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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
ttalya ve Avusturya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un 

dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in; 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan : 
Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Ba

kanı Kemal Akkaya'nın; 
Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'Un dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı ib

rahim özdemir'in; 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne ka

dar. Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı; 
AGİK parlamenter asamblesi kurulması ile ile ilgili olarak 2 - 3 Nisan 1991 tarihlerinde 

Madrid'te düzenlenecek toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak millet
vekillerine ilişkin Başkanlık; 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve İS arkadaşının, zeytinciliğimizin durumunu ve zeytin üre

ticilerinin ekonomik sıkıntılarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması (10/144); 
Adana Milletvekili Selahattin Kılıç ve 14 arkadaşının, kamulaştırma işlemleriyle ilgili şi

kayetler, 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, Esnaf ve Sanatkârlar ve Di

ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ - KUR'un) ve Kurum sigortalıla
rının sorunları; 

Konularında genel görüşme (8/41, 8/42); 
Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin, gündemdeki 

yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'na, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sü

rede izin verilmesi ile; 
10/42 numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresi

nin 20 Mart 1991 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezekeresi; 
Kabul edildi. 
Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 23 arkadaşının, kararsız ve basiretsiz tutumu 

ile ülkemizdeki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yükselmesinde, sorgulamalarda insan
ların ölmesinde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların meydana gelmesinde pay sahi
bi olduğu ve bu olaylar karşısında acze düştüğü iddiasıyla içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin (U/19), yapılan öngörüşmelerden; 

Görüşmeleri birleştirilerek yapılan: 
Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının; 
Hatay Milletekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının; 
Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konula

rında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin (8/27, 8/28), yapılan oylamadan; 
Sonra kabul edilmedikleri açıklandı. 
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20 Mart 1991 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.37'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Edirne 

Kadir Demir İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
20.3.1991 Çarşamba 

Teklifler 

1. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/516) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.3.1991) 

2. — Balıkesir Milletvekili Necat Turiçsiper'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı ve Ek 23 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/517) (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1991) 

Rapor 

1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik kapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (1/784) (S. 
Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan milletvekil
lerinin ödenmeyen telefon borçlarına ilişkin ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1991) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan milletvekil
lerinin ödenmeyen elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1142) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1991) 

Yazût Soru Önergeleri 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, E-5 karayolunun bozuk kesimlerinin tamirine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1976) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 19.3.1991) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki sanayi kuruluşlarında 1.1.1991 
tarihinden bugüne kadar işlerine son verilen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1977) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Bûşkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Ügdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Milli Savunma Bakam ve Dışişleri Bakam Ukili Mehmet Yazar'm, Belçika Parlamento
sunda Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen ve gerçek dışı iddialar içeren karar tasartstna ilişkin gündem 
dışı açıklaması ve Konya Milletvekili UJu Tam, İzmir Milletvekili M. Turan Bayazü ve Gümüşhane 
Milletvekili Ülkü Güney'in, grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak, Dışişleri Bakanı Vekili, Millî Savunriıa Bakanı Sayın 
Mehmet Tfczar Hükümet adına bir açıklama yapmak üzere söz istemiş bulunmaktadırlar; ken
dilerine söz veriyoruz. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ MEHMET YAZAR 
(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Belçika Parlamentosunda 14 Mart tarihinde 
Türkiye'ye ilişkin olarak kabul edilen, haksız, mesnetsiz ve tümüyle gerçek dışı iddialar içeren 
karar tasarısı hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Belçika Parlamentosundaki belirli kesimlerin iç siyasî mülahazalarla 
Türkiye aleyhtarı bir tutum içine girdikleri, bu kişilerin etkilenmesinde ülkemiz karşıtı malum 
bölücü odakların önemli rol oynadıkları, bir süreden beri müşahede edilmekte idi. 

26 Aralık 1990 - 5 Ocak 1991 tarihleri arasında Türkiye'ye gelen bir grup Belçikalı parla
menter, gezileri sırasında Güneydoğu Anadolu Bölgemize de gitmişlerdir. 

Anılan parlamenterler ülkelerine dönüşlerinde yaptıktan basın toplantısında, ülkemiz aley
hinde, Türkiye'de demokrasi bulunmadığı, Atatürkçülüğün faşizmle özdeş olduğu, Türk Or
dusunun terörist eğilimler taşıdığı, insan haklarının sistematik biçimde ihlal edildiği, Anaya
sanın yürürlükte olmadığı gibi, gülünç iddialar içeren açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Bu kişiler, çeşitli beyanları çerçevesinde, kendilerine göre, Türkiye'deki etnik azınlıkların 
hakları için.gerek Belçika'da, gerek uluslararası platformlarda mücadele edeceklerini de ilan 
etmişlerdir. Bilahara, bu kişilerce hazırlanan bir karar tasarısı, tarafımızdan Belçika 

— 95 — 



T.B.M.M. B : 96 20 . 3 . 1991 0 : 1 

nezdinde, gerek Ankara, Gerek Brüksel'de yapılan çeşitli uyarılara karşın, 14 Mart 1991 günü 
Belçika Meclisinde görüşülerek onaylanmıştır. 

Burada ayrıntılarına girmeye gerek duymadığım, ancak, içişlerimize doğrudan bir müda
hale niteliği taşıyan söz konusu kararda, ezcümle, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde uygulan
dığı iddia edilen tehcire son verilmesi ve Türkiye'deki etnik azınlıkların, siyasal, sosyal ve kül
türel haklarına saygı gösterilmesi istenmekte ve Belçika Hükümetine, Türkiye'de insan hakları 
ihlalleri devam ettiği sürece, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna katılmasına karşı çıkması öne
rilmektedir. 

Diğer taraftan, birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Belçika'nın, beş ülkenin 
sorunu olduğu iddia edilen Kürt konusunun uluslararası bir konferansta ele alınması için çaba 
sarf etmesi çağrısında bulunulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu kararın sunucusu parlamenterlerin, tamamen iç siyasî 
saikierle ve belli İdeolojilerle hareket ettikleri, Belçika toplumunun aşırı kesimlerinde yer alan 
bu kişilerin "farklı olma ve dikkati çekme" şeklindeki tutumlarıyla tanındıkları, kararın as
lında hiçbir değer taşımadığı ve asgarî ciddiyetten uzak olduğu, Belçikalı dostlarımızca tarafı
mıza defaatle belirtilmiş olsa da, böyle müfrit bir grup parlamenterin sunduğu tasarının Belçi
ka Parlamentosunda kabul görmüş olması, fevkalade şaşırtıcı ve esef vericidir. Bu karar, bir
kaç kişilik bir grubun, koskoca bir meclisi kendi küçük ve karanlık hesaplarına nasıl alet ede
bildiğini gösteren çirkin bir örnektir. Bu önyargılı ve art niyetli kararı şiddetle reddediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; etnik sürtüşmelerin, kuruluşundan bu yana devam et
tiği, Valonlar ve Flamanlar arasındaki anlaşmazlıkların karikatürlere ve fıkralara yansıdığı; yakın 
zamana kadar, sömürgelerindeki insan hakları ihlalleri hepimizce bilenen bir ülke parlamen
tosunun, böyle bir kararı kabul etme cüretini nereden bulduğu, bizim için merak konusudur. 

Bu tür tutumların, geliştirilmesi, tarafımızdan içtenlikle arzulanan Türk • Belçika ilişkile
rinin yararına olmayacağı açıktır. Temennimiz, Belçika Meclisinin bu gayri ciddî tutumunun 
Belçika Hükümeti tarafından ele alınarak, iki ülke ilişkilerinin zedelenmesine imkân vermeye
cek ilgi ve hassasiyeti göstermesidir. 

Yüce Heyeti en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Hükümetin gündem dışı açıklaması münasebetiyle, içtüzüğün 60 inci maddesi gereği, grup
lara söz hakkı doğmuştur. 

tik olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Vefa Tanır; buyurun. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA VEYA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
kili arkadaşlarım; Türkiye, bölgelerarasında gelişme farkı olan bir ülkedir. Cumhurietin ilk yıl
larından itibaren her hükümet, bu bölgelerarası farkı kaldırmaya azamî gayreti göstermiştir; 
ama hakikat odur ki, Türkiye'de hala, bölgelerarasında bir bölge içerisinde, hatta, ilçeler ara-
sınada bile kalkınmışlık farklılığı vardır. Bugün Ankara'nın Balâ'sı, Ankara'nın Haymana'sı* 
Ankara'nın GüdüPü; Konya'nın Hadîm'i, Konya'nın Bozkır'ı, eminim ki? Tatvan'dan, Patnos'-
dan, Eleşkirt'ten, İğdır'dan, Sarıkamış'tan daha geri kalmış ilçelerdir. 
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Yurt dışından gelen heyetlere Türkiye'yi gezdirirken, hükümet yetkililerinin bu noktaya 
dikkat etmeleri lazımdır. Çünkü, bu heyetler zaten peşin hükümle geliyorlar ve Anadolu'nun 
ortasında Başkentte bu geri kalmış ilçeleri görmedikleri; gidip doğuda ve güneydoğuda kalkın
mamış yöreleri gördükleri için, Türkiye'de etnik bir kalkınma uygulaması var zannına kapılı
yorlar. Evvela bunu belirtmek istiyorum. 

Şimdi, nedir bugünün olayı? 26 Aralık 1990 ile 5 Ocak 1991 tarihleri arasında Belçika'dan 
bir parlamenter grup geliyor. Niçin geliyor? Güneydoğu*da bulanan Peşmergelerle görüşmek 
ve güneydoğu'da kulaklarına gelen bazı olayları yerinde tetkik için geliyorlar. Bu parlamenter
ler ilgililer tarafından gayet iyi karşılanmış olmalarına rağmen, ülkemizden gittikten sonra, Bel
çika'da bir basın toplantısı yapıyorlar. Bu basın toplantısında, Hükümeti eleştiriyorlar, mille
timizi eleştiriyorlar, biz Türkleri topyekûn eleştiriyorlar; Hükümeti Hitler ve Lertin hükümeti
ne benzetiyorlar; Atatürkçülüğü, faşizmle eşdeğer tutuyorlar; Türk Ordusunu terörist gösteri
yorlar; Türkiye'de insan haklarının tamamen ayaklar altına alındığını söylüyorlar. Bunları kim 
söylüyor? 26 Mart ila S Ocak tarihleri arasında yurdumuzu ziyaret eden ve başımızın üzerinde 
taşıdığımız Belçikalı misafirlerimiz... Bu yetmiyor, yine bu kafa sahipleri, bunu bir karar tasa
rısı haline getirip, Belçika Meclisine sunuyorlar ve 14 Mart 1991'de Belçika Meclisinde, bu ka
faların hazırladığı karar tasarısı görüşülüyor ve oylanıyor. Hepimizin gazetelerden okuduğu
muz veya Hariciyeden aldığımız karar tasarısı metni de elimizde. 

Şimdi, nediyeceğiz buna? Siyasî partiler olarak ne diyeceğimizi karar altına aldık; sizlere, 
biraz sonra ortak bir metin sunulacak. Ben şimdi bu metnin dışına çıkacağım. Bu olay, siyasî 
bir nezaketsizliktir. Bunu başka türlü değerlendirenleyiz. 

Bu, insan hakları araması değildir. Eğer böyle olsaydı, bu Belçikalı parlamenterler, 1970'li 
yıllarda Kıbrıs'ta insanlar boğazlanırken, banyolarda boğulurken, bir de gider orayı tetkik eder
lerdi. Eğer bunlar bu seyahati insanî bir yönden yapmışlarsa, iki yıl önce gelip,, Bulgaristan'da 
Türklere uygulanan mezalimi, kapı dışı edilen üçyüz bin kişiyi dinlerlerdi. Eğer bunlar insan 
haklarının peşinde olsalardı, Batı Trakya'da hala devam eden olayları da gidip yerinde görür
lerdi. (Alkışlar) öyle ise bu, Avrupa'daki bazı devletlerin sırf bizi kabullenememesinden doğ
maktadır. Onun için muhterem arkadaşlarım, muhterem parlamenterler, bu konuda açık ver
memeye de gayret etmeye mecburuz. Çünkü, bu metin, bu karar, okuduğumuz zaman hepimi
zi üzüntüye sevk ediyor. Size, bütün kızgınlığımıza rağmen, bu konuda bir başka laf ekleme 
imkanını ortadan kaldırıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, dünya adeta, kendi kusurlarını bir başkasında arama mecburi
yetine düşmüş. Bir tarafta, beyaz renkli ile, siyah renkliyi aynı sınıfa almayanlar; bir tarafta, 
kendi bünyelerindeki Flaman olayını halledemeyenler; bir tarafta, hala sömürge zihniyetinden 
kurtulamayanlar, geliyorlar, Türkiye'de insan hakları arıyorlar!.. 

İçinizde Belçika'ya giden varsa, eğer Brüksel'deki Afrika Müzesine gitmişseniz, Belçika'
nın ne kadar medenî olduğunu(î), Afrika'yı nasıl sömürdüğünü, Afrika'daki millî değerleri, 
tarihî değerleri yükleyip, nasıl Brüksel'e getirdiğini görürsünüz ve vicdanınız, o zavallı Afrika
lılar için titrer. 

Şimdi, insan hakları, Afrika Müzesinde yatıyor!.. O malları, o tarihin sahiplerine iade 
ettikleri gün, insan hakları yerine gelmiş olacak. Yoksa, gelip de benim memleketimde, kanu
na karşı gelen, kanunun sillesini yiyen insanları dinleyip gittikten sonra, "Türkiye'de insan 
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hakları ayak altına alınmış" diye bir metni parlamentolarına getirirlerse, işte o zaman ben, 
burada grubum adına, Belçikalıların yaptıklarının bir siyasî nezaketsizlik olduğunu, cümle
min başında söylediğim gibi, sonunda da, bir kez daha tekrar etmiş olurum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan, kendi meselelerimizde bir atasözünü de daima ha
tırlamalıyız. Bu kürsü, her zaman bize açıktır. Bugün söyleceklerim ayrı olmalıdır, yarın söyle-
ceklerim ayrı olmalıdır. Bu atasözü, "Kol kırılır, yen içinde kalır" atasözüdür. 

Bu noktada, bugün söyleyeceklerim bu kadardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Turan Bayazıt, buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Belçika Temsilciler Meclisinin, kendi deyimleriyle, Türkiyedeki Kürt sorunu ve diğer etnik 
azınlıkların durumu ile ilgili olarak 14 Mart 1991 tarihinde aldığı karar üzerine, Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz edeceğim. Bu vesile ile Yüce Heyetinize, SHP Gru
bunun ve şahsımın saygılarını sunuyorum. 

Sayın Başkan, söz konusu karar üç ana bölümden oluşmaktadır, tik bölüm, genel kuru
lun 4 Temmuz 1990 tarihindeki toplantısında kabul edilen isteklerin derhal sonuca bağlanma
sını yinelemektedir. 

ikinci bölüm, bazı konularda olumlu sonuç elde edilinceye kadar, Türkiye'nin Avrupa Top
luluğuna katılmasına karşı çıkılmasını önermektedir ve kararın en önemli kısmı bu bölümdür. 
Karar metninde kullanılan ifadeler ile, gerçekleşmesi istenilen hususlar şunlardır : 

1. Güneydoğuda, köylerde oturan Kürtlerin sürgüne gönderilmesine son verilmesi, 
2. Bu bölgede uygulanan ayrıcalıklı kanunların kaldırılması, 
3. Kürtlerin ve Türkiye'de yaşayan tüm etnik azınlıkların siyasal, sosyal ve kültürel hak

larına saygı duyulması, 
4. Körfez krizi nedeniyle alınacak ödeneğin hakkaniyetli bir kısmının, bu bölge halkı

nın zararlarının telafisinde kullanılması, 
5. Türkiye'de insan haklarının çiğnenmesine son verilmesi. 

Yani, bu 5 madde içinde özetlemeye çalıştığım talepler gerçekleşinceye kadar, Belçika Hü
kümetinin, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna katılmasına karşı çıkması önerilmektedir. Bu ikinci 
bölümün bir öneri niteliği taşıyarak, hükümeti bağlayıcı olmaması, Belçika Temsilciler Mecli
sinin yorumu, yaklaşımı ve niyeti açısından bizim için bir önem taşımamaktadır. 

Üçüncü bölüm, yalnız Türkiye'yi değil, vatandaşları arasında Kürtlerin bulunduğu tüm 
Ortadoğu ülkelerini ilgilendirmekte ve Kürt sorununun uluslararası bir platforma çekilmesi ama
cını taşımaktadır. 

Karar önyargılıdır; kendilerini şartlandıran odaklarca yaratılan önyargılara dayanmakta
dır. Teklifi hazırlayan bazı parlamenterlerin Güneydoğu Anadolu'daki gezilerinden altı ay ön
ce kabul edilmiş bulunan bir önerinin yerine getirilmesindeki ısrarları, önyargının diğer bir be
lirtisidir. 

Başka önemli bir kanıt da, teklifte imzası bulunan Sosyal Hıristiyan Partiden Hugo Fan 
Rompay'ın, Atatürk'ün 1923 yılında "Saf Türk olmayanlar, bu ülkede ancak köle ve uşak 
olabilirler" dediği şeklindeki sözleridir. 
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Bilindiği gibi, ne Atatürk'ün böyle bir sözü vardır, ne de Türkiye'de böyle bir uygulama 
yaşanmıştır. 

Bölgede PKK örgütünün giriştiği silahlı terör eylemlerinden bahsedilmemesi de dikkat çe
kicidir. 

Kararda yer alan öneriler, bağımsız bir devletin içişlerine haksız ve yakışıksız müdahale
dir; sömürgelerinde on yıllarca sürdürdüğü, insan haklarını bir yana bırakın, insanlık dışı uy
gulamaları unutarak, halen memleketinde devam edegelen Flaman ve Valon sürtüşmesini ve 
dengesizliğini göz ardı ederek girişilen bir küstahlık, bir haddini bilmezliktir. 

Sayın Başkan, şüphesiz, bir devlet politikası niteliği taşımayan ve 12 Eylül ara rejiminin 
ve bugünkü iktidarın karşı çıktğımız uygulamalarından kaynaklanan sorunlar vardır. Ancak, 
bu sorunlar, bizim iç sorunlarımızdır; bizim çözebileceğimiz, aşabileceğimiz, bizim çözmemiz 
gereken, aşmamız gereken sorunlardır; Belçika Temsilciler Meclisinin veya herhangi bir devle
tin veya uluslararası kuruluşun baskısı ve özelilikle şantajı olmadan çözmemiz ve aşmamız ge
reken sorunlardır. 

Politikasına, felsefesine ve uygulamalarına ne kadar karşı olursak olalım, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin, insan haklarına saygıyı, Belçika Parlamentosundan değil, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden öğrenmesi gerektiğinin bilinci ve eninde sonunda öğreneceklerinin inan
cıyla, SHP Grubu olarak bu kararı kınadığımızı ve tanımadığımızı ilan ediyoruz. 

Sayın Başkan, bu karar, bazı konularda devam edegelen yıllanmış uyarılarımızın ne kadar 
haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İktidarın, uluslararası camiada saygınlık kazanmış bir Türkiye 
yaratıldığı hayal ve rüyasından uyanması, artık hiç değilse, bu vesileyle ayağımn yere basması 
gerekir. Bir devletin uluslararası saygınlığı, onu yöneten iktidarın ve her kademedeki temsilci
sinin siyasal gücüyle doğru orantılıdır. Bu kararı önleme çabaları bir sonuç vermemiştir. Nere
de saygınlık? 

Ayrıca, Bush'un, söz konusu Ermeni soykırımına yaklaşımı ve bu konudaki beyanı hâlâ 
geçerliliğini koruyorsa, emperyalist devletlerin -dün ingiltere'nin, bugün Amerika'nın- Kürt un
suruna bakışı ve politikası, hâlâ aynı çerçevede varlığını sürdürüyorsa, telefon diplomasisi, bir 
saygınlığın, bir itibarın göstergesi olarak değerlendirilemez. Fransa'nın, İngiltere'nin, Alman
ya'nın, Baltık ülkelerinin, tümüyle Batının Türkiye'ye bakış açılarında, saygınlığın zahirî gö
rüntüsünü bile yakalamak mümkün değildir. 

Sayın Başkan, Türk Devletinin vazgeçilmez bazı değerlerini tekrarlamakta ve bu kararı 
alan ve teklif eden milletvekilleriyle birlikte, dostun ve düşmanın gözleri önüne sermekte zo
runluluk ve yarar görmekteyim. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, etnik ve kültürel farklılık göz önüne alınılmadan, tüm hal
kının omuz omuza vererek kazandığı Kurtuluş Savaşının siyasal temelleri üzerine kurulmuş 
üniter bir devlettir. Ulusal bütünlük ve üniter devlet modeli, vazgeçemeyeceğimiz nitelikleri-
mizdendir. Bu nedenle, devletin yapısı konusunda kuşkulu yorumlara neden olan açık veya ör
tülü beyan ve yaklaşımları, sorumsuzluk örneği olarak değerlendiriyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletine vücut veren uluslararası belge, Lozan Antlaşmasıdır, tçte 
ve dışta hiçbir kimsenin gücü veya -altını çiziyorum- gafleti, Lozan'ın yerine Sevr Antlaşması
nı ikame etmeye, "Misakı Millî"yle çizilen sınırlarımızı değiştirmeye yetmeyecektir. 
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Türkiye Devleti, etnik çoğunluğu ve mezhep farklılıkları karşısında da laikliği temel ilke 
olarak benimseyen bir siyasal bilinç cumhuriyetidir; Atatürk milliyetçiliğinde toplanmış ve "Ne 
Mutlu Türk Olana" değil, "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle ifade edilen bir siyasî bilinç. 

Ulusal sınırlar içerisinde insanlarımızın, din, dil, mezhep ve etnik farklılıklar taşıması, 
ulusal bütünlüğümüze engel değildir ve bu farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir devlet 
politikası olamaz ve olmamalıdır. Bu mozaiki oluşturan farklı gruplar, ulusal ve uluslararası 
hukuk açısından bir azınlık da değildir; çünkü, azınlıkların ayrı hukukî statüsü ve bu statünün 
getirdiği kısıtlama veya ayrıcalıkları vardır. 55 milyonun istisnasız hiçbir ferdinin siyasal, hu
kuksal ve sosyal açıdan bir diğerinden üstünlüğü veya geriliği yoktur. 

Sayın Başkan, ne var ki, bütün bu gerçekler, bugün güneydoğuda bir sorunun varlığını 
ve Güneydoğu Anadolu halkının sıkıntılarını göz ardı etmemize neden olmamalıdır. Ancak, 
bu sorunlar, genel olarak yaşanılan terör olayları nedeniyle, o bölgede daha yoğun hissedilse 
de, yalnız güneydoğuda değil, tüm halkımızın karşı karşıya bulunduğu sorunlardır. Bunlar özetle; 
insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür. Avrupa Topluluğunun kapısı önünde "Ara-
lansa da girsem" diye âdeta uykusuz bekleyen Türkiye'nin içeri girebilmesi için gerçekleştiril
mesi gereken temel kurum ve yaklaşımlardır bunlar. Nasıl ki, ayaktaki takunya çıkarılıp, onun 
yerine şıhıdık Japon terliği giymekle laik olunamazsa, Paris Şartını imzalamakla, insan hakla
rı sözleşmelerine katılmakla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tnsan Haklarını inceleme Ko
misyonunu kurmakla, Baünın kabullenebileceği bir toplum haline gelmek mümkün olamaz. 
Batının ölçüsünde, ampul telefondan, dolar hesaplanndan, ekonomik -sözde- fetihlerden ön
ce, bu değer yargıları; insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanmış, demokrasiyi tüm 
kurum ve kurallarıyla benimsemiş bir toplum olmak yatar. 

Sayın Başkan, 12 Eylül döneminin ürünü olan 1983 tarih ve 2932 sayılı Türkçeden Başka 
Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkındaki Yasayı, demokrasimizin, insanımıza karşı işlenmiş bir 
suçu, bir ayıbı olarak görüyoruz. Bu yasadaki, "Türk vatandaşlarının anadili Türkçedir" yak
laşımına vücut veren mantığı anlayabilmek mümkün değildir. 1961 Anayasasındaki "Devletin 
resmî dili Türkçedir" fıkrasındaki "resmî" sözcüğü kaldırılarak, 1982 Anayasasında "Devle
tin dili Türkçedir" haline getirceksiniz ve sonra buna dayanarak, sosyolojik bir olgu olan ana
dili, hukuksal bir kurala bağlayacaksınızI.. 

Bunu kabul edebilmek, olanak dışıdır. Bu yasa, ne kadar demokratik bir ayıp ise, SHP 
milletvekillerinin 1989 Eylülünde verdiği teklifin Anayasa Komisyonunda reddedilerek, halen 
Adalet Komisyonunda bekletlmesi ve yasanın yürürlükte tutulması da, aynı önemde bir ayıp
tır. Hükümetin getirdiği ve halen bekletilen tasarı, kanunlaşsa bile, bir şey veremeyecektir. 

