilişkin hak
ların gerekli şekilde kullanılması ve kullandırılması için adil ve makul şartları haiz yetkiler. Diğer bir 
ifalde ile, böyle bir mukavelenin tatbikinde ortaya çıkanların dışında kalan ancak böyle bir mukave-
lerikı 'gereği veçhile ^tatbikinin temini için gerekli olan haklar, 

d) îtmzacıllar Kurulundaki görüşmelerde, işbu Madden'in c) paragraifı ii), iii) ve iv) 'bendllerinide belirtilen po
litikalardan sapmamanın EUTELSAT'a zarar getireceği kanaati hâsıl olursa, İmzacılar Kurulu bu pren
siplerden ayrılmayı onaylayabilir, 

e) Itozacılar Kurulu, İstisnaî şartların gerektirmesi halinde, aşağıdaki şartların karşılanması kaydıyla, îşbu 
Maddenin b) paragrafı İi) bendinde belirtilen politikadan ayrılmayı da onayilayabiHirv 
i) İmzacılar Kurulunun söz kotlusu tutumdan ayrılmamanın BUTELSAT'ın menfaatine aykırı olacağına 

kanaat getirmesi; 
ii) EUTELSAT'ın herhangi bir ülkede patent veya benzeri bir koruma sağlaması gerektiğine İmzacılar 

(Kurultınca karar verilmesi; 
İii) İlgili müteahhidin böyle bir patent veya benzeri korumayı uygun süre içerisinde sağlayamaması veya 

sağlamaya istekli olmaması. 

f) ElUTEL'SAT, işletme Anlaşmasının 3. maddesi ile, veya işbu Malddenin c) paragrafı 'gereğince olanlar 
dışında, GEÇİCİ EUTELSAT'dan devir yoluyla buluş ve teknik bilgilere 'ilişkin haklar edindiğinde; talep 
üzerine aşağıdaikileri, hakkı olımak kaydıyla, yapar î 
i) IBuluş ve teknik bilgilere ilişkin hakkın verilmesi için EUTELSAT'ın üçüncü şahıslara yaptığı her

hangi bir 'ödemenin ilgili taraf veya İmzacı tarafından EUTELSAT'a verilmesi haricinde, söz konusu 
buluş ve teknik bilgilerin herhangi bir taraf veya İmzacıya ücretsiz olarak verilmesi veya verdıiril-
mesi; 

ii) Buluş ve teknik bilgileri, bir Tarafın nüfuzu altında bulunan diğer şahıslara vermek veya verdir
mek ile kullanmak ve bu diğer şahıslar tarafından kullanılmak amacıyla yetki vermek veya ver
dirmek üzere; herhangi bir Taraf veya İmzacıya yötki tanınması. Böyle bir kutanım EUTELSAT 
Uzay Kesıimi veya yer istasyonlarından faydalanma ile ilgili olduğumda, tanınan yetki için ücret alın
maz. Kullanım başka bir aımaçla olursa, EUTELSAT tarafından üçüncü şahıslara yetki hakkı ola
rak ödenen ımifcltarın ilgili Taraf veya İmzacı tarafından EUTELSAT'a ödenmesi haricinde yetki, 
kullanıcı ve EUTELSAT veya diğer buluş ve teknik bilgi saMbi veya yetkili herhangi bir başka ku
ruluş ya da bu buluş ve teknik bilgide hisse sahibi olan şahıs arasında adil ve makul şartlarla ya
pılacak uzlaşmaya dayanır,.* 
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g) EUTBL'SAT işbu Madldenin c) paragrafı i) bendi veya f) paragrafı i) (bendine-göre kendisine verilen tüım 
'buluş ve teknik 'bilıgiHeriın genel karakteri ile kullanılabilirliği hususunda malumat sahibi olma talebinde 
(bulunan her 'bir Taraf ve İmzacıya düzenli olarak bilgi verir.. 

h) EUTELSAT'ın elde ettiği ıtüm hulus ve teknik bilgilerin verilmesi ve kullanılması ile verilmesi ve kuia-
mıHmasına ilişkin şartlarda, TaırafJar ve İmzacılar ile işbu Maddeye göre hak tanınabilen diğer şahıslar 
arasında ayrım yapılmaz. -

MADDE — 19 
i(Sorumluluk) 

a) EIUTELSAT, İmzıacıılar, bunlarım kendi yetki sınırları içinde görevlerini yapan elemanları, BUTELSAT 
topiantılarındaki temsilciler, (Sözleşme veya İmletme Anlaşması'na göre temin edilen veya edilecek olan te
lekomünikasyon hizmetlerinim kesilmesi, gecikmesi veya hatalı olmasından dolayı, Taraflara veya İmza
cılara veya EUTELSAT'a karşı sorumlu tutulamaz, bu sebeblerden ötürü aleyhlerinde tazminat işlemi 
yapılmaz., 

b) 'Bir İmzacı, EUTELİSAT veya bir (tımzacı'nın kendi yetikıi sınırları içinde hareket 'edem bir elemanı, yetkili 
ibir mahkemenin kararı ile veya İmzacılar Kurulu'nun onayladığı bir anlaşmazlığım giderilmesi nedeniyle 
Sözleşme veya İşletme- Anlaşmasına göre EUTElJSAT tarafından veya BUTELSAT adına taahhüt edilen 
bir faaliyetten dolayı sorumlu bulunursa, o İmzacı veya ilgili şahsın, dava masrafları ve harcamalar da
hil, ödemesi gerekli herhangi bir talep EUTEL S \ T tarafından karşılanır. 
Eğer" ödeme yapılmamış ise, EUTEL'SAT ilgili İmzacı veya şahsın yerine doğrudan hesaplaşma işlemini 
yapar. 

c) Bir İmzacı veya herhangi bir elemandan tazminat talebimde bulunulursa, tazminatın işbu Madde'nim h) 
paragrafına göre ödenmesi için, İmzacı ve ilgili eleman, EUTELJSAT'ı derhal haberdar ederek, savun
ma hususunda tavsiye ve görüş bildirmesini, anlaşmazlığın giderilmesine ilişkin 'teklif yapılmasına fırsat 
verilmesi ve dava ıile ilgili yargılama hukuku imkân tanırsa ilgili İmzacı veya şahsın yerine davaya işti
rak etme veya onun yerini alma imkânını verir. 