Cumhuriyetin hiçbir döneminde anadil yasaklanmamıştır. Yurttaşların, anadillerinde ser
bestçe konuşabilmeleri, yazabilmeleri, öğretebilmeleri ve bu dillerde değişik kültürel faaliyet
lerde bulunabilmeleri, yasal güvence altına alınmalıdır. Şüphesiz, devletin resmî dili ve eğitim
de kullanılacak dil, Türkçedir; bunu, hiç kimse göz ardı etmemelidir. 

Sayın Başkan, Olağanüstü Hal Kanunu, temel hak ve özgürlükleri kısıtlamayan, demok
rasinin ve hukukun evrensel ilkelerine uygun hale getirilmelidir, özellikle sürgün, sansür, yar
gıya müdahale gibi önlemler kaldırılmalıdır. Bölge, 12 Eylülden bu yana sıkıyönetim ve olağa
nüstü hal yönetimindedir. 12 Eylülden önce de uzun süre devam edegelen uygulaması vardır. 
Olağanüstü yönetim şekilleri, bu bölgenin acımasız coğrafyası gibi, vazgeçilmezlik ve devam-
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lılık kazanmamalıdır. Olağanüstü halin kaldırılması gerektiği görüşündeyiz. 

Olağanüstü hal nedeniyle çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler Genel Kurulda der
hal görüşülmeli ve reddedilmelidir. 

Bir istihdam yaratabilmek için alınan 90 bin kişilik kadro; halen birkaç bin kişi için kulla
nılmıştır; bu kadrolar kullanılmalıdır. 

Bölücü örgütlerin Kürtçülük ideolojisi yanında, irticai da ön plana çıkardığı gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

özetle, bir konuşmamda da belirttiğim gibi, bu iktidarın uygumaları ile, Güneydoğu Ana
dolu, bir coğrafî bölge olmaktan çıkarak, siyasal bir bölge olma hüviyeti almaktadır. Bu, önle-
nilmelidir. 

Sayın Başkan, Ziya Paşa, terkibi bendinde, "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdirle 
uslanmayanın hakkı kötektir" diyor. Çok nasihat ettik; 1983'ten bu yana uygulanan politika
ları, yapılan girişimleri, yapılan tasarrufları burada nasihat ederek dile getirdik; ama, bir şeye 
yaramadı. Bakıyoruz, anlıyoruz; iktidar, tekdir ile uslanmayacaktır, ama, kötek yakındır. Bu 
kötek, Türk halkının ilk genel seçimde sandıktan elini çıkararak atacağı kötektir. 

O günleri bir an önce idrak etmemiz dileğiyle ve Belçika Parlamentosunun bu kararını 
kınadığımızı, reddettiğimizi yineleyerek, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın Ülkü Gökalp Güney; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Belçika Temsilciler Meclisinin ülkemiz aleyhine almış olduğu bir karar tasarısı 
hakkında, şahsım ve grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evvela bu olayı tespit etmemiz lazımdır. Bu olay nedir? Benden 
önce konuşan değerli DYP sözcüsü Grup Başkanvekili arkadaşımın ifadelerini biraz açarak, 
biraz daha genişleterek, olay hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra da, bu ka
rar hakkındaki görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

26 Aralık 1990 ile 5 Ocak 1991 tarihleri arasında takriben on kadar Belçikalı parlamenter, 
ülkemize gelerek güneydoğuda bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmalarının sonucu kendi 
parlamentolarına bildirmiş ve Belçika Temsilciler Meclisi de, maalesef, bunların vermiş oldu
ğu rapor doğrultusunda bir karar almıştır. Sonucu, almış oldukları bu karan da hükümetleri
ne bildirmişlerdir. 

Türkiye'ye gelen Temsilciler Meclisi üyeleri, ülkemiz için, kendi Meclislerinde, güneydo
ğudaki vatandaşlarımıza baskı yapıldığını, işkence yapıldığını, bu insanların devamlı tehdit al
tında bulunduklarını ve sürgüne uğratıldıklarını belirten, asılsız, sorumsuz ve gayri ciddî iddi
alarda bulunmuşlar ve bunlan da kendi Meclislerinde maalesef kabul ettirmişlerdir. 

Gene, bu parlamenterler, güneydoğudaki güvenlik kuvvetlerimizin ve ordumuzun yöre hal
kına kötü muamele ettiklerini, acil ihtiyaçlarını dahi göremediklerini, bunlara yardım etme
diklerini ve halka eziyet ettiklerini ilgili raporlarında bildirmişlerdir. 

— 101 — 



T.B.M.M. B : 96 20 . 3 . 1991 0 : 1 

Ne yazık ki, akıl almaz, mesnetsiz, gerçek dışı bu iddialar, Belçika Temsilciler Meclisinde 
bir karar tasarısı haline getirilip, Belçika Hükümetine sunulmuştur. Bu karar tasarısında, Hü
kümete; Avrupa Topluluğu, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler vasıtasıyla, Türk Hüküme
tine baskı yapması önerilmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin güneydoğusundaki sürgünlere son veril
mesi, bu bölgeyle ilgili yürürlükteki -kendilerine göre- ayrıcalıklı kanunların kaldırılması ve 
Belçika'nın, Türkiye'de insan hakları çiğnendiği sürece, Avrupa Topluluğuna katılmasına kar
şı çıkması istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ülkemiz egemen bir devlettir; egemen bir devlet olarak, Birleş
miş Milletler yasalarına, Avrupa Konseyi sözleşmelerine ve AGtK gibi, kendi hür iradesiyle 
katıldığı uluslararası düzenlemelere her zaman sadık ve saygılıdır, böyle kalmaya da devam ede
cektir; ancak, bir başka devletin, Türkiye'den, bu yükümlülüklerinin dışında, içişlerine müda
hale niteliği taşıyan birtakım talep ve önerilerde bulunması, tarafımızdan kesinlikle kabul edi
lemez. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hele Afrika Kıtasında yıllardır yürüttüğü sömürgeci ve istismara 
politikasıyla tanınan, o yıllarda her türlü hukuk kuralını çiğneyerek, insan haklarını ayaklar 
altına alan, bugün bile kendi ülkesi içerisinde azınlık ve çoğunluk sürtüşmelerini önleyememiş 
bir ülkenin böyle bir karar almaya asla hakkı olamaz. Bu, bu parlamento ve o ülke için bir 
talihsizliktir. 

Tarih boyunca yönettiği topraklara hak ve adalet getiren, bugün bile ülkesine sığınan ya
bancılara mütevazi bütçesiyle hoşgörüyle kucak açan, imkânlarını onlarla paylaşan, ırk ayrı
mı ve yabancı düşmanlığı kavramlarını kesinlikle reddeden Türk Milletine ders vermeye, hiçbir 

, milletin ve onun parlamentosunun hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, -SHP adına konuşan arkadaşımızın konuşmalarının son parag
rafları hariç olmak üzere- Yüce Parlamentomuzun, daha önceki Ermeni karar tasarısında ol
duğu gibi, ülkemiz bütünlüğüne yönelik dış tehlikeler karşısında, her zaman olduğu gibi, bir
lik, beraberlik içerisinde, azamî dikkat ve hassasiyeti göstermiş olması, bizim için en büyük 
memnuniyet verici bir kaynaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Belçika Temsilciler Meclisinin, ciddî mesnetlerden yoksun, ön
yargılı olarak almış olduğu bu haksız, gerçek dışı iddialarla dolu karar tasarısını, şahsım ve 
grubum adına protesto ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Siyast parti grupları adma grup başkanvekillerinin, Belçika Parlamentosunda Türkiye'ye 
ilişkin olarak kabul edilen ve gerçek dtşt iddialar içeren karar tasarısına karşı Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin gerekli duyarlılığı göstererek, icap eden önlemleri almasına ve Belçika Hükümeti ile ilişkilerini 
bu açıdan yeniden değerlendirmesine ve ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin hissiyatı doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmasına ilişkin müşterek önergeleri 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, siyasî parti gruplarının müştereken imzaladıkları ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımıza verilmiş bulunan 
bir önerge vardır; bu önergeyi ye ekindeki açıklamayı sunuyorum : 
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"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belçika Parlamentosunda 14 Mart 1991 tarihinde kabul edilen Türkiye'ye ilişkin kararı hak
kında, İçtüzüğün 60 inci maddesi uyarınca, Hükümetin açıklaması ve siyasî parti gruplarının 
yaptıkları konuşmaların sonucu ekli metnin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca, Belçika 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına iletilmesini ve Meclisimizin hissiyatı doğrultusunda gerekli gi
rişimlerde bulunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Anavatan Partisi Grubu Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 
Ülkü Güney Hasan Fehmi Güneş 

Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

Siyasî Parti Gruplarının Ortak Açıklaması : 

Belçika Hükümeti ve parlamenterleri nezdinde yapılan çeşitli uyarı ve ikazlara rağmen, 
Belçika Temsilciler Meclisi tarafından 14 Mart 1991 tarihinde, Türkiye'deki sözde etnik sorun
lar ve insan hakları ile ilgilenme kisvesi altında, ülkemiz aleyhinde, sübjektif, önyargılı, mak
satlı ve egemen bir ülkenin içişlerine müdahale niteliği taşıyan bir kararın kabul edilmiş olma
sı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, derin bir hayret, üzüntü ve esefle karşılanmıştır. 

Türkiye açısından hiçbir hukukî ve manevi değer taşımayan böyle bir kararın, gerek Belçi
ka'ya, gerek Belçika Temsilciler Meclisine onur ve saygınlık kazandırmayacağı kuşkusuzdur. 
Haksız, hayal mahsulü ve gerçek dışı iddialarla dolu olan bu kararın, Türk-Belçika ilişkilerine 
kaçınılmaz olarak zarar vereceği, meydana gelecek olumsuz gelişmelerin asıl sorumluluğunun 
ise, art niyet ve önyargıyla hareket eden bazı Belçikalı parlamenterlere ait olacağı açıktır. 

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan beri tercihini insan haklarına ve hukukun üstünlü
ğüne saygı ilkesine dayalı demokratik bir ülke olma doğrultusunda yapmış ve çoğulcu parla
menter sistemin yerleştirilmesi konusunda büyük mesafeler kaydetmiştir. Türkiye, bu prensip
ler çerçevesinde, egemen bir devlet olarak, Birleşmiş Milletler Yasası, Avrupa Konseyi Sözleş
mesi ve AGİK gibi, kendi hür iradesiyle katıldığı uluslararası düzenlemelere esasen saygılıdır 
ve öyle kalmaya devam edecektir. Bir başka devletin Türkiye'den, bu yükümlülüklerinin dışın
da, içişlerine müdahale niteliği taşıyan birtakım talep ve önerilerde bulunması, kesinlikle ka
bul edilemez. 

Hele, Afrika Kıtasında yürüttüğü sömürgeci ve istismarcı politikasıyla tanınan, o dönem
de her türlü hukuk kuralını çiğneyerek, insan haklarının en önde gelen prensiplerini ayaklar 
altına alan, kendi ülkesi içinde hâlâ azınlık-çoğunluk sürtüşmelerini önleyememiş bir ülkenin; 
tarih boyunca yönettiği topraklara hak ve adalet getiren, ülkesine sığınan yabancılara hoşgö
rüyle kucak açan, mütevazı imkânlarını onlarla daima paylaşan, ırk ayırımı ve yabancı düş
manlığı kavramlarını kesinlikle reddeden Türk Milletine ders vermeye hiç hakkı yoktur. (Alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir vicdan huzursuzluğunun ürünü olarak gördüğü bu ka
rar karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden, gerekli duyarlılığı göstererek, icap eden 
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karşı önlemleri almasını ve Belçika hükümeti ile ilişkilerini bu açıdan yeniden değerlendirme
sini ve ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açık
lanan bu hissiyatı doğrulutusunda gerekli girişimlerde bulunmasını talep eder." 

Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan müşterek önerge ve ekli açıklama doğrultusunda, 
gereği Başkanlığımızca yerine getirilecektir. (Alkışlar) 

Gündeme geçiyoruz : 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Gündemde yer alan 533, 534 ve 536 stra saytlt kanun tasartlartntn görüşülme sıralanma 
İlişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

No. : 84 ı Tarih : 20.3.1991 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Ülkü Güney Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 

öneri : Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kıs
mının 70 ind sırasında yer alan, 533 sıra sayılı, Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, bu kısmın 2 nd 
sırasına; 71 inci sırasında yer alan, 534 sıra sayılı, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
tmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Mil
letlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarisının, 3 üncü sırasına; 72 nci sırasında yer 
alan, 536 sıra sayılı, Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 4 üncü sırasına alınması ve gündemdeki 
diğer tasan ve tekliflerin buna göre sıralanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gden Diğer tşler" kısmına ge- " 
çiyoruz : 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 711.1985 Tarihli ve 3238 Saydı Kamuda Değişiklik Yapdması Hakkında 390 Sayth Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/637) (S. Sa
yısı : 535) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik \apüma-
sı Hakkında 390 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve MÜH Savunma ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları raporlarının görümelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Orubu adına, Aydın Milletvekili 
Sayın Hilmi Ziya Postacı. 

Buyurun Sayın Postta. 
SHP GRUBU ADINA HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz 390 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkın
daki Kanun Tasarısı biraz sonra oylarınızla kanunlaşacaktır. Aslında yalnız bu değiştirme met
ni değil, kanun tasarısının bütünü, içerisinde yaşadığımız bugünlerde hepimizin dikkatle ve 
titizlikle üzerinde durmamız gereken bir husustur. 

Kıymetli arkadaşlarım, söz konusu bu kararname ile, Savunma Sanayii Geliştirme ve Des
tekleme İdaresi Başkanlığı, müsteşarlık haline getirilmiştir. Buna gerekçe olarak da, yurt içi 
ve yurt dışı temaslarda müsteşarlık düzeyinde görev yapıldığı ifade edilmektedir; bundan dola
yı da söz konusu kuruluşun Savunma Sanayii Müsteşarlığına dönüştürülmesinin yerinde ola
cağı şeklinde bir görüş getirilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde bizler ve Millî Savunma Komisyonundaki 
görüşmelerde de arkadaşlarımız, bu konuda bir itirazı dile getirmişizdir; bu da, aynı bakanlık 
bünyesinde çift müsteşarlığın oluşturulmasıdır. Eğer, böyle bir şeye gerek duyuluyorsa, bunun 
bir başka şekilde değerlendirilmesi veyahut bu çeşit, yani birden fazla müsteşarlığın olmasını 
gerektiren konuların da Meclisimizin gündemine bir an önce getirilmesini istedik; çünkü, aynı 
kapasite genişliğinde olan daha büyük başka bakanlıklar da vardır. Mesela Tarım Orman ve 

-- Köyişleri Bakanlığı vardır ki, orada bir tek müsteşar vardır. Bu örnekte olduğu gibi, bakanlık
larımızın hiçbirinde çift müsteşarlık sistemi yok. Yurt dışı temaslarda müsteşarlık seviyelerin
de temaslarda bulunulduğu için, bu soruna çare olarak bu sistemin getirildiği söyleniyor. 
Olabilir... 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi bakınız, o ölçüye gelmek için idareyi müsteşarlık haline dö
nüştürüyoruz; ama, mademki böyle bir değişiklikle geliyoruz, yasada başka değişiklikleri de 
yapmak lazım. Çünkü, bakınız, bu müsteşarlık, görev yaptığı durumlarda nelerle karşılaş
maktadır? 

(1) 535 S. Sayth Bazmayazı tutanağa eklidir, 
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Kıymetli arkadaşlarım, bilindiği gibi, bir Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu 
var. Bu Kurul, Başbakanın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma, Bakanın da 
dahil olduğu 5 bakan, kuvvet komutanları ve jandarma Genel Komutanı ile 3 müsteşardan 
oluşur, yani 14 kişiden oluşmaktadır. Bu 3 müsteşar kimdir? Bu 3 müsteşar; Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarı, Başbakanlık Müsteşarı ve bir başka bakanlığın müsteşarıdır. 

Şimdi, böyle bir kurulda, 5 ilgili bakan, artı, 3 diğer müsteşar bulunuyor, Savunma Sana
yii Müsteşarı bulunmuyor. 'Vblntz temsil etmekte değil, icrada da bu müsteşarın bulunması lazım. 

Onun ötesinde, getirilen değişiklik, üzerinde fazla bir görüşme yapılacak kadar uzun de
ğil. Çünkü, bu değişikliği getiren Hükümet ve temsilcileri, "Bütün bu eleştirilere rağmen -iki 
tane müsteşarı olsa da- birbuçuk seneden beri uygulanıyor, uygulamada da bir rahatsızlık 
çıkmadı" diyorlar, 

2000'li yıllarda, hatta daha ötesinde, ülkemiz için çok önem arz edeceğinden, savunma 
sanayii üzerindeki ve bu müsteşarlık vasıtasıyla, neleri nasıl yapmamız gerektiği hususundaki 
düşüncelerimizi bir kere daha -zabıtlara geçmesi bakımından ve bu olaylardan, hep beraber, 
bir sonuca varmamız açısından faydalı olacağı düşüncesiyle ifade etmek istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, geçtiğimiz altı ayı aşkın süre içinde, burnumuzun dibinde önce 
bir kriz, arkasından bir savaş yaşandı. Şimdi o savaşın sonuçlarında, barışa giden yollar aranıyor. 

Bu kriz ve savaş sonunda, Türkiye, iki büyük noktadaki noksanlarını görmüştür. Bu nok
sanlarından biri -bizlerin çok önceden beri söylediğimiz; ama artık en üst organlardaki sorum
luların da söylediği- Türkiye'nin savunmasının, özellikle erken haber almaya dayalı savunma
sının -kırk yıldır söylenen bütün sözlere rağmen, bir ittifak içerisinde olmamıza rağmen- he
nüz yeterli düzeyde olmadığıdır. Körfez krizi ve savaşı, Türkiye'nin, en yetkili ağızlarından, 
bu gerçeği görmesine bir vesile teşkil etmiştir. Körfez krizi ve savaşının büyük zararları, sıkın
aları vardır ama, her şeye rağmen, böyle bir tespiti hep beraber yapabilme fırsatı yakalamış olduk. 

İkincisi, savunmanın, yalnız silahlı savunma olmadığı, toplumun moral yönden ve kötü 
şartlar içinde organize olması yönünden, sivil savunmanın da ne kadar önemli olduğu anlaşıl
mış ve bu husustaki noksanlarımız ortaya çıkmıştır. Bu hususta, tkinci Dünya Harbinden bu 
yana geçen kırkbeş yıl içerisinde oldukça rahat olduğumuz, hatta böyle bir savunmanın şart 
olduğunu unuttuğumuz ortaya çıkmıştır. Bu noktada, en önce, hava savunmamızı, erken uyarı 
sistemlerimizi ve sivil savunmamızı çok dikkatle gözden geçirmek durumundayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, yaşadığımız kriz ve savaş döneminde, bu savunma sistemlerinin 
Türkiye'de bulunmamasının, ittifak ve ikili anlaşmalar çerçevesinde bir risk oluşturduğunu gö
renle^ bu savunma sistemlerini Türkiye'ye getirmişlerdir. Şimdi savaş bitti, barış dönemine geç
mek için çalışmalar var, bu savunma sistemleri ülkemizden götürülmek isteniyor. Bu noktada 
hepimizin çok ciddî düşünmek ve bir millî mutabakatı bulmak zorunluluğumuz vardır. 

Türkiye, 1950'li yıllardan bu yana bir ittifakın üyesi olmasına rağmen, çağın teknolojisine 
uygun altyapıyı oluşturamamıştır. Yüksek personel gücü ve onun harcamaları nedeniyle, Türkiye, 
millî geliri içerisinden de olsa, bütçe gelirleri içerisinden de olsa, oldukça önemli bir payı millî 
savunma bütçesine ayırmasına karşın, henüz istenilen noktaya varamamıştır. Yeni gelişen tek
noloji ve gördüğümüz noksanlıklar nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayiine giderek daha yük
sek yatırımlar yapması gereği ortaya çıkacaktır. Bu, bir yoluyla, tekrar, Türk halkının, insan-
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lanmızın sırtına dolaylı veya dolaysız vergilerle intikal edecektir. Yüksek bir fatura ödüyoruz. 
Son olarak, Körfez krizinde, hiçde hak etmediğimiz derecede yüksek bir fatura ödediğimiz bi
liyorum. Bu fatura nedeniyle de, bundan sonraki günlerinde, yıllarında ve 2000'li yıllara doğ
ru giderken Türkiye'nin büyük'sıkıntılar çekeceğini, bu açığı kapatmanın yollarını arayacağını 
hep beraber düşünmemiz gerektiğini bir kere daha söylüyorum. Biz bu fedakârlıkları yapar
ken, şimdi, aynı ittifak içerisinde bulunduklarımıza ve bu şekliyle, Savunma Sanayii Müsteşar
lığımıza Savunma Bakanlığımıza, Hükümetimize ve her şeyden önemlisi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini bütün üyelerine bu soruyu bir kere daha sorup, uygun bir cevabın verilmesini is
tiyorum. 

Bakınız, biraz önceki Hükümet açıklamasıyla, aynı ittifak içerisinde olmamıza rağmen, 
Belçika Parlamentosunun aldığı bir kararda, ittifak içerisindeki sözde dostlarımızın bize hangi 
gözle baktığını gördük ve Körfez savaşı, bize, çağın teknolojisi içerisinde Pat r i ot lan, Roland-
lan öğrettiği gibi, eğer savaş devam etseydi belki daha çok değişikliği de hep beraber öğrene
cektik. Şimdi bunlar, dünyanın, Paris Şartını imzaladığı süreden sonra kullanılması gereken 
silahlar olarak önümüzde bulunuyor ve biz, bu konuyla ilgili olarak bu silah türlerinden bir-
iki tanesini, NATO çerçevesinde Türkiye'de bırakmayı düşündüklerini tahmin ediyoruz. Bu, 
savunmamız için ve ilerisi için bizlere çok fazla bir yüktür. Hazır konu buraya gelmişken, bun
ların çok iyi konuşulmasında ve en yüksek perdeden bütün dünyaya, özellikle dostlarımıza ve 
ittifak içerisindeki müttefiklerimize duyurulmasında fayda görüyoruz. 

Değerli üyeler, savunma sanayiimizin hakikaten övünülecek bir bölümü de F-16 projesi
dir. Bu, F-16 projesinde, bilgisayarlı erken haber alma sisteminin, Loral'Ie yapılan sözleşme 
çerçevesinde ilk etapta bütün uçaklarımıza ve yeni paketlerle, bir engelleme olmadan da ko
nulması yolunda. Bakanlığımızdan ve Hükümetimizden, gerekli girişimleri yapmasını istiyoruz. 

Yine, şimdi bu müsteşarlıkta ve daha önceki idare içerisinde birtakım helikopter alımları 
söz konusu olmuştu. Bu alımlar daha da yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, beni bu konuda çok iyi anlamanızı özellikle rica edeceğim. Alınan 
bu helikopterlerden 2 tanesinin hizmete özel kullanıma hazırlandığı biliyoruz. Aslında 200 he
likoptere ihtiyacımız var; ama, ilk etapta, Emniyet Genel Müdürlüğü ve güvenlik kuvvetler için 
alınan beşer adet iki grupta 10 helikopterden 2 tanesinin genel amaçlı değil de özel amaçlı ola
rak kullanılmasına yönelik değişikliklerinin yapıldığını bunlardan bir tanesinin Sayın Cum
hurbaşkanınca, diğerinin de Sayın Başbakanca kullanılmak üzere hazırlandığını duymuş bu
lunuyoruz ve bunu takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, Başbakanının; 
Türkiye Cumhuriyetine hizmet eden herkesin, en ileri teknolojiden, en süratli ulaşımdan ya
rarlanması, bizler için gurur verici bir olaydır. 

Kıymetli arkadaşlarım, yalnız, daha fazlasına ihtiyacımız varken, asıl amacına yönelik olarak 
gelen helikopterlerin ilk partisinden 2 tanesinin, özel hizmetlere ayrılmasını pek de vicdanıma 
sığdıramıyorum. Benim bu eleştirime dikkat edilmesini ve bu yönde de Yüce Meclisin dikkatli 
olmasını bilhassa rica edeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi, yeni şekliyle, atanan sayın müsteşarın nerelerde olmadığı
nı, konuşmamın başında söyledim; fakat bir şeyi daha öğrenmek istiyorum : Şimdi, bizim Sa
vunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulumuz var. Saydım : Dışişleri Bakanı, ekonomik 
işlerden sorumlu Devlet Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Sanayi ve Ti-
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caret Bakanı; Başbakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Müsteşarı, Hazine Dış Ticaret Müste
şarı. Yasada, Savunma Sanayii Müsteşarı yok. Şimdi, bu kurul, yılda en az iki defa toplanmak 
durumunda. 

Ben, Sayın Bakandan, ilk günden bu yana yılda iki kere toplanması gereken -ki, beş sene
yi geçmiştir, en azlndan on toplantı yapması gerekir- bu kurulun kaç kere toplandığının ve bu 
toplantıların arkasından da ne kararlara varıldığının, bir kere daha Meclisimize açıklanmasını 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, 5 dakika süreniz kaldı. 
HÎLMt ZtYA POSTACI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bakınız kıymetli arkadaşlarım, tabiî buna bağlı bir de Savunma Sanayii tcra Komitesi var. 
bu da, "Başbakanın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanından mey
dana gelir" deniyor. 

Bakınız, o eşitlik ve denge sağlayacak müsteşarımız burada ne oluyor. "Komitenin sekre
terliğini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür»» diyor. Lütfen, bir işi yaparken, çok yüksek de
ğer verirken, bu yanlışları yapmamak... Böylesine bir müsteşarın görevi, sekreterya değil; çün
kü, savunma sanayiimizin belki de sivil kanattan ana hattıdır. Onu sekreterya halinde bırak
manın doğru olmadığını düşünüyorum. Birinde hiç yok, ötekinde sekreterya görevi yürütü
yor; ama, bakanlık hiyerarşisinde ikinci müsteşar olarak bulunuyor. Bu, kolay kolay anlaşıla
bilir bir durum değildir. 

Şimdi, yine bu konuda da sözleşmeli personelin çalıştırılabilmesi gündemde. Bu konuda, 
her personelle ilgili yasa geldiğinde, aşağıda ve yukarıda hep aynı şeyi söylüyoruz : "Anayasa 
Mahkemesi kararı çerçevesinde devamlılık arz eden görevlerde sözleşmeli personel kullanılma
sı, Anayasaya aykırıdır." Bu, Anayasa Mahkemesinin sonuç kararıdır. Böylesine bir durum var
ken, Devlet Personel \asasını ve Silahlı Kuvvetlerin tüm yasalarını hep birlikte ele alarak, bir 
bütün halinde getirmenin faydasına inanıyorum. Gerçi, bugün komisyonlarda bekleyen yetki 
tasarısı var. O yetki tasarısının içinde çok şey var. Korkum şudur ki, yine Meclisimizin bilgisi 
dışında, önce teklifler halinde uygulamaya konacak, diğer bekleyenler gibi -belki bizim döne
mimizde, belki bizden sonra gelecek dönemlerde- sıra, o kanun hükmündeki kararnamelerin 
incelenmesine gelecek; çünkü, yalnız Plan ve Bütçe Komisyonunda bekleyen 190 tane kanun 
hükmünde kararname var. Bunların 50 tanesi» uygulamaya konmuş, sonra bir başka kanun 
hükmünde kararnameyle yürürlükten kaldırılmıştır, \asama görevi yapanlar, bunun sorumlu
luğunu bilmek zorundadırlar. Uygulanmış, bir başka kanun hükmünde kararnameyle uygula
madan kaldırılmış; ama, bugün prosedürü gereği, hâlâ görüşülmesi için Meclis gündeminde 
bekliyor. 

Ülkenin savunması için gereken her türlü fedakârlığın yapılacağına inanıyorum; ama, en 
büyük fedakarlık, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve onun üyelerine düşmektedir. 2000'li yıl
lara giderken, belki de 18 inci Dönemin yaptığı en büyük görev, incelenmesi ve görüşülmesi 
gecikmiş kanun hükmünde kararnameleri süratle görüşüp karara bağlaması; ama, ondan da 
önemlisi, bundan sonra gelecek nesillere, hudutları içinde, güvence altında bulunan bir ülke 
ve o ülkeye de çağın teknolojisine uygun bir ordu bırakabilmesi olmalıdır. Bu konuda bütün 
milletvekilleri de gayret göstermelidir. 
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Bu iyi niyetlerimizin ve bu yasa tasarısı üzerindeki eleştirilerimizin, mümkün olursa gö-
• rüşmeler sırasında gruplarımız arasında -ki, olması gayet kolaydır- değerlendirilmesini, bu ol

madığı takdirde, Sayın Bakan ve Sayın Hükümet tarafından en kısa zamanda tekrar getirilme
sini talep ediyorum; bütün arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. -
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bugün şu anda, 2.11.1989 tarihinde çıkarılmış bir kanun hükmünde kararnameyi görüşü
yoruz. Bu kararnameyle, Savunma Sanayiini Geliştirme ve Destekleme İdaresi başkanlığı, müs
teşarlık şekline dönüştürülmüş. Bu olay olup bittikten, aradan bir yıl, hatta bir yıldan daha 
fazla bir zaman geçtikten sonra, "Bu doğru mu, yanlış mı? Bu kanun hükmünde kararname 
yasalaşsın mı, yasalaşmasın mı?" diye burada görüşme yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda özellikle bu Meclisin hassas olmasını rica ediyorum ve 
diliyorum; çünkü, yasa yapma görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, yasayı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yapar. Böyle her şeyi kanun hükmünde kararnameyle halledip, aradan bir-
birbuçuk yıl geçtikten sonra konuyu bu Meclise getirip, "Birbuçuk yıl önce çıkarılmış olan 
bu kanun hükmünde kararname doğru mu, yanlış mı? Bunu yasalaştırıyor musunuz, yasalaş-
tırmıyor musunuz?" diye Meclise sorulması yanlıştır; yani bu, bu Meclisin yapması gereken 
yasama görevinin Bakanlar Kuruluna devri işlemidir ve Anayasaya da aykırıdır. Bunu söyle
mekle, kanun hükmünde kararnamelere karşı çıkıyor değiliz. Devletin işleyişi için, memleketin 
yararı için, Meclisin toplanıp karar almasının gecikmesi halinde, bir kanun hükmünde karar
name çıkarılabilir. Bu, geçmişte de yapılmıştır; ancak bu dönemde, özellikle bu İktidar döne
minde, kanun hükmünde kararname anlam ve esprisinin tamamen değişitirilip, yasama göre
vinin Meclisten alınıp bir kurula verilme şeklinde uygulandığını görüyoruz, tefritten ifrata ka
çırıldığını görüyoruz. Bu, son derece yanlıştır; bunu belirterek sözlerime başlıyorum. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, çok önemli projeleri yürütüyor. Bu projelerin ne kadar 
önemli olduğu, ülke savunması için ne kadar acil olduğu, özellikle yaşadığımız son Körfez ki-
rizi döneminde çok iyi bir şekilde anlaşılmıştır; ancak burada, bizim ve Türkiye Cumhuriyeti 
insanının merak ettiği bir konu var: Bu projeler ne durumda? Ülke savunmasını güçlendirecek 
ve tehdit değerlendirme neticelerine cevap verecek şekle gelmiş mi? Bundan da önemlisi, Sayın 
Bakanın burada mutlak surette cevaplandırmasını istediğim bir noktayı söylemek istiyorum 
: Savunma sanayiinin bu çok önemli projelerini, çağın teknik, teknolojik ve elektronik bilgile
rini içeren, gerektiren projelerini acaba hangi firmalar yüklenmiş? Bu konularla gerçekten gö
revli olan, bu konuları gerçekten bilen firmalar mı yüklenmiş, yoksa elektronik sanayii bilgisi 
ve tecrübesini gerektiren bir konu inşaat firmalarına mı verilmiş? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle son körfez olayı ve bugün dünyanın içinde 
bulunduğu genel konjonktür içerisinde Türkiye'de yeni bir tehdit değerlendirmesi yapılmalı
dır. Bu tehdit değerlendirmesi ışığında da, ülke savunmasının güçlendirilmesi için, bugüne ka
dar alınmış olan tedbirlerin yanında başka tedbirler alınması gerekiyor mu, gerekmiyor mu; 
bu ortaya konulmalı, millete anlatılmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. Ancak, bütün bunlar 
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yapılırken, ülke savunması için gerekli tedbirler alınırken, gerekli yatırımlar yapılırken, bu ya
tırımlar için kaynaklar ayrılırken, büyük sıkıntılar içerisinde bulunan toplum kesimlerinin bu 
sıkıntılarını hafifletmek amacıyla kullanılması gereken kaynaklara da el sürülmemelidir. 

Kaynaklar tahsis edilirken, dengeler çok iyi kurulmalıdır. \ani, ülke savunması çok önem
lidir. Sözümün bu kısmına kadar, bunun ne kadar önemli olduğunu belirttim. Yeni bir tehdit 
değerlendirmesi yapılmasının gerekliliğini söyledim; ama, eğer Savunma Sanayii Müsteşarlığı
nın yürüttüğü projeler, sıkıntılar içerisinde bulunan toplum kesimlerinin sıkıntılarının gideril
mesi için ayrılması gereken kaynaklar tahsis edilerek yapılacaksa, iyi düşünülmesi gerekir. Bir 
taraftan şeker pancarı üreticisinin milyarlarca lira alacağını ödemeyeceksiniz; pamuk, çay ve 
fındık üreticisinin alacağını ödemeyeceksiniz; ama, o paralarla Patriot füzeleri yapacaksınız... 
Bu, yanlıştır. Patriotu yapacaksınız, elbette; savunma için gerekli olan diğer elektronik teçhi
zatları da kuracaksınız; ama, şeker pancarı, pamuk, fındık ve çay üreticisinin parasıyla değil. 

Bugün Türkiye'de ndfusun yüzde 25'ini bulmuş çok vahim bir işsizlik vardır. Her gün Mec
lise binlerce insan geliyor; hepimizin kapısını aşındırarak, "İşsizim, açım, çoluk çocuğumun 
karnını doyuramıyorum" diyor. Bunun sebebi ne? istihdam yaratıcı yatırımların bugüne kadar 
yapılmamış olmasıdır; yapılmasının geciktirilmiş olmasıdır. Türkiye'de son yedi sekiz yıl içeri
sinde üretmenin değil, alavereli dalavereli ticaretin, borsa oyunlarını çok daha cazip hale geti
rilmiş olmasıdır. Borsa iyi, ticaret de iyi; ama, bütün bunları dalavereli hale getirip, yatırım 
karşığında üretim yapıp kâr sağlamaktan çok daha ileri bir kâr sağlar duruma getirmiş olmak, 
bu iktidarın günahıdır. 

Sözlerimi bitirmeden önce, bütünbu sıkıntıların çaresi olarak kullanılması gereken kay
nakların yerinde kullanılmasını; ama, bunun dışında, Türkiye'nin, yapılacak olan tehdit de
ğerlendirilmesi neticesinde alınması gereken tüm tedbirleri de almasını diliyor, Yüce Heyeti say
gılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bilahare, yani muahharen. Anlamadınız galiba?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben söz istiyorum... 
BAŞKAN — Yani bu görüşmeler tamamlandıktan sonraki zamanda, sırası gelince. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdi söz istiyorum, sırasını sen değerlendir artıR canım. 
BAŞKAN — öyle olacak. 

Anavatan Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Recep Orhan Ergun. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Ergun. 

ANAP GRUBU ADINA RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; elimizde bulunan ve görüştüğümüz kanun hükmünde kararnamenin kanuna çev
rilmesi konusu, sadece bir isim değişikliği konusudur. Niye isim değişiyor meselesindeki kısma 
hemen başta değineyim; çünkü, esas konuşacak konu, bu olsa gerekirdi. 

Şimdi, savunma sanayii, çok iyi bileceğiniz gibi, başlı başına oturulup A'sından Z'sine 
yeniden kurulacak bir sanayi değildir. Aslında "savunma sanayii" diye bir sanayi de bizim 
kendi lügatimize koymak zorunda kaldığımız bir tabirdir. Benden daha iyi bilirsiniz ki, "savunma 
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sanayii" diye bir ekol ve bir branş da yoktur. Buna, hemen en güzel misaliyle, ikinci Dünya 
Harbine Amerika'nın girişinden aktarma yapmak istiyorum. Amerika, bir harbe mecbur kal
dığını hissedince, küçük bir ünite, daire kurdu ve bir Harp Siparişi Kanunu çıkardı. Harp Si
parişi Kanununun özelliği, o anda ülkede mevcut olan sanayicilere, ciheti askeriyenin ihtiyacı 
olan silahları veya parçaları, zamanında, o kalitede ürettikleri takdirde, bazı vergi muafiyatleri 
ve teşvikler getirmesiydi. Bu, öylesine güzel işledi ki, bir muazzam ordu kuruldu, bunun karşı
sında asırlardır "Ordularımız var" diyen ülkeler bile şaşırıp kaldı. O mevcut sanayi, bir araba
nın vites değiştirmesi gibi, rahatlıkla harp sanayiine dönüşüverdi. Dolayısıyla bunun tersinden 
gidersek, ben bir harp sanayii kurarım ve sadece savaş aletleri ve silahlan üretirim dediğiniz 
zaman, ülkenin ekonomisini tümünden ihmal etmiş olursunuz. İşte -benim yaşım müsait, 
söyleyeyim- şöyle böyle 1945'lerden bu tarafa galiba yedi-sekiz defa sanayi konferansları yapıl
mıştır. Ülkenin savaş sanayiine atlaması nasıl olur diye çok güzel edebiyatlar yapılmıştır ve hep 
öyle kalmıştır. Kolay değildir; çünkü, yapılamaz. Bunun yerine 198S yılında çıkan kanun, be
nim kanımca -kabul ederseniz, siz de bu kanun çıkarken burada görevliydiniz- en isabetli şekil
dir. Bütün bu gayretleri bir siyasî makama bağlı olarak yönetmek ve yine ülkenin kendisinin, 
sanayiini kalkındırmasını sağlamaktır. Eğer dikkat buyurursanız, kanunun özelliği budur. Şimdi, 
isim değişikliğinin sebebine gelmek istiyorum. 

Şimdi, burası, silahlı kuvvetlerde bir kolordu komutanlığı, bir kurmay başkanlığı veyahut 
da bir tedarik daire başkanlığı, bir levazım daire başkanlığı gibi bir yer değildir. Burası, elbette 
bir siyasî otoriteye bağlı yer ki, mesela Sanayi Bakanlığına da bağlanabilirdi. Başbakanlığa da 
bağlababilirdi-, ama tercih buyurmuşsunuz, Millî Savunma Bakanlığına bağlamışsınız; bence 
de doğrudur ve bu karar daha evvelden verilmiş, onu da savunuyoruz. Bunun fonksiyonu, ül
kenin ekonomik yatırım hareketlerini, ülkenin imkânlarını da hesaba katarak, ülkedeki halkın 
ihtiyacı olan üretimi de dikkate alarak sanayi mamulleri üretimi ihtiyaçlarını da dikkate ala
rak, ileride savunma ihtiyaçlarına kolayca dönecek şekilde devlet adına bazı yatırımları teşvik 
etmek, bazı yatırımlara iştirak etmek ve bunların çalışmasında randımanın olup olmadığını 
kontrol etmektir. Bu maksatla kurulmuş bir teşkilattır. Bunun, savunma bakanlığının silahlı 
kuvvetleri yönetimiyle yakın ilişkisi bakımından bir komşuluğu söz konusu olur; ama, bunun 
Millî Savunma Bakanlığının kendisini aslî unsuru olan ve sadece silahlı kuvvetleri yönetir gibi 
yöneteceği bir unsur halinde olması mümkün değildir. 

Bu sebeple, evvela, ayrı olması doğrudur. Adına, "Müsteşarlık diyelim, demeyelim" diye 
tartışabilirsiniz. "Müsteşarlık" denişinin sebebini arz edeyim. Müsteşar, bakan adına imza atan, 
müzakere yapan, temsil görevini alan, uluslararası müzakereleri yürüten sıfatta bir kişi oldu
ğuna göre, adının, "müsteşar" olmasından daha tabiî bir şey yoktur. 

öyle ise, müsteşar olması konusu ki, zaten huzurunuza geliş sebebi budur, siz bu kanunu 
1985'te uzun uzun incelediniz; şimdi de bu» kararınıza iktiran ediyor. 

Şimdi, bazı arkadaşların sözleri sebebiyle bir iki noktaya cevap vermek istiyorum. Buraya 
gelen, NATO'nun caydırıcı kuvvetleri; körfez krizi sebebiyle ilk defa NATO bunu denemiştir; 
bir kere bu bir olaydır. Yani, NATO, bugüne kadar -ki, şu anda, "NATO lazım mı değil mi?" 
diye tartışma yapılıyor- ilk defa denemesini yapmıştır. Kolay değildir; 15 ülke ayrı ayrı mecli
sinden karar geçirdi. Bazıları sabırsızlık göstermiştir, "geliyordu, gelmiyordu, niye geliyordu? 
Gördünüz mü?.." falan diye sözler çok konuşulmuştur. Bunlar, meselenin mahiyeti ve prose
dürü bilinmeden konuşulmuş sözlerdir ve benim kanımca, en süratli gelmiştir; bundan daha sü-
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ratli gelmezdi. NATO'nun bir tesanüt hareketi için, silahların kütle halinde gelmesi, kuvvetle
rin gelmesi ve düşünün ki, NATO'nun tarihinde ciddî olarak -eğitim için değil- ilk defa bu 
olay denenmiştir; başka olay yoktur ve çok güzel işlemiştir. 

Aynı anda birçok çevrelerden, "Bu silahlar bizde kalacak" diye temenniler vardır. Şimdi, 
elbisesini giymiş gelmiş, herhalde soyunup kimse gitmez; o, onun kendi kuruluşudur, onun 
meclisinden kanun çıkacaktır; evvela kendi tehdit unsuruna göre bazı silahlarını ıskartaya çı
karacaktır, bunlar olacaktır; bunların prosedürü epeyce zaman alacaktır. Bu arada, bir iki si
lah belki kalacaktır; bu da, nihayet siyasî temaslarla olur. Bu konuyu fazlaca büyütmenin ben
ce gereği yoktur. 

İkinci olarak, yatırımın silaha yapılması konusundaki endişeler dile getiriliyor. Hükümet
lerin ve Yüce Meclisin vazifesi, fonksiyonu bu; beka ile refah -biliyorsunuz- yapışık kardeşler
dir. \ani, hem beka lazım, hem refah lazımdır ve tabiî, biri olmasa, diğeri de olmaz, ölür. Yani, 
yalnız beka varsa, millet yine Ölmüştür yahut vatan fakirleşmiştir, ölmüştür; yalnız refah var
sa, bu sefer beka daima tehdit altında olabilir, öyle ise, bunu ayarlayacaktır. 

Bunu ayarlaması da bu kanundaki espriye dayanıyor; ayrıca bir askerî fabrika kurdurmu
yor. Bu, yine istihdarriı halka arz etmek üzere, üretimi barışta halka verecek şekilde yeni yeni 
üretim merkezlerinin kurulması şeklindedir; çalışmanın esprisi budur. Başından beri sadece 
silah üreten fabrika yapılmasının yanlışlığı üzerinde durmuştur Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Dairesi; şimdi onu adım adım tahakkuk ettirmek arzusundadır ve Yüce Meclis de, sanırım, 
bunu bu şekilde benimseyecektir ve böylece bütün gelirlerin sadece silaha yatırılması söz ko
nusu olmayacaktır. 

Benim bu konuda arzım burada bitiyor. Saygılar sunuyorum efendim, sağolun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergun. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Tümü üzerinde.Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
tasarının başlığını okuyoruz : 7.11.1985 Tarihli ve 3238 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 390 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname... 

Şimdi, bununla Hükümet, Savunma Sanayiî Destekleme idaresinin müsteşarlık haline çev
rilmesini talep ediyor ve buna bağlı birtakım düzeltmeler yapıyor. 

Bizim Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metne bakıyoruz, burada bir 2 nci mad
de getirilmiş. 2 nci madde, Hükümetin sunduğu kanun hükmündeki kararname metninde yok. 
Ne yapıyor?.. Plan ve Bütçe Komisyonu ilave ediyor. Bir defa bu, hem Anayasaya, hem hukuk 
düzenimize, hem içtüzüğe aykırı. Bunu size izah edeceğim. 

Şimdi, benim burada gördüğüm bir olay var sayın milletvekilleri. Sayın Turgut özal, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyetinin temel müesseselerini yok etmek için iki mü
esseseyi işletmektedir. Birisi, Bakanlar Kuruluna boş kararnameler imzalatarak, sonradan kendi 
çevreleriyle bu kararnameler üzerinde düzeltmeler yaparak, devletin temel kurumlarını yok et
mektedir. 
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ikincisi; Bütçe Plan Komisyonu Başkanlığına gönderdiği kardeşini, orada o kararnamele
re dahil etmediği konuları oraya getirmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel nite
liklerini yok edecek kurallar koymaktadır. , 

Bakın şimdi, nasıl oluyor bu? 2 nci madde, kanun hükmünde kararnamede yer almayan 
bir maddedir. Anayasanın 91 inci maddesinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulunun sunduğu kanun hükmündeki kararname
de yer almayan bir maddeyi, siz komisyon olarak hangi güce dayanarak getirip bu metne ilave 
ediyorsunuz? Bunun dayanağını gösterin. 

Arkadaşlar, burada şöyle bir suiistimal oluyor : Bakın, Anayasanın 91 inci maddesinde 
4 diyor ki, "Kanun hükmündeki kararnameler Genel Kurulda ve komisyonda öncelikle görüşülür." 

Şimdi, komisyon, Anayasanın bu "kanun hükmündeki kararnameler öncelikle ve ivedi
likle Genel Kurul ve komisyonda görüşülür" hükmünü bertaraf etmek için, bir kanun gücün
deki kararnamenin içine bir başka kanun hükmünü getirmek suretiyle, bir defa Anayasanın 
bu hükmünü ihlal ediyor. Ne oluyor o zaman? Bu ileride şu suiistimallere sebebiyet verecek : 
Herhangi bir komisyon kendisine gelen bir kanun hükmündeki kararnameye getirecek kendi 
istediği birtakım kanun hükümlerini, çıkmasını istediği birtakım kanun maddelerini ilave ede
cek ve gelecek, öncelik ve ivedilikle burada görüşülecek. 

Bu, bir hakkın suiistimalidir; bu, Anayasanın suiistimalidir. 
Kaldı ki, İçtüzüğün 36 ncı maddesi diyor ki, "Komisyonlar, kendilerine havale edilen ka

nun tasarılarını kabul veya reddederler. Kendileri kanun teklif edemezler ve yapamazlar." 

Bu, kanun teklifidir ve bu yönüyle de Anayasaya aykırıdır. Kanaatimizce, ilave edilen 2 
nci madde, bazı arpalıklar tesis etmek üzere ihdas edilmiş bir 2 nci maddedir. 

Yine, devletin personel rejimini hallaç pamuğuna döndürecek bir 2 nci maddedir; bazı 
kişilere arpalıklar sunmak üzere getirilen bir 2 nci maddedir. 

Ne imiş?.. 657 sayılı Devlet memurları Kanunundaki ilkelere bağlı olmayarak buraya bir
takım insanlar getirilecek, sözleşmeli olarak istihdam edilecek, bunlar emekliyse, hem emekli 
maaşını alacak, hem de burada hiçbir kayda bağlı olmadan sözleşmeli olarak ücret alacaklar. 

Arkadaşlar, burası çiftlik değil. Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Bu, belirli birtakım hü
kümetlerin ve kişilerin çiftliği değil. Zaten çeşitli kanunlarla çiftliğe çevirdiniz; ama, devleti 
nereye getirdiniz?.. Devletin 1991 yılı bütçesi 101 trilyon lira; başlangıç bütçesinden 41 trilyon 
lira daha borçlu bir bütçe. 

Ne olacak?.. Devleti çıkmaza sokarak, ekonomisini yok ederek nereye varmak istediğinizi 
bir türlü kestiremiyoruz. Çıksınlar, burada bize cevap versinler. Biz burada sağırlara hitap et
miyoruz, burada boş masalara hitap etmiyoruz; burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir; bura
da, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilen hukuksal meselelerin cevaplandırılması lazımdır. 
Aksi takdirde, buraya çıkıp da dile getirdiğimiz konulara cevap verilmiyorsa, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde müzakerelerin yapılmasının ne anlamı var? 

Anayasada, "Kanun hükmündeki kararnameler ya kabul edilecek ya da reddedilecek di
yor. Bu kanun hükmündeki kararnamelerin içine yeni birtakım hükümler ilave edileceği nere
de var? Onu söyleyin bize. Kanun hükmünde kararnamelerin içine başka bir madde ilave edi
leceği nerede var? Söylesinler bize? 
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ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (istanbul) Elini kürsüye vurma, ayıp oluyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Seni ilgilendirmez benim elimle vurup vurmamam. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatibe müdahale etmeyin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ikinci bir konu; geçen gün Fak-Fuk 
Fonuyla ilgili, KtT Komisyonunda, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bir raporu eli
mize geçti. Rapor tek nüsha basılmış, 1988 yılında ve 231 milyar lira bir para harcaması var. 