MADDE — 20 
^Anlaşmazlıkların (Giderilmesi) 

a) İmzacılar arasında ya da EUTELSAT ile bir İmzacı veya İmzacılar arasında İşletme Amlaşması'nın yoru-
• mu veya uygulanması ıile ilgili olarak ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklarda; İmzacı veya EUTELSAT'ın 

anlaşmazlık halindeki diğer tarafa, anlaşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi teklifini yapmasından som-
ıraki bir yıl içerisinde ıgiderilememesi halinde hakem usulüne başvurulur. 

h) Bir İmzacı ile bir Devlet veya İmzacı olma sıfatını kaybeden telekomünikasyon kuruluşu veya EUTEL
SAT i e bir Devlet veya İmzacı olma sıfatını kaybeden bir imzacı arasında, o Devlet veya teleko
münikasyon kuruluşunun İmzacı olma sıfatını kaybettikten sonra ortaya çıkan bütün anlaşmazlıklarda 'İmzacı 
veya EUTELSAT'ın anlaşmazlık halindeki diğer tarafa anlaşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi tekli
fini yapmasından sonraki bir yıl içerisinde giderilememesi halimde, anlaşmazlık içindeki tüm tarafların 
kabul etmesi kaydıyla, sözleşıme'min (İR) Eki'ne uyularak hakem usulüne başvurulabilir. Anlaşmazlığa taraf 
olan bir Devlet veya telekomünikasyon kuruluşunun hakem usulüne başlamasından sonra İmzacı 
olma sıfatı sona ererse, hakem usulüne devam edilir ve sonuçlandırılır. 

c) EUTELSAT'ın bir İmzacı ıile yaptığı anlaşma veya mukavelelerin yorumu veya uygulanması ile ilgili ola
rak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda, bu anlaşma ve mukavelelerde belirtilen anlaşmazlılfcbrın gideril
mesine ilişkin hükümlere göre işlem yapılır. Böyle hükümler bulunmaması halinde İmzacı veya EUTEL
SAT'ın anaşmazlık halindeki diğer ıtarafa, anlaşmazlığın sulh yoluyla çözümlenmesi teklifini yapmasın
dan sonraki bir yıl içerisinde giderilemez ise iSözleşme'nln (B) Eki uyarınca, hakem usulüne başvurulur. 

d) İşletme Anlaşması yürüdüğe girdiğinde, Geçici An'laşma'nın 17. Maddesi'ne göre devam etmekte olan bir 
hakem usûlümde, anlaşmazlığa taraf olanların 'tümü aksine karar vermedikçe, sözkonusu Madde'de belirti
len usûller dava sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 



— 32 — 

. MADDE 21 
(Çekilmeyle İlgili Hesaplaşma) 

a) Sözleşme'nin XVIII. Maddesine göre, bir İmazcının EUTELSAT'tan çekilmesinin yürürlüğe girdiği tarih
ten sonraki üç ay içerisinde İmzacılar Kurulu, İmzacıya çekilmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 
EUTELSAT ile ilgili malî durumunu ve işbu Maddenin c) paragrafına göre ödemenin ne şekilde yapıla
cağını bildirir. 

b) İşbu Maddenin a) paragrafında öngörülen bildirim şunları kapsar : 
i) Çekilmenin geçerli olduğu tarih itibariyle, İmzacının sahip olduğu yatırım hissesi ile İşletme Anlaş

masının 7. Maddesi c) paragrafına göre hesaplanan değerle çarpımından elde edilen ve EUTELSAT 
tarafından İmzacıya ödenecek olan miktar; 

ii) İmzacının çekilme kararına ilişkin talebinin Genel Müdür tarafından alınması tarihinden veya çe
kilmenin geçerli olduğu tarihten önce yapılmasına yetki verilmiş taahhütlere sermaye olarak katkı 
hissesini temsil eden ve Sözleşmenin XVIII. Maddesi e) paragrafı i) bendine göre İmzacının 
EUTEUSAT'a ödemesi gereken miktarlar ile o tarihten önce yapılan veya yapılmayan sorumluluk 
ve mukaveleli taahhütlerin karşılanması için yapılacak ödeme programı; 

iii) İmzacının çekilmesinin geçerli olduğu tarihte İmzacının EUTELSAT'a ödemesi gerekli diğer miktar
lar. 

c) İşbu Maddenin b) paragrafı ii) ve iii) bendlerjne göre İmzacının ödeyeceği miktarların ödenmesi kaydıyla 
ve İşletme Anlaşmasının 9. maddesi gözönüne alınarak, İşbu Maddenin b) paragrafı i) ve ii) bendlerin-
de öngörülen miktarlar EUTELSAT tarafından İmzacıya, sermaye katkılarının diğer İmzacılara ödendiği 
sürelere uygun bir sürede veya İmzacılar Kurulunca uygun görülebilecek daha kısa bir sürede ödenir. 
İmzacılar Kurulu zaman zaman İmzacıya ödenecek veya imzacının ödeyeceği miktarlara uygulanacak 
faiz oranını tespit eder. 