* Bunun 77 milyar lirası 700 küsur vakfa verilmiş, 11 milyar lirası öğrenci yurtlarına verilmiş. 
Biz, bu vakfı denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporuna baktık, 11 mil
yar lirasıöğrenci yurtlarına harcanmış. Bu paranın bir milyar 196 milyon lirasını Sayın Cemil 
Çiçek, -başında bulunduğu fon- kendi vilayetindeki öğrenci yurtlarına yatırmış. Ayrıca 77 mil
yar liranın nereye sarfedildiğine dair bir tek şey, bir tek açıklama yok. 

Sayın milletvekilleri, fonlar bir vergidir. Fonlardaki harcamaları denetim dışı bırakarak, 
bunları kendi politikalarımız, kendi geleceğimiz, kendi kişisel yararlarımız için kullanırsak, bu 
devlete en büyük ihanetlerden birisini yapmış oluruz. 

Şimdi, Savunma Sanayii Fonunda da bu paralar nasıl harcanıyor? Sayın Bakan çıksın, 
bu vesileyle bize açıklasın. Biraz önce de burada söylendi; hangi firmalara hangi ihaleler veril
di? Hangi usullerle verildi? Bu ihaleyi alan firmaların bugünkü yönetimdeki ve üst kademede
ki insanlarla yakın bir ilişkileri var mıdır, yok mudur? Bunları bize açıklamalıdırlar. 

Burada Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi başkanlığının ismini müste
şarlık yapmakla bir şey halledilmez. Kaldı ki, Türk idare sistemi içinde, bir bakanlıkta bir tek 
müsteşarlık olur. Şimdiye kadar aynı bakanlık içinde iki tane müsteşar olan bir bakanlık gös
tersinler bize!.. O halde, devletin bir temel yapısı var. Temel yapısını değiştirecek düzenlemeleri 
gerektiren nedenler nelerdir? Müsteşar, bakan yetkisine sahiptir. Genel Müdür de gerektiği za
man bakan yetkisine sahip olabilir; ama devletin temel müesseseleri arasında ikilik yaratarak, 
belirli, yerleşmiş bir idarî düzeni sarsmamamız lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, her vesileyle burada söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir 
•hukuk devletidir. Hukuk devletinde temel, Anayasa nizamıdır. Anayasa nizamında, yasama 
ve yürütme organlarının bağlanmış yetkileri vardır. 

Sözleşmeli personel istihdamı konusunda 308 ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerin iptali için dava açılması dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin verdiği karar vardır. Ana
yasa Mahkemesi o kararında diyor ki, sen, Anayasanın 128 inci maddesi gereğince sözleşmeli 
personel istihdam edemezsin.*• sanki bu maddeler yok, sanki Anayasa Mahkemesinin kararla
rı, yasama, yürütme ve yargıyı bağlar şeklindeki hükümleri ortada yok, yine komisyonlar Ana
yasa Mahkemesinin kararlarına aykırı olarak, yeni yeni kanun tasarılarını getirerek bizleri aynı 
konularda tenkitler yapmaya zorluyorlar! 

Sayın milletvekilleri, bana göre bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine duyulan saygısızlığın 
bir ifadesidir, Türkiye'de hukuk kurumlarına karşı duyulan bir saygısızlığın ifadesidir. Türkiye 
Cumhuriyeti devletinde görev yapan herkes, hukuk devleti ilkesine saygılı olmak zorundadır. 
Aksi halde, herkes hukuka saygısını kaybederse, burası bir hukuk devleti değil, bir guguk, dev
leti olur, bir eşkiya devleti olur. Burada herkes, bu devletin temel nizamını korumak zorundadır. 
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Peki, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar ortada iken, aynı maddeleri niye ve neye 
göre karşımıza getiriyorsunuz sayın milletvekilleri? Sayın Komisyon Başkanının, kendisinin, 
komisyona ilavî ettirdiği maddelere göre, birtakım kişiler, emekli generaller veyahutda politi
kaya yakın, kendilerine yakın kişileri, belki de yurt dışındaki kendi destekçilerini getirecekler 
ve hiçbir kayda bağlı olmaksızın, devletin hiçbir görevinde verilmeyen ücretleri vereceklerdir. 

Devletin harcamaları, bu kadar kayıtsız, belirli kurallara bağlı olmadan yapılır mı sayın 
milletvekilleri? O zaman bu devlet, devlet olur mu? O za/nan, burası bir aşiret reisliği olur. 
Aşiret reisliği kurallarını getirip de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devleti ilkeleri içinde 
uygulamak mümkün müdür? 

Sayın milletvekilleri, bu kanunları gördükçe, gerçekten beynimize kan fırlıyor ve bu ka
nunları getiren insanlara çok da teessüf ediyorum. Bizlerin, normal kurallar içinde yasama gö
revlerimizi bile yapmayı engelleyen bir tavır içine giriyorlar. 

Bir hukuk devleti değilsek burada bunu söyleyin lütfen, Meclise de hiç gerek yok. Çoğun
luğun sizde olması da bir şey ifade etmiyor; İnsanlar bir vicdafa taşıyor... Bu kanunları, bugü
nün insanları yanı sıra, yarın gelecek insanlar da uygulayacak... Muin öyle kural tanımaz in
sanlar gelecek ki, bu sizin getirdiğiniz kanunlar esas alınarak, devletin başına büyük suiisti
maller çıktığında bunu soruşturamazsınız. Bunların yolunu bugünden kesmedikten sonra, ya
rın kimsenin kimseye hesap sormaya hakkı yoktur. 

Bunları belirtmek için söz aldım, saygılar sunarım. s 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Bozkurt özal, buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bir sataşma olmasaydı söz almayacaktım; ama Sayın 
Genç, benim ismimi de zikrederek sataşmada bulundular. 

Bir kere, komisyonlarda kanun hükmünde kararnameler görüşülürken, bu kanun hükmünde 
kararnamelere, aynı konuyla ilgili komisyonda önergeyle yeni madde ilave edilmeyeceğini söy
lediler. 

Bir kere, kanun hükmünde kararnamelerin Mecliste görüşülme tarzı, kanunların görüşül
me tarzıdır, başka bir tarz değildir ve bu Meclis kurulduğundan beri teamül, komisyonlara ge
len kanun teklifinin veya tasarının, kanun hükmünde kararnamenin sınırlarını, konusunu aş
mamak kaydıyla, komisyonlarda önergelerle değişiklikler yapılmış ve maddeler ilave edilmiş
tir. Bu yeni olan bir şey değildir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi boyunca olagelen bir 
iştir. Bunu böyle geçtikten sonra belirtmek isterim ki, Sayın Genç dokümanı iyi okumamışlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Okudum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Okumamışsınız efendimi Çünkü, bu ilave edilen 2 nci madde, önergeyle ilave edilmiş bir mad
de değil. Nedir, biliyor musunuz? 14.1.1988 tarih ve 310 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 3 üncü maddesidir. Yani, iki kanun hükmünde kararname birleştirilmiş ve öbür kanun hük
münde kararnameden bu buraya gelmiştir. Bir kere bunu bilesiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başlık hani?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, başlık önemli değil. Arkada "Yürürlükten kaldırılan hükümler" kısmına, madde 
S'e bakarsanız, neyin yürürlükten kaldırıldığını görürsünüz. Şimdi siz, bunu sormadan, öğ
renmeden, buraya çıkıp böyle beyanlarda bulunuyorsunuz ve Yüce Komisyonu da töhmet al
tında bırakıyorsunuz» Ben Komisyonun Başkanıyım sadece; komisyonda önergeler verilir, bu 
önergeler komisyonun çoğunluğuyla kabul edilir. Komisyonun üye sayısı 40'tır; bu Komisyon
da sizin partinizden de üyeler vardır, şerefli bir Komisyondur. Bu komisyonu böyle töhmet al
tında bırakmanızı, bir kere kınıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 310 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümet metnin
de yok. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşmanızda bunu zikretmediniz mi? Ettinizse zabıtlara geç
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Etmediniz... 

Ben, şimdi zabıtlara geçsin diye söylüyorum. Çünkü, bu "yürürlükten kaldırılan hükümler" 
diye Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metnin S inci maddesinde vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükümet metnini söylüyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, siz, dikkatsizce okumuşsunuz, o bakımdan dikkatinizi çekmemiş. 

BAŞKAN — Mevzuu tavazzuh etmiştir Sayın Başkan, devam buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Söyleyeceklerim bu kadardır efendim. Yüce Kurulun dikkatlerine arz ediyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Hükümet adına Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Yazar, buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım, sözlerime başlamadan evvel Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Savunma Sanayiî Geliştirme ve Destekleme İdaresinin 1985'te 3238 Sayılı 
Kanunla kurulmasından sonra, bu Başkanlığın -kuruluşta başkanlık olan bu teşkilatın- başka
nının "müsteşar" ve teşkilatın da "müsteşarlık" şekline dönüştürülmesi 1989'da 390 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile yürürlüğe girmişti. Şimdi bu kararnamenin Yüce Heyetinizce görü- -
şülerek kanunlaşması konusunu görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, önce izninize sığınarak, konunun detaylarına girmeden, değerli ko
nuşmacı arkadaşların temas ettiği ve zannediyorum komisyonda görüşülürken de üzerinde has
sasiyetle durulan bazı konulara ilişkin görüşlerimi ifade etmek isterim. 

Değerli konuşmacı arkadaşların da belirttiği gibi, körfez savaşı, bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de de, savunma sistemleri dahil birçok konunun yeniden gözden geçirilme ve de
ğerlendirilme fırsat ve imkânını getirmiştir. Çok tabiîdir ki, Türkiye Cumhuriyeti de, siyasî ge
lişme ve değerlendirmelerin yanında, Körfez Harbinin ortaya koyduğu yeni konseptler karşı
sında, kendi savunması ile ilgili ve ona bağlı olarak kendi savunma sanayii ile ilgili bu Körfez 
olayının ortaya koyduğu yeni bilgilerin ışığı altında değerlendirmelerini yapmıştır ve yapmaya 
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devam etmektedir. Bu cümleden olarak, şu hususları bir kere daha ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Körfez Savaşının galibi, Amerika başta olmak üzere, ittifak dev
letleri, kısa zamanda -aslında, ortaya konan askerî harekâtın boyutları karşısında kısa zaman
da demek istiyorum- kesin bir sonuç elde etmişlerdir. Bu kesin sonucun ortaya çıkmasında he
pinizin dikkatini çeken şu birkaç unsur etkili olmuştur; bunlardan bir tanesi, yüksek teknolo
ji. Harp sanayiinde lazer, elektronik bilgisayar gibi yüksek teknolojinin en etkin bir şekilde 
kullanılmasının, bu zaferin kazanılmasında, bu harbin sonuçlanmasında önemli bir etkisi ol
muştur. 

Dikkati çeken ikinci husus, çok etkin, sürekli ve başarılı lojistik destek konusudur. Bu 
harp göstermiştir ki, bu sonuca gidebilmek, bu neticeyi alabilmek için, bugünün harplerinde, 
etkin, sürekli ve başarılı bir lojistik destek gerekmektedir. 

Dikkati çeken üçüncü konu, organizasyon meselesidir. Burada, yine birçok ülkenin farklı 
askerî güçlerinin ve aynı zamanda birçok askerî imkânların ve silahların etkin bir şekilde ve 
başarılı bir şekilde koordinasyonuna şahit olmaktayız. 

Nihayet, bu harbin getirdiği çok önemli bir sonuç : Artık, kara harbindeki başarının kesin 
yolu, mutlaka hava gücünden geçmektedir. Biliyorsunuz, uzun süren bir hava akını ve onun 
getirdiği büyük tahribattan sonra Irak'ın karada direnme gücü kalmamıştır. 

Bu değerlendirmeleri çoğaltmak mümkündür. Ancak, ana başlıklarla söylediğim bu te
mel görüşlerin ışığı altında, hiç şüpheniz olmasın ki, Türkiye de, bu değerlendirmelere uygun 
olarak, kendi savunma sistemlerini yeniden gözden geçirmektedir, tik etapta söyleyebileceğim 
husus şudur : Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde başlatılan projelerin çok büyük ço
ğunluğunun, bu yeni konseptler, yeni anlayışlar karşısında da isabetli ve doğru olduğu ortaya 
çıkmıştır; bunu burada açıklıkla söylemek istiyorum. Birazdan bu projeleri sizlere anlataca
ğım. Çünkü, şüphe yok ki, hepsi, büyük milletimizin ve onun temsilcisi Yüce Meclisin önün
dedir. Anlattığımda da, takip edeceksiniz ve sizler de tespit edeceksiniz ki, bu projeler temel 
projelerdir, yani ele alınan bu projeler, teknolojinin şu veya bu şekilde değişimi yanında, temel 
ihtiyaç olarak, önemini ve ciddiyetini korumaktadır ve koruyacaktır. 

Sadece hava savunma sistemimizde bazı rütuşlar ve değişiklikler yapılması, bu yeni Kör
fez Harbinin ortaya koyduğu gelişmeler karşısında önem kazanmıştır, ciddiyet kazanmıştır ve 
ele alınmıştır. Burada da dikkatinizi çekmek istediğim husus, değerli arkadaşlarım, bazı silah
lar ilk defa kullanılmıştır. Mesela şu anda çok meşhur olan Patriotlar, ciddî olarak bu harpte 
ilk defa denenmiş ve aldığı sonuçlar itibariyle de, ondan da ileri teknolojiye sahip diğer birçok 
silahın önüne geçmişür. Çünkü, ağırlıklı olarak mesele, hava taarruzu, uçaktan veya füzelerle 
ve buna bağlı bir korunma olduğu için, bu koruma sisteminde Patriotlar, özellikle Scud füze
lerine karşı gösterdikleri isabet sebebiyle gerçekten büyük bir öncelik almıştır ve savunma sa
nayimiz ve onun programı çerçevesinde Patriot füzelerinin, Türkiye'nin belli bölgelerindeki ko
runma ihtiyacımıza uygun miktarda temini ve ileride de uzun vadede, gerekirse Türkiye'de imali 
gibi fikirler şu anda ilgili yerlerde ciddî olarak tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Bunu, 
bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

» Muhterem arkadaşlarım, bu harbin getirdiği bir başka önemli konu -Türkiye açısından 
da fevkalade önemlidir, arkadaşlarım da dile getirdiler- NATO'nun bu olayda ciddî ve başarılı bir 
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imtihan vermiş olmasıdır. Çünkü, Avrupa'daki son gelişmelerin ışığı altında Doğu - Batı ya
kınlaşması, konusunda NATO'nun, özellikle askerî kanadının önemli tartışmalara vesile oldu
ğunu biliyorsunuz. Bu bakımdan, böyle bir ani olay karşısında, NATO'nun güney kanadının 
önemli bir ülkesi olan ve yıllarca NATO içerisinde büyük fedakârlıklara katlanmış olan Türki
ye'nin, acil ihtiyaç karşısında talebinin zamanında karşılanıp karşılanamayacağı ve nasıl karşı
lanabileceği tartışma konusu idi. tik çevik kuvvet talebimiz ve ondan sonra yine hava savunma 
sistemimizle ilgili talepler, burada, huzurlarınızda bir kere daha ifade ediyorum ki, NATO ül
keleri tarafından çok acele bir tarzda ve zamanında karşılanmış ve başarı ile de görevlerini yap
mışlardır. Bu vesileyle ben, ilgili ülkelere huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ay
rıca da, değişen Avrupa şartlarına rağmen, Ortadoğu'daki gelişmeler ve Ortadoğunun gele
cekte alacağı şekil ve uzun vadede Ortadoğu'nun, dünyanın hassas bölgesi olma özelliğini taşı
ması ve Türkiye'nin, bir taraftan Avrupa, bir taraftan Ortadoğu'ya uzanan özelliği sebebiyle, 
gerek NATO'nun önemi ve gerekse Türkiye'nin bu sistem içindeki ağırlığı ve önemi bir kere 
daha tescil edilmiştir. Bunu da, bu harbin Türkiye ve NATO açısından önemli bir sonucu ola
rak ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu cümleden olarak, gelen bazı savunma sistemlerinin Türkiye'de 
kalıp kalmaması konusu, arkadaşlarımın dile getirdiği ve hassasiyetle üzerinde durduğu bir ko
nudur. Şunu ifade edeyim ki, NATO bünyesinde gelenler, esasen muvakkaten gelmişlerdir. Tehlike 
bittikten sonra, fonksiyonlarını ve görevlerini ifa ettikleri için, tekrar aslî görevlerine dönmele
ri tabiîdir ve öyle olacaktır. Bununla beraber, gerek Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve 
gerekse Hollanda tarafından Türkiye'ye gönderilen 2'şerden 4 bataryanın, en azından 2'sinin 
Türkiye'de, biz yeni bataryaları temin edinceye kadar kalması konusu benimsenmiştir ve bü
yük bir ihtimalle de 2'si kalacaktır; ama şunu açıklıkla vurgulamak isterim : Türkiye'nin bu 
yoldaki savunması için gerekli miktar, bunun çok üzerindedir, belki 10 ünite gerekmektedir. 
Bu husustaki -biraz evvel ifade ettiğim- çalışmalar devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, asıl konuya yakınlığı sebebiyle ve üzerinde durulduğu için, izniniz 
olursa, Savunma Sanayii Müsteşarlığının elinde bulunan ye çalışılan projelerle ilgili çok kısa 
bilgi arz etmek istiyorum; çünkü arkadaşlarımın bir kısmı, projeler hakkında soru sordular. 
ben, tümü üzerinde çok kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonuna yönelik projelerin bü
yük bir bölümü uygulama aşamasına gelmiştir. Savunma sanayii için gerekli temel çalışmalar 
tamamlanmıştır. Bu alanda yetenekli bir kadro ve tecrübe birikimi kazanılmıştır. 

Bu noktada bir hususa dikkatinizi çekmek isterim : Aslında savunma sanayii dediğimiz 
olgu, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de, hem yüksek teknolojinin ve hem de millî sa
nayinin büyük ölçüde içine girdiği geniş bir kavramdır. Yani, savunma sanayii derken, sadece 

/ birtakım yeni sanayilerin kurulması değil; onun yanında* onunla beraber ülkede mevcut sana
yi potansiyelinin birlikte değerlendirilmesi ve birlikte yönlendirilmesi konusudur. Bu açıdan, 
Türkiye'de kurulan ve kurulmakta olan savunma sanayiinin önemli bir bölümünün, Türkiye'
de mevcut kamu ve özel sanayilerinden de yararlanarak üretim yaptığını bu vesileyle söylemek 
istiyorum. 

Yine bu vesileyle, birçok illerimizi yakından ilgilendiren ve o illerimizde daha evvel yapıl
mış yatırımların tam ve etkin bir şekilde kullanılmamasından dolayı atıl olan kapasitelerin, bun-
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dan sonra savunma sanayii projeleri içinde değerlendirilmesine önem vereceğimizi ifade etmek 
istiyorum; buna TÜMOSAN, TAKSAN ve şu anda zikretmeyeceğim başka projeler dahildir. 
Bu açıdan, Savunma Sanayii Müsteşarlığıyla yaptığım görüşmelerde, konseptin bu açıdan de
ğerlendirilmesi ve yeniden ele alınması talimatı verilmiştir ve ilk fırsatta bu tesisler ilgili arka
daşlarım tarafından gezilip, yeniden değerlendirilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi kısaca projeleri ifade edeyim. Zırhlı muharebe aracı üretim 
projesiyle ilgili tesisilerin inşası büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu tesislerden ilk teslimat önü
müzdeki günlerde yapılacaktır. Birinci program yılı olan 1990'da teslimi öngörülen 20 hazır 
araç gelmiş olup, test ve kabul işlemleri bitmiştir. Türkiye'deki tesislerde monte edilenlerle bir
likte, yaklaşık 60 araç, önümüzdeki günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiş olacaktır. 

F-16 uçaklarına, haber alma ve karşı koyma kabiliyeti sağlayacak olan elektronik harp sis
temleriyle ilgili ortak yatırım ve üretim kontratı imzalanmıştır. Üretim programına göre ilk tes
limat, bu yılın ikinci yarısında yapılacaktır. 

Silahlı Kuvvetlerimize emniyetli haberleşme imkânı sağlayacak olan HF/SSB telsiz proje
siyle ilgili olarak ortak üretim kontratı geçen yılın başında ingiliz Marconi Firmasıyla imza
lanmış, üretim devam etmekte olup, peyderpey teslim edilecektir. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ve pilot eğitimi veren kurum ve kuruluşların ihtiyaçla
rına cevap verebilecek eğitim uçağının yurt içinde yapımına yönelik başlangıç eğitim uçağı pro
jesiyle ilgili kontrat, geçen yılın başında İtalyan Agusta Firmasıyla imzalanmıştır. Teslimat prog
ramına göre, hazır olarak alınacak 6 uçaktan 2'si bu yılın başında Hava Kuvvetleri Komutanlı
ğımıza teslim edilmiştir. Proje kapsamındaki 40 uçaktan 34'ü Türkiye'de TAI ve Kayseri Ba
kım İkmal Merkezinde üretilecektir. 

Uzun mesafeli arama radarlarıyla komuta kontrol ve muharebe sistemlerinin ortak üreti
mine yönelik projeyle ilgili olarak Fransa'dan Thomson-CSF, Amerika Birleşik devletlerinden 
Aydın Corp ile geçen yılın ikinci yansında kontratlar imzalanmıştır. İlk radar ünitesi 1994 yılı 
başında Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilecektir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının acil ihtiyacı olan 5 adet silahlı helikopter ile Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 6 adet helikopter alımıyla ilgili kontratlar da geçen yıl içinde 
imzalanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için satın alınan helikopterlerin tamamı gelmiş ve 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiştir. 

Roket sanayiinin temel unsurlarından olan kompozit yakıtlı roket motorundan başlaya
rak, roket üretimini memleketimizde gerçekleştirmek üzere ele alınan proje hızla devam etmek
tedir. Bu projede birçok firma konsorsiyum şeklinde çalışmaktadır. Bu cümleden olarak, sün
ger füzelerinin de yapımı programlanmıştır ve imalâtı devam etmektedir. 

Hafif nakliye uçağı imalatıyla ilgili olarak tspanyol CASA Firmasıyla mutabakata varıl
mış olup, 52 adet uçak tedarik edilmiştir ve imalat devam etmektedir. 

Bu projeler dışında, çok namlulu topçu roketi, alçak irtifa hava savunma sistemi, 35 mili
metrelik uçaksavar top atış kontrol sistemi, helikopter -ki ilk etapta 200 adet için şu anda 5 
firma devrededir ve yakında karar verilecektir- mayın avlama gemisi, sahil güvenlik botları ve 
insansız hava araçları projeleri üzerinde ön değerlendirme ve inceleme çalışmaları sürmekte
dir. İstanbul'un Anadolu yakasında kurulması öngörülen teknoloji parkının yapımı devam et
mektedir. 
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Bütün bu projelerin tedarik bedeli bugünkü fiyatlarla yaklaşık 10 milyar dolar olarak he
saplanmaktadır. Bu meblağın 3.2 milyar doları kontratı imzalanmış projelere, 6 milyar dolan 
da, değerlendirme çalışmaları devam eden projelere ait bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, projelerin gerçekleşmesi için -arkadaşlarım sormuştu- gerekli finans
man, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan sağlanmaktadır. Geçen beş yıl içinde fonda top
lanan meblağ 5.2 trilyon Türk Lirasıdır; fonun 1991 yılı geliri ise 3 trilyon Türk Lirası olarak 
tahmin edilmektedir. Beş yıl içinde fon çıkışları ise, 3.5 trilyon Türk Lirası olmuştur. Bunun 
yüzde 43'ü genel bütçeye aktarılmıştır. Yani, fonun kaynaklarının yüzde 43'ü genel bütçeye 
gitmektedir. Yüzde 36.8'i projeler için, yüzde 10'u hazır silah araç gereç alımı için, yüzde 6.8'i 
de kamulaştırma ve altyapı harcamaları için kullanılmıştır. Eğer arkadaşlarım arzu ederse ve 
zaman elverirse, her proje için ne kadar para harcanmıştır, onları da detaylı olarak verebilecek 
durumdayım. > 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu genel ifadelerin ışığı altında gerek arkadaşlarımın ortaya 
koyduğu eleştirilere ve gerekse kararnamenin özünü teşkil eden isim değişikliğiyle ilgili görüş
lerimi ifade etmek istiyorum. Aslında, ilk bakıldığı zaman bu isim değişikliği bir basit şekil
den ibaret gibi gözükebilir; haddi zatında, işin şeklî yönü yanında, uygulamanın gerektirdiği 
bir ihtiyaç söz Jconusudur. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Millî Savunma Bakanlığı, ayrı bir kanunla kurulmuş 
ve o kanunda zikredilen birçok görevleri yüklenmiş bir bakanlıktır ve bakanlığın yapısı, gerek 
kanunun ortaya koyduğu netice itibariyle ve gerekse uygulamanın ortaya koyduğu durum iti
bariyle, Bakanlığın yapısı askerî ağırlıklıdır. Şimdi Savunma Sanayii ile ortaya konan projeler, 
esas itibariyle sivil ağırlıklıdır ve sivil sanayi sektörümüzü de yakından ilgilendirmektedir. Bi
naenaleyh, bu gerçeğin bir sonucu olarak, ihtiyaçların süratle ve etkin bir şekilde sağlanması 
kararların anında ve doğru olarak verilebilmesi ve uygulamanın sürekli ve süratli yapılabilmesi 
için, böyle bir değişiklik esasen işin tabında mevcuttur ve doğrudur kanaatimce. Kaldı ki, yurt 
dışı temastan ve yurt içindeki bazı üst seviye görüşmelerinde de buna ihtiyaç hasıl olmuştur. 
O yüzden bu değişikliğin, komisyonda ifade ettiğim gibi, uygulamanın gereğine paralel ve lü
zumlu olduğunu ve birbuçuk yıllık uygulamanın da bu ihtiyacı böyle tespit ettiğini bir kere 
daha vurgulamak istiyorum. 