d) İşbu Maddenin a) ve b) paragraflarındaki hesaplamada, İmzacılar Kurulu, İmzacının çekilme kararına 
ilişkin talebin alınmasından önce yetki verilmiş mukaveleli taahhütler için hissesine düşen sermaye katkı
sı sorumluluğu ile yapılan veya yapılamayan faaliyetlerden doğan sorumlulukları kısmen veya tamamen 
kaldırabilir. 

e) İşbu Maddenin d) paragrafına göre İmzacılar Kurulunca başka türlü karar alınması hariç, bu Maddenin 
hiç bir hükmü : 
i) İşbu Maddenin a) paragrafında bahsi geçen İmzacıyı, Sözleşmenin XVIII. Maddesi a) paragrafına 

göre bir çekilmeyi takiben çekilme kararına ilişkin talebin Genel Müdür tarafından alınmasından 
önce veya çekilmenin geçerli olduğu tarihten önce, Sözleşmenin XVIII. Maddesi b) paragrafı ii) veya 
iii) bendlerine göre bir çekilmeyi takiben Sözleşme ve İşletme Anlaşmasının uygulanmasında yapılan 
veya yapılamayan faliyetlerden doğan EUTELSAT'ın mukavelesiz taahhütleri nedeniyle hissesine dü
şen sorumluluklardan kurtarmaz. 

ii) Hiçbir İmzacıyı, İmzacı olma sıfatı ile elde ettiği ve çekilme tarihinden sonra da geçerli olan ve İşbu 
Maddeye göre tazminat almadığı haklardan mahrum bırakmaz. 

MADDE 22 
(Değişiklikler) 

a) Herhangi bir İmzacı veya Taraflar Kurulu tarafından İşletme Anlaşmasında değişiklik yapılması teklif 
edilebilir. Bu teklifler bunları derhal bütün Taraflara ve İmzacılara bildirecek olan Genel Müdüre ileti
lir. 

b) İmzacılar Kurulu, her bir değişiklik teklifini, Genel Müdür tarafından tebliğ edilmesini müteakip ilk ola
ğan toplantısında veya değişiklik teklifinin Genel Müdür tarafından toplantının açılış gününden en az 
doksan gün önce tebliğ edilmiş olması kaydıyla, daha önce yapılacak olağanüstü bir toplantıda ele alır. 
imzacılar Kurulu, değişiklik teklifi ile ilgili olarak herhangi bir Taraf veya Taraflar Kurulunun yapacağı 
görüş ve tavsiyeleri de dikkate alır. 
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c) tmzacılar Kurulu, her bir değişiklik hakkında, Sözleşmenin XI. Maddesinde belirtilen yeter sayı ve oyla
ma hükümlerine uygun olarak karar alır. imzacılar Kurulu tşbu Maddenin a) paragrafına göre tebliğ 
edilmiş olan herhangi bir değişiklik teklifinde tadilat yapabilir, tebliğ edilmemiş ancak teklif edilen deği
şiklikle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir değişiklik teklifi ile ilgili kararları da alabilir. 

d) Değişiklik; imzacılar Kurulunun kabulünü müteakip, kabul tarihinde İmzacı sıfatı olan ve toplam yatırım 
hisselerinin en az üçte ikisini sağlayan İmzacıların üçte ikisinin Müstevdiye kabul bildirimlerini gönder
melerinden doksan gün sonra yürürlüğe girer. Yürürlüğe girmesinden itibaren bütün imzacılar için bağ
layıcı olur. 
Bir imzacının değişikliğe ilişkin kabul bildirimi o imzacıyı tayin eden Tarafça Müstevdiye iletilir. Bu bil
dirim değişikliğin ilgili Tarafça da kabul edildiğini ifade eder. 

e) imzacılar Kurulunca kabul edilen tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde İşbu Maddenin d) paragrafına 
göre yürürlüğe girmeyen bir değişiklik geçersiz ve hükümsüz sayılır. 

MADDE 23 
(Yürürlüğeı Giriş) 

a) Sözleşme'nin, İmzacı'yı tayin eden Taraf için, Gözleşme'nin XXII. Maddesi'ne göre yürürlüğe girdiği ta
rihte, İşletme Anlaşması da İmzacı için yürürlüğe girer. 

b) (Sözleşme'nin, İmzacı'yı tayin eden Taraf için, Sözleşme'nin XXII. Maddesi d) paragrafına göre geçici 
olarak uygulandığı sürelerde işletme Anlaşması da o imzacı için geçici olarak uygulanır. 

c) işletme Anlaşması, Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece geçerli olacaktır. 

MADDE 24 
(Müstevdi) 

a) Sözleşme'nin Müstevdüsi İşletme Anlaşması'nın da Müstevdisi'dir. 
b) Müstevdi işletme Anlaşması'nın tasdikli suretlerini, Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı 

(EU!TELSAT),ın yönetilmesine ilişkin nihai anlaşmalar için düzenlenen Tam Yetkililer Konferansı'na 
davet edilen her 'bir Devletin Hükümetine, Sözleşme'yi imzalayan veya kalbul eden diğer Devletlerin Hü
kümetlerine, her bir İmzaeı'ya ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne gönderir. 

c) Müstevdi, Sözleşime'yi imzalayan veya kabul eden tüm Devletlere, tüm İmzacılara ve Uluslararası Tele
komünikasyon Birliği'ne aşağıdaki durumları derhal bildirir : 

i) İşletme Anlaşması'nın imzalanması; -
ii) İşletaıe Anlaşması'nın yürürlüğe girişi; 

iii) işletme Anlaşması'nın 23. Maddesi b) paragrafına göre işletme Anlaşması'nın geçici olarak uygu
lanmaya 'başlanması ve sona erdirilmesi; 

iv) İşletme Anlaşması'nda yapılacak herhangi bir değişikliğin kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi; 
v) Herhangi bir çekilme bildirimi; 
vi) İşletme Anlaşması ile ilgili diğer bildirim ve yazışmalar. 

BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda imzaları bulunan ve bu gaye için yetkili kılınanlar işbu İşletme An-
laşıması'nı imzalamışlardır. 
Bin dokuzyüz seksen iki yılının Temmuz ayının onbeşinci günü Paris'te İngilizce ve Fransızca dillerinde, her 
İki metin de eşit olarak geçerli ve tek bir asıl nüsha olarak Müstevdi'ye tevdi edilmek üzere, imzaya açıl
mıştır. 

(A) EKİ 
(Geçici Hükümler) 

1. İmzacılar Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin hazırlıklar : 
a) Sözleşme'nin XXII. Maddesi a) paragrafında belirtilen altmış günlük süre içerisinde İmzacılar Kurulu'nun 

ilk toplantısı için hazırlıkları ve toplantı davetini GEÇİCİ EUTELSAT Genel Sekreteri yapacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 
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b) işletme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonraki üç gün içerisinde GEÇİCİ EUTELSAT Genel Sek
reteri, İşletme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonraki otuz gün içerisinde yapılacak ilik İîmzacılar 
Kurulu toplantısına ilişkin düzenlemeleri bütün İmzacılara bildirecektir. 

2. Hesapların Transferi 
ECS Anlaşması'nın İmzacısı durumunda bulunan ve İşletme Anlaşması'na taraf olan her İmzacı'nın geçici 
anlaşma uyarınca GEÇİCİ EUTELjAT'a olan borç veya alacaklı durumuna ait net miktara göre, İşletme 
Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği tarihte EUTEİLSAT hesaplarına borçlu veya alacaklı olarak geçirilecektir. 

3. imzacılar arasındaki imali ayarlamalar 
a) İşletme Anlaşması'nın 3. Maddesi uyarınca İşletme Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği tarihte, GEÇİCİ 

EUTELSAT'ın tüm varlığı EUTELSAT'ın varlığı olacaktır. 
Bunlar EUTELSAT kayıtlarına GEÇİCİ EUTELSAT kayıtlarına geçtiği tarihte kaydedilmiş-ve GE
ÇİCİ EUTELSAT kayıtlarında belirtildiği şek ilde amortize edilmiş sayılacaklardır. 

b) İşletme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi üzerine, EUTELSAT'ın varlığı şu şekilde değerlendirilecek
tir : 

i) İşletme Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği tarihte, sermayeye çevrilen gelir veya giderler de dahil ol
mak üzere, GEÇİCİ EUTELSAT kayıtlarında 'belirtilen tülm varlığın esas kıymeti alınır; 

ii) önce hu miktardan İşletme Anlaşması'nın:* yü rürlüğe girdiği tarihte GEÇİCİ EUTELSAT hesapların
da kayıtlı bulunan toplam amortisman miktarı çıkarılır; 

iii) Sonra İşletime Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği tarihte GEÇİCİ EUTELSAT tarafından ödenmesi 
gereken borçlar veya diğer hesap miktarı çıkarılır. 

c) İşletme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi üzerine EUTELSAT tarafından İmzacılar arasında, işbu paragra
fın h) bendindeki değerlendirme esas alınarak mali intibaklar yapılır. Her bir İmzacı için bu düzenleme
lerin miktarı söz konusu değerlendirmenin aşağıda ki şekilde uygulanmasıyla tespit edilir. 

i) ECS Anlaşması'na İmzacı olmuş olan her bir İmzacı için; ECS Anlaşması'na İmzacı olması sıfatıyr 
la sahip olduğu en son hisse üe İşletme Anlaşması'nın 6. Maddesi ve (B) Eki uyarınca tespit edilen 
ilk yatırım hissesi arasında fark varsa, değerlendirmenin bu farka göre uygulanması suretiyle; 

ii) ECS Anlaşması'na İmzacı olmamış 'bulunan her bir İmzacı için; işletme Anlaşması'nın 6. Maddesi 
ve (B) Eki uyarınca tespit edilen ilik yatırını hissesine uygulanmak suretiyle. 

4. Hisselerin satın alınması 
a) İstetme Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda İmzacılar Kurulu 

ECS Anlaşiması'na taraf olan ancak İşletme Anlaşması'nın kendileri için yürürlüğe girmeyen ve geçici 
olarak da uygulanmayan İmzacılara nasıl tazminat yapılacağına karar verecektir. 

b) ECS Anlaşmasına taraf olan böyle bir İmzacı'ya yapılacak tazminata İmzacılar Kurulu karar verecek 
ve aşağıdaki şekilde 'belirlenen miktarı geç'meyecek'tir. 

ii) İşletme Anlaşması! yürürlüğe girdiğinde, ECS Anlaşması'na taraf ollma sıfatıyla sahip olunan malî 
hissemin, işbu Ek'ıin 3. paragrafı b) bendine göre tespit edilen değerlendirmeyle çarpımından oluşan 
miktar; 

ii) 'Bu çarpım sonucunda işletme Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği tarihte o İmzacı'inan 'borçlu olduğu 
miktarların çıkarılmasıyla oluşan miktar. 