Bu arada arkadaşlarımın üzerinde durduğu birkaç konuya da temas etmek isterim. De
ğerli arkadaşlarım, burada çalıştırılan -zannediyorum komisyon raporunda da arkadaşlarımı
zın şerhleri var- sözleşmeli personelin durumu ile ilgili olarak bir hususa dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Savunma Sanayii Müsteşarlığında sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu çerçevesinde istihdam edilmekte ve sözleşme esas ve usulleri Bakanlar Kurulu tarafın
dan belirlenmektedir. Diğer taraftan, Savunma Sanayii Müsteşarlığıyla ilgili 3238 sayılı Kanun 
Anayasa Mahkemesi denetiminden de geçmiş bulunmaktadır. Yani meselenin bu yönünü de
ğerli arkadaşlarımın bilgilerine sunmak istedim. 

Sayın Postacı Yüksek Koordinasyon Kurulu meselesi üzerinde durmuştu; aslında, dedik
leri doğrudur. Zannediyorum Kurul bugüne kadar bir defa toplanmıştır. Aslında Kanunda, 
"yılda asgarî iki defa" ibaresi var. Ben konuya muttali olduktan sonra arkadaşlarımla değer
lendirdim, hemen değerlendirmemizin sonucunu ifade etmek istiyorum : Kurulun teşekkül tarzı 
bugünkü uygulamaya pek paralel düşmüyor. Yani o gün, kanun koyucu bunu hazırlarken, belli 
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kriterlere göre bu kurulu uygun görmüş. Halbuki bugünkü uygulamada bu kurulda zikredilen 
bazı bakanlıkların pratik olarak, ne çalışma tarzı, ne zamanı bu kurulla ilgili çalışmalara fay
dalı veya -faydalı olmasa bile- yeterli mesai verecek durumda gözükmüyor Hatta bazılarının 
konuyla ilişkisi çok azalmış durumdadır. Arkadaşlarımızda bu hususta çalışma yapıyorlar. 

Kanaatimiz şudur. Belki bu Yüksek Koordinasyon Kuruluna, mevcut realitelerin de ışığı 
altında, çalışabilir ve etkin hale gelebilir, bunun için de yeniden düzenlemek icap edebilir ki 
bu da bir kanun değişikliğini icap ettirir; ama gerekirse bu kanun değişikliğini huzurlarınıza 
getireceğiz; çünkü kanunda yazılmış; ama sadece şekilde kalmış bir kurul olmak yerine, gere
kirse kanunu değiştirip işler bir kurul haline getirmek daha uygun olabilir, buna rağmen, ka
nunun emri olduğu için, arkadaşlarıma talimat verdim, nisan ayı içinde bu kurul toplanacak
tır; bunu da burada ifade etmek istiyorum. 

Sayın Müsteşarın burada olmadığını arkadaşım işaret etti. Biliyorsunuz, Sayın Cumhur
başkanımız Cuma günü Amerika'ya gidecekler; orada yapılacak görüşmelerin bazı ön hazır
lıkları için Sayın Müsteşar şu anda Amerika'da bulunmaktadır. Bu vesileyle bunu da ifade et
mek istiyorum. 

Bu İcra Komitesinin sekreteri olması konusu : O düzenleme içinde en uygunu öyle düşü
yor; ama biz bu kanun değişikliği konusunda bu meseleye de bir bakalım şeklinde görüşme 
yaptık; onu da bu vesileyle sayın arkadaşıma söylemek istiyorum. 

Sayın Demiralp arkadaşım, projelerin ülke savunmasına uygun olup olmadığı hususunu 
dile getirdi. 

Biraz evvel söyledim, büyük çoğunluğu ile uygundur. 
Bu arada zannederim, Sayın Kamer Genç arkadaşım da dahil "Projeleri kimler alıyor?" 

diye sordular. 
Bu projelerin esas lokomotif ağırlığı dış firmalardır. Çünkü, gerekli teknolojinin, lüzum

lu teknolojinin sahibi onlardır, da ondan. O halde, en çağdaş, en son teknolojiyi Türkiye'ye 
getirmek esas olduğuna göre, bu teknolojinin gerektirdiği finansman yapısını, insan yapısını 
ve kadro yapısını temin etmek esas olduğuna göre, bu temel esaslara uygun kriterlerle seçim 
yapılmaktadır ve doğrusu da budur. Çünkü, burada önemli olan; teknolojinin doğru olması, 
çağdaş olması, yeni olması, yabancı firmanın güçlü olması ve Türkiye'de bu teknolojiye uygun 
firmanın yatırımları gerçekleştirmeye yarayacak finansmanının olmasıdır. Bütün bunlar bir kriter 
içinde değerlendirilmektedir ve en doğrusu yapılmaktadır. 

Tabiî, arkadaşlarım bazı ifadelerde bulundular; ben bu ifadelere temas etmek istemiyo
rum. Her zaman kaygılı olmak, endişeli olmak, hatta evhamlı olmak faydalı olabilir de, sadece 
meseleyi bu açıdan değerlendirmek zor olabilir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman her şeyi açık ve seçik olarak ortaya getirin, doğru 
neyse çıksın. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Her şey açık, Sayın Genç 
hiç merak etmeyin... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Her şeyi örtbas ediyorsunuz. 
MtLL! SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR {Devamla) — Hayır, hayır; fevkalade 

yanlış... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Getirin ortaya hesapları görelim. 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Müsaade eder misiniz 
sayın Genç?.. Bakın burada usuller var, sorun cevap verelim, gene yazılı soruyla sorabilirsiniz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — \azılı sorulann hangisine cevap veriyorsunuz? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hepsine veriyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyelim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Yetersiz olursa başka me
totlar var; o da yetersiz olursa, devletin başka organları var. Dolayısıyla, birbirimizi böyle yu
varlak mefhumlarla ve evhamlarla suçlamayı, milletvekilliğimizin bu ağır ve yüksek şuuruna 
yakıştırmıyorum; bunu ifade etmek isterim. 

BAŞKAN —r Sayın Bakan, zaü aliniz konuyu gereğince, yeterince hatta ziyade bir itina 
ile arkadaşımızın bilgi edinmesi bakımından sundunuz. Eğer, eksik kaldığını düşündüğü nok
talar varsa, başka usullerimiz, başka vasıtalarımız vardır. O bakımdan, siz devam buyurun 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Sayın Başkanım, ben ko
nuşmalarımı burada kesmek istiyorum. Zannediyorum, arkadaşlarımızın üzerinde durduktan 
konulara cevap verdim. Bununla beraber, daha fazla bilgi isteyen arkadaşlarım varsa, müraca
at etsinler, kendilerine her zaman gerekli bilgileri vermeye açığım, hazırım. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, böylece tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulun

maktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısına dikkat edin* efendim. 
BAŞKAN — Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısına dikkat edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Genç, karar yetersayısı aranmasını istiyorsunuz... 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-

.yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 390 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 7. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı ve tüzelkişiliği haiz Savunma Sanayii Müs
teşarlığı kurulmuştur. 

Müsteşarlıkta, 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlar
dan daire başkanları, Müsteşarın teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı, diğer personel ise 
müsteşarın onayı ile atanır. Müsteşar bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Kamer Genç. 
Buyurun Sayın Genç. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce burada kanu
nun tümü üzerinde yaptığımız konuşmalara Hükümetin ve Komisyonun verdiği cevaplan din-

1 lediniz. Maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleri dile getiren milletvekillerine, resmî 
bir sıfat taşıyan komisyon başkanları bile çıkıp yalan söyleyebiliyor, uydurabiîiyor. 

Bakın, Hükümetin getirdiği Kanun Hükmünde Kararname 390 sayılı ve siz, bu kanun hük
münde kararnamede olmayan bir başka maddeyi değiştiriyorsunuz. Bu, Anayasanın 91 inci 
maddesi ve İçtüzüğün 36 ncı maddesindeki ilkeye aykırı. İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, 
komisyonlar, kendiliklerinden kanun teklif edemezler; 90 inci maddedeki ölüm cezalarının ye
rine getirilmesi hariç. Peki, 2 nci maddesi niye koydunuz buraya? Bu, yeni bir kanun teklifi 
değil midir? 

Sonra, Anayasanın 91 inci maddesi, kanun hükmünde kararnameler öncelik ve ivedilikle 
komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülür diyor. Siz şimdi bu maddeyi, komisyon olarak kendi 
kendinize ve öncelikle Genel Kurulda görüştürüyorsunuz. Bu, Anayasanın temel ilkesine aykı-
n. Biz bunlan söylüyoruz; ama burada çıkıp birtakım değişik şeyler söyleniyor, konular bilin
mediği halde yanlış bilgiler veriliyor; bunu tescil ettirmek istedim. 

Sayın Bakanın biraz önce burada verdikleri bilgileri dinledik. Hangi sorumuza rakamsal 
olarak cevap verdiniz? "Efendim, evham içinde olmayın" diyorsunuz. Bizim evham içinde ol
mamamız için, siz bize rakam vereceksiniz. Size bir örnek vereyim, 1987 yılında verdiğim soru 
önergesine bugüne kadar daha cevap verilmemiştir. Sorumda diyorum ki, Fak - Fuk Fonun
dan, Türkiye'nin hangi vilayetlerine, ne kadar yardım yaptınız? O soru önergesine cevap veril
diği takdirde, Fak Fuk Fonun yüzde 20 ila 25'inin Sayın Cemil Çiçek'in memleketine gittiği 
görülecektir. Bunu gizlemek için cevap vermiyorsunuz. Peki, biz bunları sorduğumuzda cevap 
vermeyerek bu rakamlan gizlediğiniz zaman biz evham mı yapıyoruz, yoksa siz gerçekleri ve 
suiistimalleri mi saklıyorsunuz? Burada anlaşalım. 

Sayın milletvekilleri, alnı açık olan insanlann hesapları kitapları ortadadır, açıktır; ama 
alnı açık olmayan insanlar her şeyi gizlerler. Gizlilikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmala
rına yön veremezsiniz, Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını gizlilik için
de yürüttünüz. Biz hangi bürokrata telefon ediyorsak telefona çıkmıyorlar, hangi resmî daire
den bilgi istiyorsak bilgi vermiyorlar. 1987'den beri sorduğumuz soruların hiçbirine cevap ve
rilmiyor. içtüzüğe göre, yazılı sorulara iki ay içinde cevap verilmesi lazım, tki ay içinde cevap 
verilmediği zaman, otomatik olarak sözlü soru haline geliyor ve sözlü sorunuza da belki yirmi 
sene sonra cevap alırsınız. Bu, bir hakkın suiistimalidir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
çalışamaz duruma sokmak demektir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, hükümet sorum
luluğu içinde olan insanların hükümet sorumluluğunu duymaması.tanımaması ve bu sorum
luluğu duymamayı ve tanımamayı da karşı tarafı suçlayarak ortaya koymasıdır. Biz, bunları, 
vicdanımız bunu gerektirdiği için söylüyoruz; siz nasıl yorumlarsanız yorumlayın/Yine söylü
yorum, alnınız açıksa, getirin hesapları inceleyelim. Biz, bunların arkasında büyük suiistimal
lerin olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Büyük kayırmalar olduğunu, devletin paralarının kişisel 
yararlar için kullanıldığını her zaman için söyledim, yine de söylüyorum; alnınız açıksa, geti
rin hesapları inceleyelim. Hayalî ihracatçıları söyledim; verin bize vergi dairelerindeki hesapla-
n, inceleyelim. Gidiyoruz, vergi dairelerindekiler bize vermiyor. O zaman, biz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak denetim görevimizi nasıl yapacağız? 
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280 milletvekiliniz var; beyler, gerçekler parmaklarla örtülemez. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, memleketteki gerçek durumu ortaya koymazsa, suiistimallere el koymazsa, herkesin yaptı
ğı yanına kâr kalırsa, bu durum suiistimali -özelikle bürokraside- teşvik eder. 

Biz bunları söylüyoruz. Varsa aksini söyleyen, getirir burada ispat eder. Tamam, birtakım 
insanlar hakkında alaycı birtakım laflar kullanılabilir; ama, alaycı laflar kullanabilmek için 
alnın ak olması lazım. Eğer alın ak değilse, herkes vicdanında kendi kendini yargılar. 

Değerli milletvekilleri, çeşitli vesilelerle ve kanunlarla ilgili olarak buraya çıkıyoruz ve sa
mimî tenkitlerimizi yapıyoruz; ama bunlara da -her vesileyle söylediğimiz gibi- bir cevap almı
yoruz; fakat yine de, bizi seçen millete karşı olan görevimizin ve Anayasa gereği yaptığımız 
yeminin bir gereği olarak, burada birtakım gerçekleri söylemek durumndayız. Onun takdiri 
size ait. Onun hesabını elbette herkes verecektir. Bugün 280 milletvekiliniz var; ama yarın ikti
dara gelecek insanlar elbete ki sizi yargılayacaktır. Ben buna samimiyetle inanıyorum. 

BAŞKAN —Sayın Genç, sürenizi aştınız, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Bakanın burada verdiği bazı bilgilerede bir iki sözle 

değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, evvela dengeli bir şekilde gelişmesi 
lazım. Körfez Savaşı, elbette ki Türkiye'ye ve dünyaya birtakım şeyler öğretti; ama bizim Patri-
ot füzelerimiz yok diye, devletin bütün faaliyetlerini ihmal ederek, yalnız bu sahaya kaydığımız 
zaman, yine devlete ihanet etmiş oluruz, önemli olan dengeli kalkınmadır. Körfez Savaşı gibi 
bir savaş elli sene sonra belki olur, belki olmaz; ama biz, Türkiye'nin kaynaklarını, Türkiye'
nin dengeli ve planlı kalkınması için bugünden ayarlayamazsak; sırf birtakım işbirlikçi müte
ahhitlere, birtakım kaynaklar ve kazanç yolları yaratmak için dış işbirlikçileriyle beraber birta
kım şeylere girersek; bu, millete yapılmış hayırlı bir iş olmaz. Bence bu gibi faaliyetler, bu mil
lete yapılacak bir ihanettir. Çünkü, Türkiye'de aşağı yukarı yüzede 20'ye varan işsizlik oranı 
vardır. Türkiye'de insanlar, kendisinin ve çoluk çocuğunun yaşayabilmesi için evvela bir iş bul
mak, evinde bir çorba kaynatmak, ekmek bulundurmak zorundadır. Bunları görmezlikten ge
lerek, kalkınmayı ihmal ederek, devletin geleceğini, iç huzur ve güvenini tehlikeye sokarak, dev
letin büyük kaynaklarını, bir iki kişinin veya bir imtiyazlı kişinin vereceği kararlar doğrultu
sunda kullanamayız, Türkiye'yi bu şekilde yönetemeyiz. Tek kişinin vereceği kararlarla Türki
ye'yi yönetirseniz, devleti her gün çıkmazlara sokarsınız. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Efendim, Sayın Genç, benim için "yalan söylüyor" diye bir ithamda bulunmuştur; o nedenle, 
sataşmadan dolayı söz istiyorum... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle, geç bir saatte kürsüyü işgal etmek istemezdim; ama 
mecbur kaldım. 

Sayın Kamber Genç, biraz önce benim burada yalan söylediğimi ifade buyurdular. 
Ben yalan söylemem. Herhalde bazı arkadaşlarımız/diğer insanları da kendileri gibi zan

nediyorlar, (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Metin ortada, burada; oku... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Daha önceki konuyu açıkça ortaya koydum, bir daha tekrar etmek istemem. Komisyonların 
nasıl çalıştığı, tekliflerde, tasarılarda, kanun hükmünde kararnamelerde nasıl değişiklik yap
akları malumlarıdır. Belli bir teamül vardır; burada yapılan işlem de ondan farklı değildir. Ay
rıca, Sayın Kamber Genc'in bahsettiği 2 nci madde, başka bir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kamber değil, Kamer... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Bizim tarafta öyle söylenir de, dilim sürçüyor, affedersiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen doğru ifade et... Ben o zaman sana ne diyeyim? Mişon 

mu diyeyim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Affedersiniz... Ben yalan konuşmam dedim, doğrusu ne ise onu söylüyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Affettim, ben daima affetmesini bilirini 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, biraz önce de izah ettiğim gibi, aslında Komisyonda önergeyle ilave edilen bir madde 
de değil; okumamışlar. 

14.1.1988 Tarih ve 310 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi; o 3 üncü 
madde, bu kanun hükmünde kararname komisyonda görüşülürken, bu işin bütünlüğü sağlan
sın diye buraya ithal edilmiştir. Yani, aslında yürürlükte olan bir maddedir, halen de yürürlük
tedir. Beraberce görüşülüp, komisyondan Genel Kurula indirilmiştir. 

Şimdi, Sayın Kamer Genç, mütemadiyen bu kürsüye çıkıp engelleme yapıyorlar; her ko
nuda da bilir bilme» konuşuyorlar. Bir şey demiyorum, konuşma hakları vardır, hiçbir şey de
miyorum; ama her konuda da bir insanın bilgi sahibi olması, her konuyu herkesten iyi bilmesi 
gerekmez. Bu konuyu da bilmiyorlar, bilmediklerini de tescil ettiriyorlar. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 
değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu idarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen un
vanlarına ait kadroları ile daire tabibi kadrosu karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli perso
nel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri halinde T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu suretle 
sözleşmeli çalıştırılacaklardan T. C. Emekli Sandığından aylık alanların bu aylıkları kesilmez." 

"Savunma Sanayii müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanun
ların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve 
ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştı
rılacak olanlar sosayal güvenlik açısından T. C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kuru
mu ile ilgilendirilir." 
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"İkinci ve üçüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile 
diğer malî hakları, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit 
edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum efendim. • 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçtüzüğü bilmeyenler, 

buraya çıkıp, "engelleme yapıyor" diyorlar; halbuki tçtüzük ortadadır. Bir kanun tasarısı veya 
teklifi üzerinde grupları adına birer kişi konuşur, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de iki kişi 
konuştu... Siz çıkıp konuşun, biz konuşmayalım! Bunu engelleme kabul etmek, kanunların tar
tışılmaya açılmasından rahatsız olmak demektir. Tabiî ki, arkadaşımız rahatsız oluyor. 

Sayın milletvekilleri, getirilen bu madde, biraz önce de dediğim gibi, Hükümetin teklif 
ettiği kanun hükmündeki kararnamede yoktur. Şimdi, bu madde ne getiriyor? Savunma Sana
yii Müsteşarlığında birtakım imtiyazlı kişilere arpalıklar getiriyor. Emekli olan kişilere, yüksek 
bürokratları ve generalleri tekrar buraya getirip, burada çalıştıracaklar ve külliyyetli miktarda, 
yüksek miktarda ücret ödeyecekler. Kimi getirecekleri belirtilmemiştir. Maddede deniyor ki, 
"Savunma Sanayii Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların 
sözleşmeli personel çalıştırılmasına dairhükümlerine bağlı kalınmaksızın, özel bilgi ve ihtisas 
gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir." 

Sayın milletvekilleri, böyle bir düzenleme olur mu? Peki, neye göre bu personeli çalıştıra
caksınız? Hangi esaslara göre ücret vereceksiniz? Ücretin üst sınırı ne olacak? Alt sınırı ne 
olacak? Niye bu özel statüyü getiriyorsunuz? Devlet nizamında, kanun önünde eşitlik ilkesi 
vardır. Kanun önünde eşitlik ilkesinin bir gereği de şudur : Aynı statüde olan aynı hizmeti ya
pan insanların, eşit ücret almaları esastır. Şimdi, eskiden istisnai memuriyetler vardı; ama o 
sistem kalktı. Bizim, Anayasamızın 128 inci maddesinde diyor ki, "Devletin, kamu iktisadî 
teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü ol
dukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurları ve diğer kamu gö
revlileri eliyle görülür." Yeni Anayasamızda sözleşme sistemi yoktur. Dolayısıyla Anayasanın 
6 ncı maddesinde, "... Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yet
kisini kullanamaz" diyor. Biz kanunları yaparken, bu çerçeve içinde yapmak zorundayız; ama 
devletin personel statüsünü yok edecek, devletin normal, alışılmış usullerini yok edecek yeni 
yeni şeyler bulup getiriyorlar. Bu ne olacak? Mesela, 657 sayılı Kanun çıkü, her güçlü olan 
buraya yeni yeni maddeler getirdi, Türkiye'de personel sistemi dejenere oldu. Bu da onun bir 
örneği, 

Ayrıca, demin de söylediğim gibi, başlangıçta Hükümet metninde olmaması dolayısıyla 
da kanun hükmünde kararname olarak burada öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini gerektire
cek bir zorunluluk da yoktur. 

Maddede, "... Bakanlar Kurulunca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit 
edilir" diyor. Şimdi, Hükümete soruyorum : Siz, söyleşmeli olarak çalıştırılacak kişiler için 
genel bir Bakanlar Kurulu Kararı mı çıkaracaksınız, yoksa her çalıştırılan için özel bir Bakan
lar Kurulu kararı mı çıkaracaksınız? Her çalıştırılan için özel bir ücret statüsü mü getireceksi
niz, yoksa burada çalışacak insanların tümü için genel bir ücret sistemi mi getireceksiniz? 
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Getireceğiniz ücret sisteminde ele alacağınız baz nedir? Hiçbir sisteme bağlı olmayarak, mese
la burada 50 milyon lirayla, 70 milyon lirayla bir kişiyi çalıştırabilecek misiniz? Çünkü, bura
da bir sınır yok. Sınır olmayınca, hükümetin, başbakanın, cumhurbaşkanının yakın adamı ge
lecek, böylece buradan kendilerine arpalıklar sağlanacaktır. Bunu burada söylemek zorunda
yız, zorundasınız. Çünkü, bu hükümlerin uygulanması sırasında devletin büyük suiistimallere 
uğramaması ve burada birtakım imtiyazlı kişilere haraçlar verilmemesi ve bunun burada yolu
nun kesilmesi lazım. 

Bunları belirtmek için söz aldım, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmadığına göre... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, söz is

tiyorum. 
BAŞKAN —... Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta geçen "Savun

ma Sanayii Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşar
lığı", "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanı" ibaresi "Savunma Sana
yii Müsteşarı", "Başkanlık" ibaresi ise "Müsteşarlık" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı cetvelin Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı 
bölümünden çıkarılmış ve bu bölümün adı "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" olarak değiştiril
miştir. 

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye bağlı cetvelin savunma Sanayii Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madedeyi, ekli cetvelleriyle birlikte' oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
3 inci maddeyi okutuyorum : 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 5, — 14.1.1988 tarih ve 310 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanun ile kadro unvanları değiştirilmiş olanlar hiç bir işleme 
gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı arayın lütfen. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Başkanlık görevini tarafsızlık idinde yapacaksanız yapın. Karar 

yetersayısı istedim, neden aramadınız. 
BAŞKAN — Arayalım efendim, arayalım.. Müsterih olun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdi gene isteyeceğim. 
BAŞKAN — Diğer maddeyi okutuyorum : 

GEÇlCt MADDE 2. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 
ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla alacak ve borçları ile bütçesi ve personeli kadro
ları ile beraber hiç bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Müsteşarlığına devredilmiştir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Kamer Genç, karar yetersayısının aranmasını istemişlerdir. Maddeyi... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın biraz evvel açıkla
ma talebi vardı. 

BAŞKAN — Hükümet adına... Evet. Buyurun Sayın Bakan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, maddeye geçerken olur mu? Oylamaya geçtiniz, 
tutanağa bakalım. 