c) İşbu paragraftaki hiçbir hüküm: 
ii) İşbu paragraf un a) bendinde tanımlanan ECS Anlaşması'na taraf olma sıfatıyla sahip olunan malî 

yürürlüğe girmeden önce, Geçici Anlaşma'nün veya ECS Anlaşması'ının uygulanması sırasında ya
pılan veya yapılamayan faaliyetler sonucu kendisi veya müştereken ECS Anlaşması'na taraf olan 
İmzacılar adına yüklenilen sorumluluklar için hissesi nispetinde sorumlu oimaktaın kurtarmaz. 

ii) ECS Anlaşması'raa taraf olan böyle hir İmzacı'yı, bu sıfatı ile elde ettiği ve ECS Anlaşması'nın 
sona ermesinden sonra da geçerli olan ve işbu paragrafa göre tazmin edilmeyen haklarından 
mahrum etmez. . . ' 

5. Uydu Aracılığıyla Çeşitli Hizmetler Sistemlerinden yeterli şekilde yararlanamayan 'İmzacılara verilecek 
tazminat 
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İmzacılar Kurulu, İşletme Anlaşması yürürlüğe girdikten sonra en kısa süre içinde, Uydu Aracılığıyla Çe
şitli Hizmetler Sistemleri'nin oluşumuna ilişkin tazminatla lilgili GEÇİCİ EUTELSAT'ın kabul ettiği pren
siplerin uygulamasına nasıl devam edileceğinle karar verecektir. 

<B) EKİ 
<llk Yatırım Hisseleri) 
1. Aşağıdaki üstede belirtilen Devletlerden ibirinıin İm zacı'sınun iılk yatırım hissesi, o Devdet'inı nüfuzu altında 

ECS Anlaşması'na taraf olan İmzacı'nın Sözleşme yürürlüğe girdiği (tarihte sahip olduğu malî hisseye eşit 
olur. İşletme Anlaşması yürürlüğe girmeden önce ECS Anlaşması'na taraf olan İmzacıların malî hisse
tlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Devletlerin İmzacıları'nm ilk yatırım hisseleri aşağıdaki gi
bidir. 

AVUSTURYA 
BELÇİKA 
KIBRIS 
DANİMARKA 
FİNLANDİYA 
FRANSA 
ALMANYA (Federal) 
YUNANİSTAN 
İRLANDA 
fTALYA 
LÜKSEM'BURG 
HOLLANDA 
NORVEÇ 
(PORTEKİZ 
İSPANYA 
İSVEÇ 
İSVİÇRE 
TÜRKİYE 
İNGİLTERE 
YUGOSLAVYA 

% 1,97 
;% 4.92 
% 0.97 
% 3.28. 
% 2.73? 
!% 16.40 
% 10.82 
'% 3,19 
1% 0.22 
!% 11.48 
;% 0.22 
ı% 5.47 
'% 2.51 
i% 3.06 
'% 4.64 
% 5,47 

-% 4,36 
^0 0.93; 
% İ 6.40 
% 0.96 

2. Bu Ek'in 1) paragrafında yer almayan ve İşletme Anlasması'm anlaşma yürüdüğe girmeden önce imzalayan 
bir İmzacı'nın ilk yatırım hissesi yüzde 0.05 olacak ıtır.; 

3. İşletme Anıkşması'nın yürürlüğe girmesi üzerime ve daha sonra yeni (bir İmzacı dçin yürürlüğe girdiğinde 
veya bir İmzacı'nın çekilmesinin geçerli olduğu tarih itibariyle, İmzacıların yatırım hisseleri toplamı yüzde 
100 olacak şekilde i k yatırım hisseleri yeniden düzenlenir, Ancak İşletme Anıkşması'nın 6. Maddesi g) 
paragrafı veya işbu Ek'in 2) paragrafına göre tespit edilen yüzde 0.05 yatırım hissellerinde değişiklik yapıl
maz. 

4. İşbu Ek'in 1) paragrafında yer almayan ve İşletme AnUaşması'nı anlaşma yürürlüğe girdikten sonra im-; 
zakyan bir 'İmzacı ile işbu Ek'in 1) paragrafında yer alan ancak İşletme Aniaşması'inıı, anlaşma yürüdüğe 
girdikten iki yııl sonra imzalayan bir İmzacı'nın ilk yatırım hissesi İmzacılar Kuruılu'nca tespit edilir. Bu 
tespitte İmzacılar Kurulu, muhtemel İmzacı'nın yanışım, ilgili talebime iüişkin tüm ekonomik, teknik ve 
İşletme hususlarını dikkate alır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 270 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Bölümünün 
Başlığı ile Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa

rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /6S8) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7.3. 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101-1850/01978 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ; hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.3.1985 tari
hinde kararlaştırılan «3065 Sayılı Katma (Değer Vergisi Kanununun Bir Bölümünün Baslığı ile Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kuralda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

GEREKÇE 

3065 sayılı Kanunda 13 üncü maddenin (a) bendi, « araçldlrın inşası, tadili, onarımı ve bakı
mına dalür tJesltoı ve* hizmetler» i istisna kapsamına almaktadır. îfade bu şekliyle ön JstSsnft uygulamasını ha
tırlatır nlitelilktedİri Yani: inşa, tadil, balkım ve onarım faaliyetlerinde kullanılacak mal ve hizmelt alımlarının 
istisna ediildiği anlamını vermektedir. Oysa 3065 sayılı Kanunda müessese olarak ön istisna değil tam istis
na usulü benimsenmiştir. Buna göre istisna edilmiş işlemlerin meydana gertMfcnesi Me ilgili mal ve hizmet 
alışları vergili olacak, bu vergi daha sonra mükellefe iade edilecekttlir. Tam istisna ve ön istisna uygulama
ları birlikte yürütülemiyeceğinden (a) beridi metninin Kanundaki düzenleme amacım açık olarak ifade ede
cek şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir. 

3065 saydı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) berildi «deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava iş-
letraeleri tarafmdan yapılan hizmetlerdi İstisna kapsamına almaktadır. Isriisnanın amacı bu araçların seyrüse
ferine dair bazı hizmetleri vergi dışında tutmaktır. Ancak bent hükmünün ifade ediliş şekli, istisnanın sadece 
liman ve hava meydanları işletmeleri tarafından ifa edilen hizmetleroe münhasır olduğu intibaını uyandırmak
tadır. Niteliği aynı olan .hizmetlerin farklı kişi veya kuruluşlar tarafından ifa edilmesinin istisnanın kap
samı bakımından önem taşımaması gerektiği açıktır. Bu bakımdan uygulamaıda tereddütlere yol açan ve 
bent hükmü ile getirilmesi düşünülen uygulamayı yeterince ifade etmeyen bendin değiştirilmesine gerek du
yulmuştur. 
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Bilindiği üzere, petrol konusu Türkiye ekonomisi için büyük önemi arz etmektedir. Petrol arama faali
yetlerinin çök bulyüfc yatırımları gerektirmesi ve riskli oluşu bakımımdan Türküye^de petrol arama faaliyetle
rini yürüten TjPA.Oi yanında yabancı sermayeye de alınan kararlarla bu sahada faaliyette bulunmaları iz-
ni veriflrriiş olup, petrol arama faaliyetlerinin hızlandırılması için teşvik edici tedbirler sağlanmıştır. 

Petrol arama faaliyetini IteşvJk etmek amacıyla 6326 sayılı Petrol Kanununun 112 nci maddesi ile vergi 
muafiyeti ^etirilmişfttir. Bunun yanı sıra, petrol ameliyesi için lüzumlu ithalaltlannıda; peitrol hakkı sahibi 
şirketler, 83/6237. sayılı Kararname ile, her türlü ithalatta ithal değerinin % 2^i oranında Türicliye Cumhu-
riiyet Merkez Bankası nezdinde kurulan «Destekleme ve Fiyat istikrar Fonuna» katılma payından muaf tu
tulmuştur. 

Petrol aramalarının çok riskli yatırımlar olması ve bu yatırımların netAcesMıı bilinmemesi ve böyle ya
tırımlarda mutlaka teşvik unsurlarının göz önünde bulundurulması, ülkemizin peitrol aramalarında yeni bir 
doneme girmiş olması sebebiyle peitrol arama faaliyetlerine münhasır olmak üzere, bü faaliyetleri yürüten
lere, yapılan hizmetler ve mal tecimlerinde 13 üncü madtieye eklenecek olan (c) betıdi hükmü ile katma 
değer vergisinden istisna edilmesi sağlanabilecektir. 

Plan ve Bütçe Koimisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/658 22.3.1985 
Karar No. : 103 

TÜRKİYE 'BÜYÜK, MÎLLET MECUftSt BAŞKANLIĞINA 

'Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Balkanlar.KuruHunca 6.3.1985 tarihinde Türkiye Bü
yük 'Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «3065 sayılı Katma 
(Değer Vergisi Kanununun Bir Bölümünün Başlığı ile Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı», Komisyonumuzun 22.3.1985 tarihinde yaptığı 56 ncı birleşimde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla 
görüşüldü., 

Bilindiği gitti, 3065 sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisince 25.10.1984 tarihinde kafoul edilmiş, Kanu
nun Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiler yayını tarilhıinde diğer hükümleri ise 
1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girmişti/ 

Getirilen tasarının gerekçe'sinde belirtildiği üzere; 3065 sayılı Kanunun 13 üncü madesinin <a) bendimde yer 
alan hükmün, (bir ön istisna uygulamasını hatırlatır nitelikte olduğu, oysa Kanunda müessese olarak tam is
tisna usulünün benimsendiği, bu sebeple her iki istisnanın birlikte yürütülmesinin zorlukları dikkate alınarak, 
(a) bendinin yeniden düzenlenmesi İhtiyacının ortaya çıktığı; yine anılan maddenin (b) bendinde uygulamada 
çıkan zorluklar göz önüne alınarak yeni düzenlemeye gidilmesiningerektiği ifade edilmektedir. 

Ayrıca, tasarıda, memleketimizin artan; petrol ihtiyacına bir ölçüde yardımcı olabilmek düşüncesiyle Kanu
nun 13 üncü maddesine, 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri çerçevesinde ülkemizde petrol arama faaliyetle
rinde bulunan şirketlere, arama faaliyetlerine münhasır olmak üzere Katma Değer Vergisinden muaıf tutulma-
sim öngören yeni Mir (c) bendi eklenmesi istenmektedir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 270) 
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Komisyonda söz alan üyeler; tasarı gerekçesinde yer alan hususlara katıkfa!klarxnı beJirtb^^ler, ancak ta« 
sarı ile yeniden düzenlenen 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) bendindeki «Araçların teslimi» ile 
«Teslim ve hizmetler» ibarelerinin yanlış anlamalara sebep olabileceğine işaret öderet konuya açıklık getirin 
mesi üzerinde durmuşlardır. Yapıları açıklamalarda bu ifadelerden «inşa edilerek jjesİm» ile «mevcutların tat 
dili, onarımı ve bakımı şöMindeki teslim ve hizmetlerin» anlaşilacağına işaret edilmiştir. Daha sonra tasarı 
ile gerekçesi üyelerce benimsenerek maddelerinin gönljutoesine geçilmîş, 

fasarınm 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ajynenkabul edimiiş^rit 
Genel Kurulun onayına sunulmak Üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

iBaşkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Sururi Baykal 
Ankara.1. 