BAŞKAN — Zatı âliniz gibi bir demokrat parlamenter... Meclise bilgi sunmak isteyen bir 
Sayın Bakanın konuşmasını keselim mi efendim yani. Söz hakkı gibi kutsal bir insan temel 
hakkını keselim mi yani efendim? Zatı âlinize bilgi veriyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, siz oylamaya geçtiniz. Teessüf ederim, insanda biraz 
utanma duygusunun olması lazım. 

BAŞKAN — Bunu da yargı önünde izah edersiniz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, sizin yaptığınızı genel olarak söylüyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Genç, özellikle, zatı 
âlinizin biraz evvel üzerinde durduğu konuya ilişkin bilgi arz etmek istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O konu geçti efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Konu, konuşuldu tabiî; 
ama, geçmedi. Müsaade ederseniz biraz bilgi vermek istiyorum. 

Sayın Genç, sözleşmeli kadrolarla ilgili olarak, "Bu ücretler nasıl tespit edilecek; kişilere 
göre özel ücretler mi verilecek; buralar şöyle mi kullanılacak, böyle mi kullanılacak?" gibi en
dişelerini ifade etti, tabiî, bazı endişeler, boyutlarını da aştı. "Arpalık" falan gibi lafları da 
oldu; onu da ifade edeyim. 

Bir defa, böyle bir durum bahis konusu olamaz. Bu kelimelerin de bu şekilde kullanılma
sını doğru bulmuyorum. Hemen anlatayım... 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel konuşmamda da ifade ettim şu anda 3,5 trilyon lira
nın üzerinde ve Türkiye için hayatî önem arz eden büyük projelerin yapıldığı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şu .konuştuğunuzun madde metniyle ilgisi var mı yani? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bir dakika Sayın Genç... 
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Birincisi, büyük bir projenin yapıldığı, Savunma Sanayii Destekleme Müsteşarlığının ka
nunî kadrosu 220 kişidir. Buna karşı, Müsteşarlık bu büyük projeleri 125 kişiyle götürmekte
dir. \ani, kadrosunda verilen imkânları dahi kullanmamıştır. Bu önemli bir konudur. 

İkincisi: öyle, herkes aklına geldiği gibi ücret alacak diye bir şey yok. Belki arkadaşımın 
bilgisinden uzak kalmışür; 1991 yılı için sözleşme ücreti Bakanlar Kurulu kararıyla tavan ola
rak tespit edilmiştir ve bu tavanın üstüne kimse çıkamaz. Bu tavan 7,5 milyon liradır. Dolayı
sıyla, sözleşmeli personel, azamî bu tavanın alunda kalmak kaydıyla ve ancak genel kurallar 
içinde Bakanlar Kurulunun kararı muvacehesinde istihdam edilebilir. 

Onun için, söylediği sözlerin hiçbiri gerçeğe uymuyor ve boşlukta kalıyor. Bunu, bu vesi-
, leyle ifade etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı arayın efendim. 
BAŞKAN — Arayalım Sayın Genç. 
Karar yetersayısının aranılması istenmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. -; 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler. <. Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Geçici 3 üncü madde ne oldu? 
BAŞKAN — Sayın Genç, geçici madde 2 adettir efendim. Sonra, bildiğiniz ve gördüğü

nüz gibi, 6 ncı maddeye geçiliyor. 

Sayın milletvekilleri, böylece, tasarının maddeleri tümüyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, burada ki sırada geçici 3 üncü madde var; 
niye dinlemiyorsunuz? 

2. — Avrupa imar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/776) (S. Sayı
sı : 533) (1) 

(1) 533 S. Sayılı Basmayazı tutanağa etkilidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz evvel alınmış bulunan karar gereğince, 70 inci sı
radaki, Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup olunmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum : Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29.5.1990 tarihinde imzalanan Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Ku
ruluş anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek 
yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirile
bilir. Bu avansların toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan 115 mil
yon Avrupa Para Birimi (ECU) karşılığını geçemez. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde, üç katına kadar artırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunamadığına göre, maddeyi olarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer iş
lemleri yapmak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuru
luna yetki verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. • 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?,. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
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S inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu tasarılar daha bize dağıtılmadı. Bakın, 
istedik, bize verilmiyor. Bu nasıl oluyor?.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kağıda adını, soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

3. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hü
kümete Yetki Hrilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Bara Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasartst ve Dtsisleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/761) (S. Sayısı : 534) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz önce alınmış bulunan karar gereğince, 71 inci sı
rada bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına Katıl
mak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleş
mesinde Değişiklik kapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlannın görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet, yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu
nun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak tçin Hükü
mete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun eki Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair ekli Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

(1) 534 S. Saytlt Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kağıda adını, soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

4. — Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katdmamunt Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tisarm ve Dışişleri ve Han ve Bütçe komisyonları raporları (1/777) (S. Sayı
sı : 536) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz evvel alınmış bulunan karar gereğince, gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 72 nci sırasında 
yer alan, Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmaktadır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu
nun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddelere geçilmesini,oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

(1) 536 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22.8.1966 tarihli Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına katılma
mızın onaylanması uygun bulunmuştur. . 

BAŞKAM — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Asya Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar büt
çesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Bu avansın 
toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan 60,2 milyon özel Çekme Hakkı 
(SDR) karşılığını geçemez. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde, üç katına artırmaya yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Asya Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer işlemleri yap

mak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, madedeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, oy kutusu
nun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

\anında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kağıda adını, soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

533 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili'olarak oyunu kullanmayan sayı üye. var mı? Yok. 
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Oy kullanma işlemi sona ermiştir. Kupayı kaldırın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

534 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili olarak oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi sona ermiştir. Kupa kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlandı) 

536 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili olarak oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

536 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili olarak oyunun kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi sona ermiştir. Kupa kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

2. — Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/776) (S. Sayı
sı : 533) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama sonuçlarını arz 
ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı 205, kabul 198, ret 5, çekinser 1, geçersiz 1. 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır. 

3. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katûmak için Hü
kümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Mületierarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapû-
masvna dair Anlaşmanın Onaylanmasmm Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/761) (S. Sayısı : 534) (Devam) 

BAŞKAN — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına Ka
tılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleş
mesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısının oylama sonuçlarını arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı 206, kabul 200, ret 3, çekinser 1, geçersiz 2. 
Bu suretle, tasarı kanunlaşmış bulunmaktadır. 

4. — Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katümamum Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/777) (S. Sayı
sı : 536) (Devam) 

BAŞKAN — Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama sonuçlarını arz ediyorum': 

Kullanılan oy sayısı 206, kabul 200, ret 3, çekinser l geçersiz 2. 
Bu suretle, tasarı kanunlaşmış bulunmaktadır; hayırlı olmasını temenni ederim. 

Sayın milletvekilleri, grupların mutabakatı üzerine, 21 Mart 1991 günü saat 14.00'te top
lanarak, kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Körfez savası nedeniyle Incirlik'te konuşlandırılan ABD 
uçaklarım ve bu uçaklar tarafından Irak'taki sivil hedeflerinde bombalandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Millî Savunma Bakam Mehmet Yazar'tn yazdı cevabı (7/1885) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ede-
' rim. Saygılarımla. 14.2.1991 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Körfez savaşında, ABD ve müttefiklerin Irak'a karşı sürdürdükleri savaşta, BM Güvenlik 
Konseyi kararının dışına çıktıkları ve sivil hedefleri de bombaladıkları endişesi, dünya kamuo
yunda yaygınlaşmaktadır. Nitekim yerli ve yabancı basın yayın organlarında, sivillerin bomba
lanması sonucu, can ve mal kaybını gösteren fotoğraf ve görüntülerle haberler yer almaktadır. 
Son olarak Bağdat'ta bir sığınağın bombalanması sonucu yüzlerce sivilin öldüğü anlaşılmaktadır. 

1. Irak'ın, sınırımıza çok yakın bazı sivil yerleşim birimlerinin bombalandığı ve bu yer
leşim birimlerinde sivillerin de öldüğü ileri sürülmektedir. 

İncirlikten kalkan ABD uçaklarının, Irak'ın hangi bölgelerini bombaladığı hakkında bil
giniz varmı? Bu uçaklar sivil yerleşim birimlerini de bombalıyor mu? 

2. İncirlik üssünde B-S2 ağır bombardıman uçaklarının da konuşlandırıldığı ve tahrip 
gücü çok yüksek, tonlarca bomba atabilen bu uçakların, Irak'ı bombaladığına ilişkin iddialar 
vardır. 

incirlikte B-52 ağır bombardıman uçakları var mı? Bu üsten kalkan B-52'lerin, Bağdat'ı 
ve sınırımıza yakın hedefleri bombaladığı doğru mu? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun : 1991/277-MTO f 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 20.2.1991 tarihli ve 7/1885-6905/30936 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 1.3.1991 tarihli ve K.K. Gn. Md. 07/107/01783-sayılı yazısı. 

1. tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Başbakana yönelttiği ve Başbakanın da kendileri 
adına Millî Savunma Bakanının cevaplandırmasını istediği yazılı soru önergesine verilen cevap 
Ek'tedir. 

2. Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Yazar 
Millî Savunma Bakanı 
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tzmir Milletvekili Ahmet.Ersin Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesi Cevabı 

1. Körfez Savaşına Incirlik'ten iştirak eden Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının tüm 
görevleri, Genelkurmay Başkanlığı kontrolunda icra edilmiştir. 

2. Her görev paketine ait hedefler, titizlikle kontrol edilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı
nın onayından sonra uygulanmıştır. 

3. Incirlik'ten kalkıp harekata iştirak eden uçaklar, hiçbir şekilde sivil yerleşim bölgele
rine taarruz, etmemiş olup, yalnızca askerî hedeflere gitmişlerdir. 

4. încirlik'teiıiçbir şekilde B-52 uçağı konuşlanmamıştır. Bu nedenle, bu Üs'ten harekâ
ta katılan B-52 uçağından da söz etmek mümkün değildir. 

Arz ederim. 

• ' Mehmet \azar 
Millî Savunma Bakanı 
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oylan n sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
tsmet özarslan 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 

450 
205 
198 

5 
1 
1 

234 
U 

İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal ~ 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
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Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
\avuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Âvni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak-
tmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat t çöz 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 

Sudi Türel 
Adnan Yıldız 
İZMİR 
Işın Çelebi 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
AhdulmecitYağan 
Mehmet Yazar 
KIRŞEHİR 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdul halim Araş 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener • 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
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Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Sümer Oral 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NİĞDE 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAMSUN 
Kemal Âkkaya 
tlyas Aktaş 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLİURFA 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
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TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 

Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 

Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 

thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 

YOZGAT 

Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Ömer Faruk Macun 

EDİRNE 

Mehmet Fuat Erçetin 

(Reddedenler) 

İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 

Neccar Türkcan 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

Çeknser 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

(Geçersiz Oy) 

GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim ûztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Balıbey 

(Oya Katılmayanlar) 

Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 

Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz. 

AMASYA 

Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 

Ömer Çiftçi 
Rıfat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
ibrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
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ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
t. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
llhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut T&şar Gülez (tz.) 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 

Nurettin Dilek 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu (tz.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır (tz.) 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoglu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Mehmet Pürdeloglu 
Ali Uyar (İz.) 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen (tz.) 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 

İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Abdullah Baştürk 
tsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
tsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen (tz.) 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez (tz.) 
Ali Tannyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek (B.) 

İZMİR 

Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Erdal tnönü 
Birgen Keleş 

KAHRAMANMARAŞ, 
Atilla tmamoğlu 
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Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
A1İ Şahin (tz.) 
Ahmet Uncu 

KARS 

Mahmut Alınak (tz.) 
Vedat Altun 
Sabri Araş (tz.) 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 

Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 

Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
(tz.) 
Seyit Halil Özsoy 

KIRKLARELİ 

Gürcan Ersin 
trfan Gürpınar 
Cemal Ozbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
KOCAELİ. 

Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 

Mustafa Dinek 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 

Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
ibrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 

Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 

Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

MUŞ 

Mehdin Işık (tz.) 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 

Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 

Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp. 
Mahmut öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Golhan 
Yalcın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 

Mehmet Akarca 
Cemal Alışan 
trfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
tdris Arıkan 

Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 

özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur (tz.) 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 

Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 

Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
VAN 

Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoglu (tz.) 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu (tz.) 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 
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(Açtk Üyelikler) 

ADIYAMAN : 2 ÇORUM : 1 İSTANBUL : 1 
ANTALYA : 1 DİYARBAKIR : 1 SAMSUN : 1 
AYDIN : 1 HATAY : 2 SİİRT : 1 
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Milletlerarası Para Fonu İle Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükü
mete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
206 
200 

3 
: 1 
: 2 
:233 
: 11 

Kanunlaşmıştır. 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 
ADİYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
tsmet özarslan 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 

Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa" Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran tnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 

Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
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ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Yüksel Çengel 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 

Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 
İZMİR 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

•KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRŞEHİR 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
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Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Sümer Oral 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman. Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NİĞDE 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 



T.B.M.M. B : 96 20 . 3 . 1991 O : 1 

Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mümtaz özkök 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
tlyas Aktaş 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin GUrdere 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 

Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 
thsan Bedirhanoğlü 
Reşit Çelik 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Ömer Faruk Macun 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 

TOKAT 
Kâzım özev 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Çekinser) 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 

(Geçersiz Oylar) 

GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 

(Oya Katılmayanlar) 

ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cezmi Erat 

Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 

Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 

Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydâr 
Onural Şeref Bozkurt 
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Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
ibrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVlN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattın Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut \aşar Gülez (tz.) 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
tlhan Aşkın 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Ana 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu (tz.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
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Mustafa Çakır (tz.) 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar (tz.) 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen (tz.) , 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Abdullah Baştürk 
tsmail Cem 
Orhan Demirtaş 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğültay 
Hüsnü Okçuoğlu 
tsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen (tz.) 
Mustafa Sangül 
Yusuf Kenan Sönmez (tz.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
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İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Erdal tnönü 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu . 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin (tz.) 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Alınak (tz.) 
Vedat Altun 
Sabri Araş (tz.) 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERt 

Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
(tz.) 
Seyit Halil özsoy 

KIRKLARELİ 

Gürcan Ersin 
trfan Gürpınar * 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 

Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 

KOCAELİ 

Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 

A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 

Mustafa Dinek 
Ömer Şeker 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 

Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetene 
Hasan Zengin 

MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 

Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

MUŞ 

Mehdin Işık (tz.) 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 

Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 

Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Mahmut öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
\alçın Koçak 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Cemal Alişan 
trfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
özer Gürbüz 
l&şar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur (tz.) 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
tbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
VAN 
Muslih Görentaş 

— 147 — 



T.B.M.M. B : 96 20 . 3 . 1991 O 

Selahattin Mumcuoğlu (tz.) 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 

Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu (tz.) 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 

Tevfik Ertüzün 
Güneş Muftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler) 

ADIYAMAN 
ANTALYA 
AYDIN 

ÇORUM 
DİYARBAKIR 
HATAY 

İSTANBUL 
SAMSUN 
SİİRT 
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Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ismet özarslan 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
'Mustafa Rüştü Taşar 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Abdullah Cezgin Dağyar 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Alunkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tünçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Sait Ekinci 

450 
206 
200 

3 
1 
2 

233 
11 

İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtceb'e Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM ' 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Mehmet Kahraman 
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Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 

Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 

Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 

Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 

Xeyla Yeniay Köseoğlu 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar TUrkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Ahdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRŞEHİR 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
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Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 

. Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mümtaz özkök 
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SAMSUN 
Kemal Akkaya 
tlyas Aktaş 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem laşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 
thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Ömer Faruk Macun 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Çekinser) 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

ANKARA 
Rifat Diker 

(Geçersiz Oylar) 

GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 

(Oya Katılmayanlar) 

İbrahim ûztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Bahbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cezmi Erat 

Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğullan 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
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Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sat 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlharhi Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukari 
Turgut Yaşar GUlez (tz.) 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
İsmet Tavgaç (İz.) 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin, 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioglu (tz.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır (İz.) 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Düduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar (tz.) 
İSPARTA 

Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen (tz.) 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Abdullah Baştürk 
tsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
ÖMER Ferruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
tsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen (tz.) 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez (tz.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek (B.) 

— 152 — 



T.B.M.M. B t 96 20 . 3 . 1991 O : 1 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Erdal İnönü 

, Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin (İz.) 
Ahmet Uncu 
KARS 

Mahmut Almak (tz.) 
Vedat Altun 
Sabri Araş (tz.) 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
(tz.) 
Seyit Halil özsoy 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 

Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 

KOCAELİ 

Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 

'A. Rıza Sirmen 

Ömer Türkçakal 

KONYA 

Mustafa Dinek 
Ömer Şeker 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 

Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülavahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 

Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 

Mehdin Işık (tz.) 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 

Ali Babaoğlu 
Esat Kırathoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 

Doğan Baran 
Raşit Dalda! 
Haydar Özalp 
Mahmut öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
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Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Cemal Alişan 
İrfan Demıralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çdiker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ömer Günbulut 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur (tz.) 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 

Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
VAN 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu (tz.) 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
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ZONGULDAK Veysel Atasoy Güneş Müftüoğlu 
Şinasi Altıner Ömer Barutçu Mustafa Tınaz Titiz 
Pertev Aşçıoğlu (tz.) Tevfik Ertüzün Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler) 

ADIYAMAN :2 ÇORUM :1 İSTANBUL 
ANTALYA : 1 DİYARBAKIR : 1 SAMSUN 
AYDIN : 1 HATAY : 2 SÜRT 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

96 NCI BİRLEŞİM 

20 . 3 . 1991 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 390 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/637) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : 15.3.1991) 

2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri': 18.1.1991, 7.2.1991) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 4. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve "Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 25.1.1991) 

X 5. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik. Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka-



nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

6. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dnir Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

7. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

9. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 10. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 11. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 
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13. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 14. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 15. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

16. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S, Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarifii : 
29.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

27. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 28. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 30. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

31. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445^ (Dağıtma tarihi; 27.9.1990) 

32. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi've MÜlî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi: 17.10.1990) 

33. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

34, — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek-
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lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /605) 
(S Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 25.10.1990) 

38. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasma Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

39. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasma Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 40» — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nm Onaylanmasının Uygun Bu-
luduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

41. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkmda 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkmda 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Curühuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
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nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın infazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 47. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve -Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990). 

X 48. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X49. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve terası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 50. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve. Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 51. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikâsyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

53. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

54. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 
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X 55. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline ilişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme-

' lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

56. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

57. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

58. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun'Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

59. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

60. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

61. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

62. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) •' 

63. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve .Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

64. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 
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X 65. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

66. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

67. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

68. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

69. — tzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

X 70. — Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/776) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 12.3.1991) 

X 71. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak için Hükümete Yetiki Verilmesin© Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu 
Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 12.3.1991) 

X 72. — Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları '(1/777) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihî : 12.3.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 533) 

Avrupa İmar ye Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa

rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/776) 

T.C. 
Başbakanlık 8.1.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K.K.Gn. Md.07/101-105/06162 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.11.1990 
tarihinde kararlaştırılan "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbvlut 

Başbakan 

GEREKÇE 

Piyasa ekonomisi yönünde atılımlar yapan Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin reform süre
ci içinde gerekli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Avrupa tmar ve Kalkınma Ban
kası adı altında bir banka kurulması fikri 13 Aralık 1989 tarihindeki 24'Ier toplantısında be
nimsenmiştir. 

Bankanın amacı pazar ekonomisine açılmak ve bu geçişi hızlandırmak isteyen Orta ve Doğu 
Avrupa ülkelerinin ekonomik, teknik ve kültürel gelişimini teşvik etmektir. Yapı ve fonksiyon
ları açısından Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlara benzeyen Bankanın başlıca 
işlevleri; yapısal ve sektörel ekonomik reformların yürütülmesine yardımcı olmak, prodüktif 
ve rekabetçi yatırımları (özel sektör) teşvik etmek; altyapıları geliştirmek; hizmetlerin gelişme
sine özen göstermek; temel sosyal ihtiyaçları karşılamak; özel, ulusal ve yabancı sermayeyi ha
rekete geçirmek; birçok üye ülkeyi ilgilendiren ve dikkate değer bir ekonomik çıkar sağlayan 
bölgesel içerikli projelere özel bir önem vermek; AT; Avrupa Yatırım Bankası, BM, IMF, Dün
ya Bankası ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin kalkınması ile yakından ilgili kamusal ve özel 
tüm kuruluşlarla yakın bir işbirliğini geliştirmek ve amacına yönelik diğer tüm yardımları ve 
faaliyetleri düzenlemektir. 

Bankanın sermayesinin 10 milyar ECU olması kararlaştırılmıştır. Bunun 3 milyar EGU 
tutarındaki kısmı ödenmiş sermaye olacaktır. Bankaya 12 Avrupa Topluluğu üyesi, AT Komis
yonu, Avrupa Yatırım Bankası toplam % 51 sermaye payı ile, 7 Orta ve Doğu Avrupa Ülkesi 
toplam °7o 11.90, AT üyesi olmayan Batı Avrupa Ülkeleri % 11.37, ABD Vo 10, Japonya % 
8.51 ve diğer ülkeler °7o 5.79 pay ile katılacaklardır. Banka kaynaklarının % 60'ı özel sektörün 
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geliştirilmesi amacıyla, % 40'ı ise özel sektöre yönelik altyapı yatırımlarının tamamlanmasın
da kullanılabilecektir. 

Banka merkezinin Londra olması ve Banka Başkanlığına da Fransız Jacques Attali'nin 
seçilmesi üye ülke temsilcilerinin katıldığı oylama ile gerçekleşmiş bulunmaktadır. Kuruluş An
laşması 29 Mayıs 1990 tarihinde üyelerce imzalanmış bulunan Bankanın üye ülkelerin gerekli 
yasal işlemleri tamamlaması ve ilk katkı paylarının ödenmesi akabinde 1991 yılı başlarında fa
aliyete geçmesi beklenmektedir. Banka faaliyetlerinde etkin bir rol oynama ve uluslararası ku
ruluşlarda aktif bir role sahip olabilme genel politikası çerçevesinde Türkiye Banka'ya AT üye
si olmayan Batı Avrupa Ülkeleri Grubunda, kredi veren ülke olarak ve % 1.15 sermaye payı 
ile katılacaktır. Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş anlaşmasının 61 inci maddesi 
uyarınca üyeler sermaye katkısına ilişkin ödemeleri 5 taksitte yapacaklardır, tik taksit her üye 
tarafından Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 60 gün içinde veya 61 inci madde uyarın
ca, onay, kabul ve teyide ilişkin belgelerin tevdi edilmesinden sonra yapılacaktır. Türkiye'nin 
toplam sermaye taahhüdü 115 milyon ECU (yaklaşık 152 milyon dolar) olup bu taahhüdün 
% 30'u 5 yılda eşit taksitlerle ödenecektir. 

Tasarı, Türkiye tarafından da imzalanan bu Anlaşmanın onaylanmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisince uygun bulunması amacıyla hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 15.2.1991 
Esas No.: 1/776 
Karar No.: 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 13.2.1991 Tarihli Altıncı Birleşiminde Dı
şişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Piyasa ekonomisi yönünde atılımlar yapan Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin reform süre
cinde gerekli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Avrupa tmar ve Kalkınma 
Bankası" adı ile bir banka kurulması fikri 13 Aralık 1989 tarihindeki 24'ler toplantısında be
nimsenmiştir. 

Bankanın amacı pazar ekonomisine açılmak ve bu geçişi hızlandırmak isteyen Orta ve Doğu 
Avrupa ülkelerinin ekonomik, teknik ve kültürel gelişimini teşvik etmektir. 