Muhalifim. 

İV. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

İsmail Şengün 
Öemizİ 

Verginin dayandığı sistemi 
zedelediği için murıaMm. t 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 
Muhalifim. 

İsmet Er gül 
Kkştohir 

Fehmi Memi?oğkı 
Rfc» 

<lmzada bulunamadı) 
t. 

Başkanvekrl 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Aİbayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

' (imzada bulunamadı.) 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Enver Özcan 
Tokat 

(İmzada bulunamadı.) 

Spifcü 
AlaattinFırat 

Mu* 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İstisnalar Katma Değer Vergisi 
sistemlini zedeleyeceğinden 

muhalifim. 

C. Tayyar Sadıklar . 
Çanakkale 

(İmzada bulunamadı.) 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Muhalifim. 

Haydar Özalp 
Niğde 

Ferit Melen 
Van 

Verginin dayandığı sistemi 
zedelediği için muhalifim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ®. Sayısı : 270> 
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3065 Sayılı Katma Değer Yergisi Kanununun Bir 
Bölümünün Baslığı İle Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun İkinci Kısmın İkinci Bölüm Başlığı ile 
13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IKltNOÎ BÖDOM 
Araçlar ve Petrol Aratmalarında İstisna 

<Araçlar ve petrol aramalarında istisna 
iMadde 13. — Aşağıdaki Üeslıim ve hizmetler 

vergiden müstesnadır. 
a) ıtnşa edilen deniz, hava, ve demiryolu taşıma 

anaçlarının, yüzer ıtesis ve araçların itesHiımi ıMe (tadili, 
onanımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve 
hizmetler, 

b) ıDeniz ve hava taşıma araçları İçin liman ve 
hava meydanlarında yapılan hizmetler, 

c) 6326 sayılı Petrol IKanunu hükümleri gere-
Iğiınce petrol arama faaliyetleriıne münhasır olmak 
üzere, hu 'faaliyetleri yürütenlere yapılan hizmetler 
ile mal /teslimleri.» 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

MADDE 3 
rütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

ıPIJAlN VE BİÜTÇE IKJÖMtSYöNU METNİ 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kânununun Bir 
Bölümünün Başlığı Ue Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarımın 1 ikici maddesi" aynen 

İMADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 noi maddesi aynen 

— Tasarının 3 üncü maddesi aynen. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
L K* Erdem 

Devlet Bakam 
C. Büyükbaş 
Devlet Bakanı 
A* KaraevU 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Va Dinçerler 

Ulaştırma 'Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Sanayi ve Ticaret Balkanı V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af* M, Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ye îskân Bakanı 
L S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

6.3.1985 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Zd Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağkk ve Sosyal Yardım. Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Müiet Meclisi (S. Sayısı : 270) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 257'ye I inci Ek 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/644) 

Kan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/644 22,3.1985 
Karar No. : 102 

. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 14.2.1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisli Başkanlığına sunulan «Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı» ile İçişleri Komisyonunca hazırlanan rapor ve metin Komisyonumuzun 21.3.1985 tarihli 55 inci Birleşi
minde Hükümet temsiloilerinin de katılmalarıyla incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, tasarı daha önce İçişleri Komisyonunda görüşülerek, hazırlanan rapor ve metin Genel Ku
rulun onayına sunulmuştu. Genel Kurulun 12.3.1985 tarihli 71 inci Birleşiminde yapılan görüşmelerde, ta
sarının harcamayı gerektirmesi, vergi ve resim muafiyeti öngörmesi nedenleriyle Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi gerektiği üzerinde durulmuş ve bu amaçla verilen önerge kabul edilerek tasarı Komisyonumuzca 
havale edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; Geçici Köy Korucularının seçiminde, bunla
rın nitelikleri ile ilgili çok dikkatli davranılması, koruculara sağlanan hakların bunlara da sağlanması, can 
ve mal güvenlikleri, yetkileri ve kendilerine verilecek silahların cinsi ile ilgili konular üzerinde titizlikle dur
muşlar, bu konular doğrultusunda hükümet temsilcilerinden blilgi istemuşleıdlir. 

Hükümet temsilcilerinin yaptıkları açıklamalar dinlendikten sonra İçişleri Komisyonu metni esas alınmak 
'suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

önce tasarının Genel Kuruldaki görüşmeleri .sırasında verilen önergeler nicelenmiş, bunlardan Köy Ko
rucularının «O köy halkından» seçilmesi ile ilgili önerge, her zaman yöre halkından aranan nitelikte Köy Ko
rucusu bulunmasının mümkün olamayacağı ve en önemlisi kan davası, mera sorunları v.s. nedenlerle görev
lerini kötüye kullanabilecekleri gibi tereddütlerden hareketle (benimsenmemiştir. Aynı şekilde Geçici Köy 
Korucularının niteliklerinin yönetmelikle tespitini öngören önerge ile kıyafeti, denetimi, kullanacakları silah 
Çeşitleri ve diğer hususların yönetmelikle tespitini öngören iki önerge birlikte değerlendirilmiş, Köy Kanunun
daki Köy Korucuları ile ilgili hükümler çerçevesinde seçimlerinin ve görevlendirilmelerinin yapılacağı ve 
bununla ilgili hükümlerin kânunda zaten mevcut olduğu görüşü ile benimsenmemiştir. Komisyonumuzda 
verilen değişiklik önergeleri ele alınmış ve 1 indi maddenin sonunda yer alan «Koruculara ödenecek ücret ve 
tazminatlar her türlü vergi ve resimden muaftır.» cümlesi muafiyet ve istisnalarda örnek teşkil edebilecek dü
zenlemelerden kaçınılması gerektiği ve vergi sisteminde tanınacak istisnaların gene vergi kanunlarında yapıla
cak düzenlemelerle sağlanmasının sistemin sağlıklı yürümesi açısından önemli olduğu görüşlerinden hareket
le maddeden çıkarılmış ve maddenin sonuna ikinci fıkra olarak «Köy Korucuları ve Geçici Köy Korucuları
nın görevde 'bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde «2330 Sayılı 
Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun» hükümleri uygulanır, şeklinde yeni bir hüküm 
ilave edlilmiştir. 



— 2 — 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
I 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İmzada bulunamadı 

M. Fenni tslimyeii 
Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Tümüne karşıyım 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Tümüne karşıyım 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Tümüne karşıyım 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı 

İlhan Araş 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İmzada bulunamadı 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

İmzada bulunamadı 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Karşıyım 

Ferit Melen 
Van 

Irpyjııdfi bulunamadı 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İV. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Tümüme karşıyım 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

İmzada bulunamadı 

T. B. M. M, (S. Sayısı : 257'ye 1 inci Ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 18 Mart 1940 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde; Olağanüstü Hal ilânını gerektiren sebeplere ve şiddet hare
ketlerine ait ciddî: belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya ne sebeple olursa olsun köylünün ca
nına- ve malına tecavüz hareketlerinin artması hallerinde de, Valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı 
ile yeteri kadar «Geçici Köy Korucusu» görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen geçici köy korucu
larına görevleri süresince ödenecek net ücret ile hizmetin bitiminde verilecek net tazminat miktarı, İçişleri 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Maliye ve Gümrük. Bakanlığı bütçesinin il
gili transfer harcamaları bölümünden İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten bu Bakanlıkça karşı
lanır ve usulüne göre ödenir.» 

/ 
T. B. M. M. (S, Sayısı : 257'ye 1 inci Ek) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

IMADDE 1. — 18 Mart 1340 Tarihli ve 442 sa
yılı Köy Kanununun 74" üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ilerde; Ola
ğanüstü Hal tanını gerektiren sebeplere ve şiddet 
hareketlerine ait ciddî 'belirtilerin köyde veya çevre
de ortaya çıkması veya ne sebeple olursa olsun köy
lünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin art
ması hallerinde de Valinin teklifi ve İçişleri Bakan
lığının onayı ile yeteri kadar «Geçici Köy Koru
cusu» görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen 
geçici köy korucularına görevleri süresince ödenecek 
Ücret ile hizmetin 'bitiminde verilecek tazminat mik
tarı, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir ve 'Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
'bütçesinin ilgili transfer harcamaları bölümünden 
İçişleri Bakanlığı 'bütçesine aktarılacak ödenekten bu 
Bakanlıkça karşılanır. Koruculara ödenecek ücret ve 
tazminatlar hertürlü vergi ve resimden muaftır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — 18 Mart 1340 Tarihli ve 442 sayılı 
Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

'«'Bakanlar Kurulunca tespit edilecek İllerde; Ola
ğanüstü Hal İlanım gerektiren sebeplere ve şiddet 
hareketlerine ait ciddî belirtilerin köyde veya çevre
de ortaya çıkması veya ne sebeple olursa olsun köy
lünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin art
ması hallerinde de, Valinin teklifi ve İçişleri Bakan
lığının onayı ile yeteri kadar «Geçici Köy Korucu
su» görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen 
geçici köy korucularına görevleri süresince ödene
cek ücret ile hizmetin bitiminde verilecek tazminat 
miktarı, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit edilir ve 'Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesinin ilgili transfer harcamaları bö
lümünden İçişleri Bakanlığı 'bütçesine aktarılacak 
ödenekten hu Bakanlıkça karşılanır. 

Köy Korucuları ve Geçici Köy Korucularının 
görevde 'bulundukları süre içinde yaralanmaları; sa
katlanmaları veya ölümleri halinde «2330 sayılı Nak
dî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun» 
hükümleri uygulanır. 

T. B. M. M, (S. Sayısı : 257'ye 1 inci Ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MAİDDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme . 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

8 . 2 . 1985 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/.; K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. KaraevU 

İçişleri Bakam 
Y.Akbului 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. Va Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
Vs Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H.CAral 

Devlet Bakam 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, N.t Eldem 

Dışişleri Bakamı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
h S* Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. Ny Türel 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
M, T. Tith 

Millî Savunma Bakam 
Z„ Yamztürk) 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K.ı Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal1 Yardım Bakanı 
Ma Aydm 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kdemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af„ M.ı Taşçıoğlu 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 257'ye 1 inci Ek) 



(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

'MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
» 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metnli) 

Yürürlük 

MADDE 2. — içişleri Komisyonu metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme-, 

MADDE 3. — içişleri Komisyonu metninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 257'ye 1 inci Ek) 