Banka faaliyetlerinde etkin bir rol oynama ve uluslararası kuruluşlarda aktif rol üstlenme 
genel politikası çerçevesinde Türkiye'nin de imzalamış bulunduğu Anlaşmanın onaylanması 
amacını taşıyan Tasarı Komisyonumuzca da uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluşun Genel Kurulunun 1991 Nisan ayı ortalarında gerçekleşecek olması nedeniyle 
yasal işlemlerin ivedilikle tamamlanması açısından Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 53 
üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 533) 



Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 

Kâtip 
Ali Rıjkı Ataşem 

Tekirdağ 

Üye 
Göksel Kakycıoğlu 

Ankara 

Üye 
Fethi Çdikbaş 

Burdur 

Üye 
Öner Miski 

Hatay 

Üye 
Cevdet Akçalı 

tstanbul 

Üye 
Abdülvahap Dizdaroğlu 

Mardin 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

tstanbul 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 

Üye 
H. Cahit Aral 

Elazığ 

Üye 
Bülent Akarcalı 

tstanbul 

Üye 
Ali Tanrıyar 

tstanbul 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 533) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 7.3.1991 

Esas No.: 1/776 
Karar No.: 167 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8.1.1991 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca "Dışişleri 
Komisyonu"nda görüşüldükten sonra, Komisyonumuza havale edilen "Avrupa tmar ve Kal
kınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 27.2.1991 tarihinde yaptığı 44 üncü birleşiminde Hükümeti temsi-
len, Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Güneş Taner'in başkanlığında, Dışişleri, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmala
rıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ile, piyasa ekonomisi yönünden atılımlar yapan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin 
reform süreci içinde gerekli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Avrupa tmar ve 
Kalkanmı Bankası adıyla kurulan Bankanın Kuruluş Anlaşmasının onaylanması önerilmekte
dir. Tasarının genel gerekçesi ile hükümet yetkililerince yapılan açıklamalardan sonra, tasarı 
Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş ve Dışişleri Komis
yonunca aynen kabul edilen anlaşmanın onaylanması ile ilgili 1 inci maddesi, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin iştirak taahhüt miktarını belirleyen 2 nci maddesi, bankaya katılmak için 
gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bakanlar Kuruluna yetki veren 3 üncü maddesi ile yürür
lük ve yürütmeye ilişkin 4 üncü ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

Komisyonumuz ayrıca, anlaşma ile ilgili onay belgelerinin Mart 1991 ayı sonuna kadar 
verilmesinin gerektiğini ve Guvernörler toplantısının da Nisan 1991 ayı ortalarında gerçekleşe
ceğini dikkate alarak tasarının İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle 
görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Ozal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 

Sözcü Üye 
Reşit Ülker Mehmet Deliceoğlu 

İstanbul Adıyaman 

Üye Üye 
Ni/ıat Türker Ömer Okan Çağlar 

Afyon Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 533) 
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Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
ismail Şengün 

Denizli 

Üye 
Erol Zeytînoğlu 

Eskişehir 

Üye 
Ali Topuz 
tstanbul 

Üye 
Birgen Keleş 

tzmir 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivas 

Üye 
Tevjik Ertüzün 

Zonguldak 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Erdal Kalkan 

Edirne 

Üye 
A. Aykon Doğan 

İsparta 

Üye 
Erol Güngör 

tzmir 

Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 29.5.1990 tarihinde imzalanan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Ku
ruluş anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek-
yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirile
bilir. Bu avansların toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan 115 mil
yon Avrupa Para Birimi (ECU) karşılığını geçemez. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde, üç katına kadar artırmaya yetkilidir. 

MADDE 3. — Avrupa İmar ve Kal kanma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer iş
lemleri yapmak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuru
luna yetki verilmiştir. 
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DIŞtŞLERt KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuru
luş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Kuru
luş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kab:\< edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. l/azar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Devlet Bakanı 
M. Taşar 

Devlet Bakanı 
H. Öriiç 

Millî Savunma Bakanı 
H. Doğan 

Dışişleri Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı V. 
E. Konukman 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakam V. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı V. 
H. Doğan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve tskân Bakanı Y. 
A. Kahveci 

Ulaştırma Bakapı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/ Aykut 

Enerji ve Tab. Kay. Bak. 
F. Kurt 

Turizm Bakanı V. 
N. K. Zeybek 
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(Dışişleri Komisyonunun Kabul (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde- MADDE 4. — Dışişleri Komisyonu met-
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Tasarının 5 inci maddesi MADDE 5. — Dışişleri Komisyonu met-
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ninin S inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURUl/Ög < A$L^$MfcSI 
^ * ' • ' Sözleşme Tarafları S. .,-,i '%/ 

Çok partili demokrasinin, hukuk kurallarının ins&ri haklarına 
saygının VR pazar ekonomisinin temel ilkelerine bağlı 
kalacaklarını taahhüt ederek, 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği üzerine Helsinki Konferansı 
Nihai Senedinin özellikle ilkeler hakkındaki deklerasyonunu 
gözönünde bulundurarak, 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin pratikte çok partili 
demokrasiye geçiş uygulamalarını, demokratik kuruluşlarını hukuk 
kurallarını ve insan haklarına saygıyı güçlendirmeleri konusunda 
daha ileri gitme eğilimlerini ve pazar ekonomisine geçmek için 
reformların yerine getirilmesi niyetlerini memnuniyetle 
karşılayarak; 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik ilerlemelerini 
sağlamak için yakın ve ahenkli bir işbirliğinin önemini gözönünde 
bulundurarak ekonomilerinin daha çok uluslararası rekabetçi 
olmasına yardım etmek ve imar ve kalkınmalarına yardımcı olmak, 
böylece ekonomilerinin finansmanına ilişkin riskleri azaltmak 
üzere; 

Temel karakter olarak Avrupalı, üyelik açısından geniş 
anlamda uluslararası nitelikte çok taraflı bir mali kuruluşun bu 
amaçlara hizmet edeceğinden ve Avrupada yeni ve benzersiz yapıda 
bir işbirliği kurulacağından emin olarak; 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (bundan böyle Banka diye 
anılacaktır) kurulması konusunda aşağıda belirtilen hususlar 
çerçevesinde mutabık kalmışlardır. 

I. BÖLÜM 
AMAÇ, İŞLEVLER VE ÜYELİK 

MADDE 1 
AMAÇ 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik gelişmesine ve 
imarına katkıda bulunmak üzere Bankanın amacı çok partili 
demokrasi, çoğulculuk ve piyasa ekonomisinin esaslarını 
uygulamayı taahhüt eden Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde piyasa 
ekonomisine geçişi desteklemek ve özel sektör girişimciliğini 
geliştirmektir. 
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MADDE 2 
İŞLEVLER 

1. Banka, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin açık piyasa 
ekonomisine geçişini hızlandırmak ve özel sektör girişimciliğini 
teşvik etmek amacını uzun dönemde yerine getirmek üzere, üye 
ülkelere tekelciliğin ve merkeziyetçiliğin kaldırılması, 
özelleştirme ve ekonomilerinin uluslararası ekonomiyle 
bütünleşmesine yardımı içeren yapısal ve sektörel ekonomik 
reformlara önlem alarak yardımcı olacaktır. Bunun için alınacak 
önlemler; 

(i) özel ve diğer ilgili yatırımcılar aracılığıyla 
üretken, rekabetçi ve özellikle küçük ve orta büyüklükteki özel 
sektör faaliyetlerinin tesis edilmesi, gelişmesi ve yayılmasını 
desteklemek, 

(ii) bir önceki paragraftaki amacı hizmet etmek üzere 
yerli ve yabancı sermaye ile tecrübeli yönetime hareketlilik 
sağlamak, 

(iii) hizmet ve mali sektörler dahil olmak üzere üretken 
yatırımlar ile özel ve kişisel girişimciliği desteklemenin 
gerekli olduğu ilgil altyapı yatırımlarını teşvik etmek ve bu 
yolla rekabetçi bir ortak yaratarak üretkenliği, çalışan sınıfın 
hayat standardını ve çalışma koşullarını yükseltmek, 

(iv) ferdi veya belirli bazı yatırım programları 
kapsamındaki uygun projelerin hazırlanması, finansmanı ve 
gerçekleşmesi amacıyla teknik yardım sağlamak, 

(v) sermaye piyasalarının gelişmesini teşvik etmek, 
(vi) birden çok alıcı ülkenin katıldığı sağlam ve ekonomik 

olarak yaşatılabilecek projelere destek vermek, 
(vii) Bankanın bütün imkanları ile çevresel açıdan uygun ve 

sürdürülebilir kalkınma çabalarını desteklemek, ve 
(iii) bu fonksiyonların gelişmesine yardımcı olabilecek 

diğer faaliyet ve hizmetleri yürütmektir. 
2. Bu maddenin 1.paragrafında yer alan fonksiyonları icra 

etmek için Banka üyeleri ile ve uygun görüldüğü durumlarda bu 
anlaşmanın koşulları çerçevesinde, Uluslararası Para Fonu, Dünya 
Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Çoktaraflı Yatırım Garanti 
Ajansı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile yakın bir 
işbirliği içinde çalışacak ve Birleşmiş Milletler ve onun 
Uzmanlaşmış Örgütleri ve diğer ilgili kuruluşları ve Orta ve Doğu 
Avrupa ülkelerindeki' ekonomik kalkınma ve yatırımlar ile ilgili 
kamu veya özel kuruluşlar ile işbirliği yapacaktır. 
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MADDE 3. 
ÜYELİK 

1- Banka'nın üyeliği; 

(i) (1) Avrupa ülkelerine ve (2) Uluslararası Para 
Fonu'na üye olan Avrupa dişındaki ülkelere ve 

(ii) Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Yatırım 
Bankasına açıktır. 

2- 61. Madde uyarınca üyeliğe kabul edilmeyip ancak bu 
Maddenin 1. paragrafı çerçevesinde üyeliğe hak kazanan ülkeler, 
Bankanın saptayacağı koşullara göre, üyelerin toplam oy gücünün 
asgari dörtte üçünü temsilen toplam Guvernörlerin üçte ikilik oyu 
ile üyeliğe kabul edilebilirler. 

2. BÖLÜM 
SERMAYE 
MADDE 4 
SERMAYE 

1- Banka'nın kuruluş sermayesi on milyar (10 000 000 000) 
ECU'dur (Avrupa Para Birimi). Sermaye herbiri on bin (10 000) ECU 
değerinde bir milyon (1 000 000) hisseye bölünecek ve bu 
Anlaşmanın 5. maddesi uyarınca sadece üyelere tahsis edilecektir. 

2- Sermaye stoku ödenmiş ve ödenmemiş hisselere 
bölünecektir. Başlangıçta toplam ödenmiş sermaye tutarı üç milyar 
(3 000 000 000) ECU olacaktır. 

3- Banka'nın sermaye stoku, toplam üyelerin en az dörtte 
üçünü temsilen toplam Guvernörlerin en az üçte ikilik oyu ile 
öngörülen zaman ve şartlarda arttırılabilir. 

MADDE 5 
HÎSSE TAAHHÜTLERİ 

1- Her üye, üyelik için hukuki şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak Banka'nın sermaye stoku hisselerinden 
almayı taahhüt edecektir. Orijinal sermaye stoku için yapılacak 
her taahhüt ödenmiş ve ödenmemiş hisseler için üçe (3) yedi (7) 
oranında olacaktır. Bu anlaşmanın 61.maddesi uyarınca üyeliğe 
kabul edilen ülkelerin alabilecekleri başlangıç hisse sayısı Ek-
A'da belirtilmiştir. İlk başvuruda her üye en az yüz (100) hisse 
alacaktır. 
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2- Bu Anlaşmanın 3. maddesinin 2. paragrafı uyarınca üyeliğe 
kabul edilen ülkelerce alımı •taahhüt edilebilecek hisse sayısı 
Guvernörler Kurulunca tesbit edilecek; ancak bu alım 
taahhütlerinin, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelerin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte 
bulundurdukları hisselerin payının toplam taahhüt edilmiş sermaye 
stoku içindeki çoğunluğu yitirecek şekilde azaltmasına hiç bir 
şekilde izin verilmeyecektir. 

3- Guvernörler Kurulu en az beş (5) yılda bir Bankanın 
sermaye stokunu gözden geçirecektir. Kayıtlı sermaye stokunda bir 
artış yapılması durumunda her üye, Guvernörler Kurulunun 
saptayacağı kayıt ve koşullar çerçevesinde „>öyle bir artıştan 
hemen önceki toplam hissesi ile orantılı olarak ek hisse alımı 
için talepte bulunabilme hakkından eşit olarak 
yararlanabilecektir. Hiçbir kayıtlı sermaye stokunda bir artış 
yapılması halinde her üye Guvernörler kurulunun saptayacağı hüküm 
ve koşullar çerçevesinde, ek hisse alımı için talepte 
bulunabilecek imkana sahip olacaktır. Hiçbir üye sermaye stokunda 
yapılacak bir artışa katılmak zorunda değildir. 

4- Bu Maddenin 3. paragraf hükümlerine tabi olarak 
Guvernörler Kurulu bir üyenin talebi üzerine üyenin hissesini 
arttırabilir veya diğer üyeler tarafından alınmayan kayıtlı 
sermaye stoku içinde kalan hisseleri o üyeye tahsis edebilir. 
Ancak bu artış Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Yatırım Bankası'nın sermaye stokları 
toplamını toplam sermaye stoku içindeki paylarını çoğunluğun 
altına düşürecek şekilde olmayacaktır. 

5- tik hisseler yüzde yüz değerde ihraç edilerek üyelere 
satılacaktır. Diğer hisselerde yüzde yüz üzerinden ihraç edilecek 
ancak üyelerin toplam oy gücünün asgari dörtte üçünü temsilen 
Guvernörlerin en az üçte ikisinin oyu ile özel durumlarda diğer 
koşullarla da çıkartılabilecektir. 

6- Hisseler hiçbir şekilde rehinli (pledged) ve taahhütlü 
(encumbered) olmayacak ve bu Anlaşmanın VII. bölümüne göre Banka 
haricine transfer edilmeyecektir. 

7- Üyelerin payları üzerinden borçları paylarının ödenmemiş 
bölümünün ihraç fiyatı ile sınırlandırılacaktır. Hiçbir üye, 
üyeliği nedeniyle Banka'nın borçlarından sorumlu tutulmayacaktır. 

MADDE 6 
HİSSE TAAHHÜDÜNÜN ÖDENMESİ 

1- Başlangıçta bu Anlaşma'yı imzalayarak onaylanan ve 
Anlaşma'nın 61.Maddesi uyarınca üye olan taraflar ödenmiş sermaye 
tutarının ödemesini her ödemede tutarın yüzde 20'sinin ödenmesi 
ile beş (5) taksitte gerçekleştirecektir. İlk taksit her üye 
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tarafından bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren altmış 
(60) gün içinde ödenecek veya 61.madde uyarınca, onay kabul ve 
teyide ilişkin belgelerin teslimi, Anlaşma'nın yürürlüğe 
girmesinden itibaren altmış (60) gün içinde ödenecek veya 61. 
madde uyarınca, onay kabul ve teyide ilişkin belgelerin teslimi, 
Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleşirse, ödeme 
belgelerin tesliminden sonra yapılacaktır. Kalan dört (4) 
taksitten•herbirinin vadesi bir önceki ödemenin yapıldığı günden 
bir yıl sonra dolacak ve üye ülkenin kanuni gerekliliklerine 
bağlı olarak ödenecektir. 

2- Bu Maddenin 1.paragrafına göre ödenecek taksitlerin yüzde 
50'si veya bu Anlaşmanın 3.Maddesinin 2.paragrafına göre üyeliğe 
kabul edilen üyeler tarafından yapılacak ödemeler, Bankanın 
faaliyetleri sonucu olarak fon ihtiyacı duyması halinde çekilmek 
üzere, emre yazılı senet şeklinde (promisory note) veya üye 
tarafından ihraç edilen ve ECU, ABD doları ve Japon Yeni 
cinsinden olan diğer tahviller şeklinde olacaktır. Bu tür yazılı 
senetler veya tahviller devredilemez, faiz getirmeyen nitelikte 
olacak ve talep edilmesi halinde Banka'ya nominal değeri 
üzerinden ödenecektir. Bu tür yazılı senet veya tahviller 
üzerinden olan talepler, uygun zaman aralıklarında yapılacak ve 
böylece ECU cinsinden olan bu tür talepler, talep zamanında, her 
üyenin iştirak imzalayarak onaylamış olduğu, ödenmiş sermaye 
paylarının sayısı ile orantılı olarak ve bu tür her üyenin 
tuttuğu senet veya tahvilleri yatırması ile gerçekleşecektir. 

3- Bir üyenin tüm ödeme yükümlülükleri, başlangıçtaki 
sermaye stoku paylarına iştirak taahhüdüne uygun olarak ECU, ABD 
doları veya Japon Yeni cinsinden düzenlenecek ve ödemelerde 
ilgili para biriminin 30 Eylül 1989 ile 31 Mart 1990 (dahil) 
tarihleri arasındaki ECU cinsinden ortalama kurları esas 
alınacaktır. 

4- İştirak taahhüdü tutarlarının, Banka'nın ihbarlı sermaye 
stokuna ödenmesi, talebe bağlı olacak ve bu Anlaşma'nın 17. ve 
42. maddeleri gözönühde bulundurularak, Banka tarafından, 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekli görüldüğü zaman ve 
şekillerde gerçekleştirilecektir. 

5- bu Maddenin 4. paragrafında açıklandığı şekilde bir 
talebin gerçekleşmesi halinde, üye tarafın ödemeler, ECU, ABD 
doları veya Japon Yeni üzerinden yapılacaktır. Bu tür taleplerin 
tutarı, talep edilebilir her hissenin o zamanki ECU değeri 
üzerinden hesaplanacaktır. 

6- Banka, bu Madde'ye bağlı olarak herhangi bir ödemenin 
yerini, Yönetim Kurulu açılış toplantısı üzerinden bir ay 
geçmeden önce belirleyecek, fakat bu belirlemeden önce, bu 
Madde'nin 1. paragrafında açıklanan ilk taksit ödemesi, Banka'nın 
vekili olan Avrupa Yatırım Bankası'na yapılacaktır. 
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7- Bu Madde'nin 1. 2. ve 3. paragraflarında açıklanan 
iştirak taahhütleri dışındaki bir üye tarafından yapılan sermaye 
stokundaki ödenmiş iştirak taahhüt payları ödemeleri ECU, ABD 
doları veya Japon Yeni üzerinden nakit olarak veya emre yazılı 
senet veya diğer tür taahhütler ile yapılacaktır. 

8- Bu Madde'nin amacına bağlı olarak, yapılacak ödeme veya 
ECU cinsinden yapılacak ödeme aracı, ödeme tarihindeki, herhangi 
bir tam konvertibl para biriminden yapılacak ödemeleri veya 
ilgili taahhüdün ECU cinsinden paraya çevrilmesi işlemlerini 
içerecektir. 

MADDE 7 
GENEL SERMAYE KAYNAKLARI 

Bu Anlaşma'da kullanıldığı üzere Banka'nin "genel sermaye 
kaynakları" aşağıda belirtilenleri kapsayacaktır: 

(i) Anlaşma'nin 5. Maddesi'ne uygun olarak taahhüt edilmiş 
olan ödenmiş ve ödenecek payları kapsamak üzere Banka'nin kayıtlı 
sermaye stoku; 

(ii) Bu Anlaşma'nin 6. Maddesi'nin 4. paragrafı ile 
düzenlenmiş olan talep ^taahhütlerine de uygulanacak olan 20. 
madde'nin (i) alt paragrafı ile verilmiş yetkilere dayanılarak 
Banka tarafından borçlanma yolu ile sağlanmış fonlar; 

(iii) Borçların veya garantilerin geri ödemesi sonucunda 
elde edilen fonlar ve bu Madde'nin (i) ve ( ü ) alt-
paragraflarında belirtilen kaynaklar ile elde edilen yatırımların 
satışından sağlanan gelirler; 

(iv) Bu Madde'nin (i) ve ( ü ) alt paragraflarında 
belirtilen kaynaklardan verilen borçlardan ve yapılan öz sermaye 
yatırımlarından elde edilen gelirler ile Garantilerden ve 
Banka'nin özel faaliyetlerine bağlı olarak oluşmayan 
anlaşmalardan sağlanan gelirler; ve 

(v) Bu Anlaşma'nın 19. Maddesi'nde açıklanan özel 
Fonlar'in kaynaklarını oluşturmayan, Banka tarafından sağlanan 
diğer tüm fon veya gelirler. 
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BÖLÜM III 
FAALİYETLER 
MADDE 8 

KAYNAKLARIN KULLANIMI VE YARARLANAN ÜLKELER 
1- Banka'nın kaynakları ve olanakları yalnızca Anlaşma'nın 

1. ve 2. Maddeleri'nde belirtilen amaçları ve görevleri yerine 
getirmek için kullanılacaktır. 

2- Banka faaliyetlerini, piyasa ekonomisine geçişte 
istikrarlı bir ilerleme kaydeden, özel ve girişimci sektörü 
teşvik ederek bu konuda ciddi adımlar atan ve Anlaşma'nın 1. 
Maddesinde ileri sürülen ilkeleri uygulayan Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde yürütecektir. 

3- Bir üyenin Anlaşmanın 1. Maddesine uygun olmayan 
politikalar izlemesi halinde veya istisnai şartlarda, Yönetim 
Kurulu bir üyenin Banka kaynakları kullanışını askıya alabilir 
veya başka şekilde değişiklik yapabilir ve Guvernörler kurulu'na 
tavsiyelerde bulunabilir. Bu konularda alınacak kararlar, 
üyelerin tüm oy gücünün dörtte üçünden az olmayacak şekilde ve 
Guvernörler kurulu'nun üçte iki çoğunluğundan az olmayan 
Guvernörler tarafından alınacaktır. 

4- (i) Potansiyel olarak yararlanıcı herhangi bir ülke, bu 
Anlaşma'nın yürürlüğe girişinden itibaren üç (3) yıllık bir dönem 
içinde Banka'dan sınırlı amaçlar için kaynaklarından kullanım 
sağlamasını talep edebilir. Bu tür bir talep yapıldığında bu 
Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçası olacaktır. 

(ii) Bu tür bir dönemde: 
(a) Banka bu Anlaşmanın 11. maddesinde belirtilen 

oranlara bağlı kalmak kaydıyla bu tür ülkelere ve ülkedeki 
teşebbüslere, kendi talepleri üzerine, teknik yardım ve özel 
sektörü finanse edecek diğer tür yardımlar sağlayacak, kamu 
kurumlarının özelleştirilmesine geçişi ve kontrolü kolaylaştırmak 
ve rekabetçi yatırımlara ve piyasa ekonomisine yönelmek için 
yardımcı olacaktır. 

(b) Sağlanan yardımın tümü ülke payı olarak ödenen nakit 
tutarı ve ihraç edilen emre yazılı senet tutarını aşmayacaktır. 

(iii) Bu dönemin sonunda, bir ülkenin (a) ve (b) alt-
paragraflarında belirtilen sınırları aşmasına izin verecek karar, 
Guvernörler Kurulu'nun üyelerin tüm oy gücünün yüzde seksen 
beşinden (85) azını temsil etmemek üzere, Guvernörlerin dörtte 
üçünün çoğunluğu ile alınır. 
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MADDE 9 
OLAĞAN VE ÖZEL FAALİYETLER 

Bankanın faaliyetleri, bu Anlaşmanın 7. Maddesinde açıklanan 
genel sermaye kaynakları ile finanse edilen olağan faaliyetler ve 
Anlaşma'nm 19. Maddesi'nde açıklanan Özel Fon.kaynakları ile 
finanse edilen özel faaliyetlerden oluşacaktır. Bu iki tür 
faaliyet birleştirilebilir. 

MADDE 10 
FAALİYETLERİN AYIRIMI 

1- Banka'nın genel sermaye kaynakları ve Özel Fon kaynakları 
her zaman ve her açıdan birbirlerinden ayrı olarak tutulacak, 
kullanılacak, değerlendirilecek veya yatırıma gönderilecektir. 
Banka'nın mali hesap raporu, Banka'nın rezervlerini olağan 
faaliyetlerle birlikte özel faaliyetlerini ise ayrı olarak 
gösterecektir. 

2- Banka'nın genel sermaye kaynakları hiçbir şart altında 
borçlandırılmayacak veya Özel Fon kaynaklarının kullanımı ile 
gerçekleşen faaliyetler veya özel işlemler sonucunda oluşan 
kayıpları veya borçları ödemek için kullanılmayacaktır. 

3- Genel faaliyetlerle doğrudan ilgili harcamalar Banka'nın 
genel sermaye kaynaklarından yapılacaktır. Özel faaliyetlerle 
doğrudan ilgili harcamalar Özel Fon kaynaklarından yapılacaktır. 
Anlaşma'nm 18. Maddesi'nin 1. paragrafına konu olan diğer tüm 
harcamalar ise Banka'nın belirleyeceği şekilde hesaba 
kaydedilecektir. 

MADDE 11 
FAALİYET YÖNTEMLERİ 

1- llnnkn faaliyetlerini, bu Anlaşmanın 1. ve 2. maddelerinde 
belirtilen amaç ve işlevlerini gerçekleştirmek üzere aşağıdaki 
yollardan birini veya tümünü kullanarak yürütecektir. 

(i) Doğrudan veya Çoktaraflı kuruluşlar, ticari bankalar 
veya diğer ilgili kaynaklar ile birlikte, özel sektör 
kuruluşlarına, rekabetçi bir ortamda faaliyet'gösteren ve piyasa 
ekonomisine yönelen kamu İktisadi Kuruluşlarına ve mülkiyeti ve 
kontrolü özel sektöre geçecek kamu kuruluşlarına/ borç vererek; 
özellikle özel ve/veya yabancı sermayenin bu tür teşebbüslere 
katılımını kolaylaştırarak veya artırarak; 

(ii)v (a) Özel sektör kuruluşlarının öz sermayesine 
yatırım yaparak; 
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(b) Rekabetçi bir ortamda çalışan ve piyasa ekonomisine 
yönelen kamu kuruluşlarının özsermayelerine yatırım yaparak, 
mülkiyeti ve kontrolü özel sektöre geçecek kamu kuruluşlarının 
özsermayesine yatırım yaparak, özellikle özel ve/veya yabancı 
sermayenin bu tür teşebbüslere katılımını kolaylaştırarak veya 
artırarak; 

(c) Diğer tür finansmanın uygun olmadığı hallerde 
yukarıda alt-paragraf (b)'de belirtilen hem özel sektör 
kuruluşlarının hem de kamu kurumlarının ihraç edeceği menkul 
kıymetlerin satın alınması ile; 

(iii) Diğer tür finansman araçlarının uygun olmadığı 
hallerde, özel sektör yatırımları veya bu paragrafın (i) alt-
paragrafında belirtilen diğer yatırımlar ile ulusal ve 
uluslararası sermaye piyasasına girişin teminat karşılıkları ile 
kolaylaştırılması ve mali tavsiyeler ve diğer tür yardımları ile; 

(iv) Özel Fon kaynaklarının, kaynakların kullanım 
anlaşmalarına uygun olarak yerleştirilmesi ile; ve 

(v) Özel sektörün gelişmesi ve piyasa ekonomisine 
geçişte gerekli altyapının, çevre programlarını da içerecek 
şekilde geliştirilmesi veya imarı için borçlanılması veya 
borçlanmalara katılınması ve teknik yardım sağlanması ile, 

Bu paragrafın amaçlarına yönelik olarak, bir kamu kurumunun 
rekabetçi bir piyasa çeverisinde faaliyet göstermedikçe ve iflas 
kanunlarına tabi olmadıkça, rekabetçi faaliyetlerde bulunduğu 
kabul edilmeyecektir. 

2- (i) Yönetim Kurulu, Banka'nın, Anlaşma'nın 1. ve 2. 
maddelerinde belirtilen amaçlara ve işlevlere hizmet etmesini 
sağlamak için Banka'nın faaliyetlerini ve katılımcı her ülkeye 
borç verme stratejisini en az yılda bir kez inceleyecektir. Bu 
tür incelemelere ilişkin kararlar, üyelerin toplam oy gücünün en 
az dörtte üçünü temsil eden Yöneticilerin üçte iki çoğunluğu ile 
alınacaktır. 

(ii) Sözkonusu inceleme her kullanıcı ülkede 
merkeziyetçiliğin tekelciliğin. kaldırılması ve özelleştirme 
konularında kaydedilen gelişmeleri, Bankanın piyasa ekonomisine 
ve özelleştirmeye geçişte altyapı, teknik yardım ve diğer 
amaçlarla kamu iktisadi kuruluşları ve özel kuruluşlara verdiği 
borçların göreli paylarını kapsayacaktır. 

3- (i) Bu Madde'de açıklanan diğer faaliyetlere zarar ziyan 
vermeksizin, Banka'nın toplam olarak taahhüt edilen borçları, 
teminatları ve öz sermaye yatırımlarının en fazla yüzde kırk'ı 
(40) kamu sektörüne tahsis edilecektir. Bu tür yüzde 
sınırlamaları başlangıçta Banka'nın faaliyetlerine başlama 
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tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir süre için geçerli olacak, 
bir yıl daha sürebilecek ve daha sonra birbirini takip eden her 
mali yıl için uygulanacaktır. 

(li) Herhangi bir ülke için, Banka'nın taahhüt ettiği 
borçların teminatları ve beş (5) yıldan daha uzun süreli olan öz 
sermaye yatırımlarının toplamının en fazla yüzde kırk'ı (40) bir 
yıllık süre için ve bu Madde'de belirtilen Banka'nın diğer 
faaliyetlerine zarar ziyan vermeksizin kamu sektörüne tahsis 
edilebilecektir. / 

(iii) Bu paragrafın amaçlarına yönelik olarak, 
(a) Kamu sektörü, hükümetleri, yerel yönetimleri ve 

ajanlarını ve bunların sahip olduğu veya kontrol ettiği 
teşebbüsleri kapsayıp; 

(b) Mülkiyetinin ve kontrolünün özel sektöre geçmesi 
programlanan bir kamu kuruluşuna verilen bir borç veya bir 
garanti veya bir öz sermaye yatırımı kamu . sektörüne yapılmış 
.olarak kabul edilmeyecek; 

(c) özel sektöre devir yapması için mali aracıya verilen 
borçlar kamu sektörüne verilmiş olarak kabul edilmeyecektir. 

MADDE 12 
OLAĞAN FAALİYETLERDEKİ SINIRLAMALAR 

1- Banka tarafından olağan faaliyetler sonucu yapılan 
borçlanmalar, özsermaye yatırımlarının ve garantilerin toplam 
miktarı, bu toplamın Bankanın kayıtlı sermayesi, rezervleri ve 
genel sermaye kaynakları toplamını aşması halinde, hiç bir 
şekilde arttırılamaz. 

2- Yönetim Kurulu'unca belirlenen esaslar dahilinde genel 
bir kural olarak, öz sermaye yatırımlarının tutarı, ilgili 
kuruluşun öz sermaye yüzdesini aşmayacaktır. Banka, bu tür 
yatırımlarda denetim uygulamayacak ve yatırımda doğrudan yönetim 
sorumluluğu üstlenmeyecektir. Fakat Banka'nın herhangi bir 
yatırımının gerçek temerrüt veya temerrüt tehdidi halinde veya 
Banka'nın görüşüne göre bu tür yatırım tehlikeye atacak halde ve 
Banka'nın menfaatlerini koruması gerektiği haller istisnai olarak 
kabul edilecektir. 

3- Banka'nın yatırımlara kullandığı tutar, Banka'nın 
bozulmamış ve ödenmiş iştirak taahhüt sermayesi, sermaye 
fazlası ve rezerv toplamından oluşan miktarı hiçbir zaman 
aşmayacaktır. 

4- Banka, ihracat kredileri için garanti vermeyecek ve 
sigortacılık faaliyetlerinde bulunmayacaktır. 
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MADDE 13 
FAALİYET İLKELERİ 

Banka, aşağıda açıklanan ilkelere uygun olarak faaliyette 
bulunacaktır: 

(i) Banka, tüm işlemlerine sağlam bankacılık prensipleri 
uygulayacaktır; 

(ii) Banka faaliyetleri ile, bu Anlaşmanın l.ve 
2.Maddelerinde belirtilen amaç ve işlevleri gerçekleştirmek 
üzere, tek tek veya belirli bir yatırım program kapsamındaki 
belirli projelere finansman ve teknik yardım sağlayacaktır. 

(iii) Bir üyenin kabul etmemesi halinde Banka, üye ülkenin 
topraklarındaki bir teşebbüsü finanse etmeyecektir. 

(iv) Banka, kaynaklarının oransız bir şekilde herhangi bir 
üyenin çıkarları için kullanılmasına izin vermeyecektir. 

(v) Banka, tüm yatırımlarında makul çeşitlilikler sağlamaya 
çalışacaktır. 

(vi) Bir borç veya garanti verilmeden veya öz sermaye 
yatırımında bulunmadan önce, konu ile ilgili başvuru sahibi uygun 
bir teklif sunacak, Banka Başkanı teklifle ilgili yazılı bir 
raporu, bir uzman grubun çalışması temel alınarak oluşturulan 
tavsiyeler ile birlikte Yönetim Kurulu'na sunacaktır. 

(vii) Başvuru sahibinin başka kaynaklardan Banka'ca kabul 
edilebilir koşullarla yeterli finansman veya kolaylık 
sağlayabileceği durumda Banka bu ülkeye finansman ve kolaylık 
sağlamayı üstlenmeyecektir. 

(viii) Finansman sağlanması veya garanti edilmesinde, Banka, 
ödemelerini borçlu ve garantörünün yükümlülüklerini mali 
anlaşmaya bağlı olarak yerine getireceği beklentisi ile 
yapacaktır. 

(ix) Banka'nın doğrudan borç verdiği hallerde Banka, 
borçluya sahip olduğu fonlardan sadece fiili harcamaları için 
gereken miktarda çekim yapması için izin verecektir. 

(x) Banka sahip olduğu fonları, uygun koşulların sağlanması 
halinde, yatırımlarını özel girişimcilere satarak, döner fon 
haline getirmeye çalışacaktır. 
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(xi) Banka, bağımsız olarak gerçekleştirdiği yatırımlarında, 
yatırımın gereklerine ve risklerini gözönüne alacak ve benzer 
finansmanlarda özel yatırımcılarca normal olarak sağlanan hüküm 
ve koşulları dikkate alarak, uygun göreceği finansman hüküm ve 
koşullarını taahhüt edecektir. 

(xii) Banka'nın özel veya olağan faaliyetleri sonucunda 
herhangi bir ülkeden taahhüt edilen borç, yatırım ve diğer 
finansman araçlarından sağlanan kazançlardan elde edilen mal ve 
hizmetlere Banka, hiçbir sınırlama getirmeyecek ve uygun olan her 
koşulda, tüm faaliyetlerini ve borçlanmalarını uluslararası 
l'nkl i florn qörr> Hii'/.on 1 oyor-ok t~ i r . 

(xiii) Banka'nın verdiği, garanti ettiği veya katıldığı 
borçlardan kazanç sağlamak için veya borcun veya öz sermaye 
yatırımının amaçları için kullanılacak herhangi bir sermaye 
yatırımında Banka ekonomik durumun ve verimliliğin dikkatle 
gözönüne alınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır. 

MADDE 14 
BORÇLAR VE GARANTİLER İÇİN KAYIT VE KOŞULLAR 

1- Banka'nın verdiği katıldığı veya garanti ettiği borçların 
anlaşmaları borcun anapara faiz ve diğer ücret ödemelerini 
masraflarını, vadelerini ve ödeme günlerinin kayıt ve koşullarını 
belirleyecektir. Bu tür kayıt ve koşulların belirlenmesinde 
Banka, kendi gelirlerinin tamamiyle korunması gereğini gözönüne 
alacaktır. 

2- Borç veya garanti verilenlerin bir kamu kuruluşu 
niteliğinde fakat üye olmadığı durumlarda arzu edilirse Banka, 
kontrolü ve mülkiyeti özel sektöre geçecek kamu ve devlet 
girişimlerine uygun değişik yaklaşımları gözönünde bulundurarak, 
ilgili projenin gerçekleştirileceği toprağa sahip üye veya üyeler 
veya Bankacak kabul edilecek kamu kuruluşu veya aracılardan 
borcun anapara faiz, diğer ücret ve masraflarının anlaşmalara 
uygun olarak geri ödenmesi için garanti vermesini isteyebilir. 

3- Borç veya taahhüt anlaşması, Banka'ya tüm ödemelerin 
yapılacağı para birimini veya para birimlerini veya ECU'yu 
gösterecektir. 

MADDE 15 
KOMİSYON VE ÜCRETLER 

1- Banka, doğan faaliyetleri çerçevesinde verdiği veya 
katıldığı kredilere faize ilaveten bir de komisyon tahakkuk 
ettirecektir. Bu komisyonun hüküm ve koşulları Yönetim Komitesi 
tarafından belirlenecektir. 
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2- Olağan faaliyetleri kapsamında bir krediyi garanti 
ederken veya menkul kıymet satış anlaşmalarını yaparken Banka, 
risklerini uygun bir şekilde karşılamak amacıyla, Yönetim 
Komitesi tarafından belirlenecek oran ve zamanlarda ücret talep 
edecektir. 

3- Yönetim Kurulu Bankanın olağan faaliyetlerine ilişkin 
diğer ücretleri ve özel faaliyetlerinden dolayı talep edeceği 
komisyon ile ücretleri belirleyecektir. 

MADDE 16 
ÖZEL REZERV 

1- Bu Anlaşmanın 15.Maddesine istinaden Bankanın almış 
olduğu masraf ve ücretlerin toplamı bu anlaşmanın 17.Maddesine 
uygun olarak/ Bankanın kayıplarını karşılayabilmesini teminen 
oluşturulan özel rezerve aktarılacaktır, özel rezerv Bankanın 
karar vreceği ölçüde likit tutulacaktır. 

2- Yönetim Kurulunun özel rezervde biriken tutarın yeterli 
olduğuna karar vermesi halinde, komisyon veya ücretlerin bir 
kısmı veya tamamının Bankanın gelirini oluşturacağına karar 
verilebilir. 

MADDE 11 

BANKANIN KAYIPLARININ KARŞILANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER 
1- Bankanın olağan faaliyetleri çerçevesinde verdiği, 

katıldığı veya garanti ettiği kredilerin geri ödemesinde gecikme 
veya borçlunun temerrütü halinde ve özsermaye yatırımlarından 
kayıplar oluşması durumunda, Banka uygun gördüğü tedbirleri 
alacaktır. Banka olası kayıplara karşı gerekli hükümlerle tedbir 
alınmasını sağlayacaktır. 

2. Bankanın olağan faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan 
zararlar aşağıdaki kalemlere tahhakkuk ettirilecektir. 

(i) öncelikle bu maddenin 1.paragrafında belirtilen 
hükümlere; 

(ii) İkinci olarak net gelire; 
(iii) Üçüncü olarak bu anlaşmanın 16.maddesinde belirtilen 

özel rezerve; 
(iv) Dördüncü olarak genel rezerv ve sermaye fazlasına; 
(v) Beşinci olarak kullanılmamış ödenmiş sermayesine; ve 
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(vi) Son olarak bu anlaşmanın 6.maddesinin 4. ve 5. 
paragraflarında belirtilen hükümlere uygun olarak taahhüt edilen 
çağrılabilir sermayesinin çağrılmayan uygun bir miktarına. 

MADDE 18 
ÖZEL FONLAR 

1- Banka amacına hizmet edecek ve fonksiyonları kapsamında 
nitelendirilebilecek özel Fonların idaresini kabul edebilir. Bu 
tür özel Fonların idaresinden kaynaklanan maliyetin tamamı özel 
Fondan karşılanacaktır. 

2- Banka tarafından kabul edilen Özel Fonlar, Bankanın amaç 
ve fonksiyonları, bu anlaşmanın diğer uygulanabilir hükümleri ve 
bu tür Fonlara ilişkin anlaşma veya anlaşmalarla tutarlı olan 
herhangi bir şekilde ve koşulda kullanılabilir. 

3- Banka sözkonusu her bir özel Fonun oluşturulması, idaresi 
ve kullanımı için gerekli olabilecek kural ve düzenleri tesis 
edebilir. Bu tür kural ve düzenlemeler sadece Bankanın normal 
faaliyetlerine uygulanabilen koşullar dışında, bu anlaşmanın 
koşulları ile tutarlı olacaktır. 

MADDE 19 
ÖZEL FON KAYNAKLARI 

"özel Fon Kaynakları" ifadesi herhangi bir özel Fon'un 
kaynakları olarak yorumlanacak ve aşağıdakileri içerecektir: 

(i) Herhangi bir Özel Fon'a dahil edilmek üzere Banka 
tarafından kabul edilen fonlar; 

(ii) Kredi veya garantilere ilişkin olarak geri ödenen 
fonlar ve sözkonusu Özel Fon'un idaresine ilişkin koşullar ve 
yönetmelikler çerçevesinde o tür özel Fona aktarılan ve herhangi 
bir özel Fon'un kaynaklarından finanse edilen öz sermaye 
yatırımlarından elde edilen net gelir; ve 

(iii) Özel Fon kaynakları ile yapılan yatırımdan elde edilen 
gelir. 
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IV.BÖLÜM 
BORÇLANMA VE DİĞER YETKİLER 

MADDE 20 
GENEL YETKİLER 

1- Banka, bu anlaşmanın diğer bölümlerinde belirtilen 
yetkilerine ilaveten aşağıdaki yetkilere de sahip olacaktır. 

(i) Üye ve üye olmayan ülkelerden aşağıdaki koşulların 
sağlanması kaydı ile borçlanma, 

(a) Herhangi bir ülke topraklarında yükümlülük altına 
girmeden sözkonusu ülkenin onayının alınması ve, 

(b) Bankanın yükümlülüklerinin bir üyenin para birimi 
üzerinden değerlendirilmesi durumunda, Bankanın o üyenin onayını 
alması; 

(ii) Faaliyetleri için gerekli olmayan fonları yatırıma ve 
mevduata yatırma; 

(iii) Bankanın ikincil piyasaya ihraç veya garanti ettiği 
veya yatırım yaptığı menkul kıymetleri alıp satabilme; 

(iv) Satışını kolaylaştırmak amacıyla yatırım yaptığı menkul 
kıymetleri garanti etme; 

(v) Herhangi bir kuruluş tarafından Bankanın amaç ve 
fonksiyonları ile tutarlı olan amaçlar için ihraç edilen menkul 
kıymetleri taahhüt etme veya taahhüde katılma; 

(vi) Amacına hizmet eden ve fonksiyonları kapsamına giren 
teknik danışmanlık ve yardımda bulunma; 

(vii) Bu Anlaşmanın koşulları ile tutarlı olan amaç ve 
fonksiyonlarının geliştirilmesi için gerekli veya uygun olan 
kural ve düzenleri benimseme ve bu konuda yetki kullanma; ve 

(viii) Herhangi bir kamu veya özel kurum veya kuruluş ile ! 
işbirliği anlaşmalarını icra etme. 

I 
2- Banka tarafından ihraç veya garanti edilen her menkul { 

kıymetin üzerinde, belli bir hükümetin veya üyenin yükümlü olduğu 
belirtilmemiş ise, hiç bir hükümet veya üyenin yükümlülük i 
taşımadığını belirten bir ifade yer alacaktır. 
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V.BÖLÜM 
PARA BİRİMLERİ 

MADDE 21 
PARA BİRİMLERİNİN BELİRLENMESİ VE KULLANIMI 

1- Bu Anlaşma kapsamında, her hangi bir para biriminin 
anlaşmanın amaçları doğrultusunda tam konvertibl olup olmamasının 
belirlenmesi sözkonusu olduğunda, bu tür bir belirleme, kendi 
mali çıkarlarını öncelikle muhafaza etmek koşuluyla ve gerektiği 
taktirde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile istişarede bulunduktan 
sonra Banka tarafından yapılacaktır. 

2- Üyeler aşağıdakilerin Bankaca alınması, tutulması 
kullanılması veya transfer edilmesinde hiç bir kısıtlama 
getiremez: 

(i) Bu Anlaşmanın 6.maddesi uyarınca sermaye stokuna ilişkin 
taleplerin ödenmasinde Banka tarafından kabul edilen para 
birimleri veya ECU; 

(ii) Bankanın borçlanma sonucunda elde ettiği para 
birimleri; 

(iii) Bankanın, Özel Fon'lara katkı olarak kullandığı para 
birimleri ve diğer kaynaklar; ve 

(iv) Kredi veya yatırımlara ilişkin anapara, faiz, temettü 
veya diğer masrafların ödenmesi' veya bu paragrafın (i)-(iii) 
bentlerinde belirtilen fonlardan yapılan yatırımlardan elde 
edilen net gelirler veya komisyon, ücretler veya diğer 
masrafların ödenmesinde Bankanın eline geçen para birimleri. 

VI.BÖLÜM 
TEŞKİLATLANMA VE YÖNETİM 

MADDE 22 
.ORGANİZASYON YAPISI 

Bankanın Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulu, bir Başkanı, 
bir veya daha fazla Başkan Yardımcısı ve gerekli görülen sayıda 
personeli olacaktır. 
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MADDE 23 
GUVERNÖRLER KURULU: TERKİP ŞEKLİ 

1- Her üye Guvernörler Kurulunda temsil edilecek ve bir 
Guvernor ve bir de Guvernor vekili seçecektir. Ijer Guvernor ve 
vekili seçen üyenin istekleri doğrultusunda hizmet verecektir. 
Hiç bir vekil asıl Guvernörün yokluğu dışında, oy 
kullanamayacaktır. Kurul, her yıllık toplantısında, kendi 
içinden bir Başkan tayin edecek ve müteakip Başkan seçilinceye 
kadar görevde bulunacaktır. 

2- Guvernörler ve vekilleri Bankadan herhangi bir mükafat 
beklentisi olmaksızın görevlerini yürüteceklerdir. 

MADDE 24 
GUVERNÖRLER KURULU: YETKİLERİ 

1- Bankanın bütün yetkileri Guvernörler Kurulunda 
bulunacaktır. 

2- Guvernörler Kurulu, aşağıda belirtilen yetkiler dışında 
yetkilerinin bir kısmı veya tamamını Yönetim Komitesine 
aktarabilir: 

(i) Yeni üyeleri kabul etme ve kabul etme koşullarını 
belirleme; 

(ii) Bankanın kayıtlı sermaye stokunu azaltıp artırma 
(iii) Üyelikten geçici ihraç (Üyeliğin askıya alınması) 
(iv) Yönetim Kurulu tarafından bu anlaşmanın yorumlanması 

veya uygulanmasına ilişkin itirazları karara bağlama; 
(v) Diğer Uluslararası Kuruluşlar ile işbirliği için 

yapılacak genel anlaşmaları sonuçlandırma yetkisi, 
(vi) Banka Başkanını ve direktörleri seçme, 
(vii) Direktörler ve vekilerinin alacakları prim ile 

birlikte Başkanın maaş ve sözleşme koşullarını belirleme; 
(viii) Denetleme Kurulunun raporunu inceledikten sonra, 

genel bilanço ve kar-zarar vaziyetlerini onaylama; 
(ix) Bankanın rezervleri ve net gelirin tahsisi ve 

paylaşımını belirleme; 
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(x) Bu Anlaşmayı değiştirme; 
(xi) Bankanın faaliyetlerini sona erdirmeye ve aktiflerinin 

paylaştırılmasına karar vermek; ve 
(xii) Bu Anlaşmada açıkça Guvernörler Kuruluna verilen diğer 

yetkileri kullanmak. 
3- Guvernörler Kurulu bu maddenin 2.paragrafı veya 

Anlaşmanın diğer yerlerinde yönetim Komitesine verilen veya 
aktarılan herhangi bir husus üzerinde tam yetki kullanma gücünü 
elinde bulunduracaktır. 

MADDE 25 
GUVERNÖRLER KURULU: USUL 

1- Guvernörler Kurulu, yıllık toplantı ve kurul veya Yönetim 
Komitesinin çağrısı üzerine başka toplantıları da 
gerçekleştirecektir. Guvernörler Kurulu toplantısı, en az 5 
üyenin veya üyelerin toplam oy gücünün asgari dörtte birini 
temsil eden üyelerin talebi üzerine Yönetim Komitesinin çağrısı 
ile gerçekleştiriler. 

2- Herhangi bir Guvernörler Kurulu toplantısında 
Guvernörlerin üçte ikisi çoğunluğu oluşturacak, ancak bu 
çoğunluğun üyelerin toplam oy gücünün en az üçte ikisini temsil 
etmesi gerekecektir. 

3- Guvernörler Kurulu bir yönetmelik ile Yönetim Kurulunun, 
Kurulun toplantıya çağrılmasına gerek kalmaksızın belli bir konu 
üzerinde oylama yapılmasını talep edebileceği bir usul 
oluşturabilir. 

4- Guvernörler Kurulu ve yetkileri olduğu sürece Yönetim 
Kurulu Banka'nın faaliyetlerini yürütmek için gerekli veya uygun 
olan kural ve yönetmelikleri benimseyebilir ve yardımcı kurulları 
oluşturabilir. 

MADDE 26 
YÖNETİM KURULU: TERKİP ŞEKLİ 

1- Yönetim Kurulu, Guvernörler Kuruluna üye olmayan 23 
üyeden oluşacak ve; 

(i) (H) tanesi Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 
İspanya, İngiltere, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Yatırım 
Bankası'nı temsil eden Guvernörler tarafından seçilecek; ve 
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(ii) (12) tanesi aşağıda belirtilen diğer üyeleri temsil 
eden Guvernörler tarafından seçilecektir. 

(a) (4) tanesi, orta ve Doğu Avrupa Avrupa ülkeleri olup 
Banka'dan yardım almaya uygun olan Ek A'da yer alan ülkeleri 
temsil (eden Guvernörler tarafından seçilecek; 

(b) (4) tanesi Ek A'da diğer Avrupa ülkeleri olarak yer alan 
ülkeleri temsil eden Guvernörler tarafından seçilecek; 

(c) (4) tanesi Ek A'da Avrupa dışı ülkeler olarak yer alan 
ülkeleri temsil eden Guvernörler tarafından seçilecektir. 

Direktörler ile birlikte Guvernörleri tarafından seçilen 
temsilciler, aynı zamanda oylarını kendilerine tahsis eden 
üyeleri de temsil edebilirler. 

2- Direktörler ekonomik ve mali konularda yüksek derecede 
ehliyetli kişiler olacak ve Ek B'ye uygun olarak seçileceklerdir. 

3- Guvernörler Kurulu, üyelerin toplam oy gücünün asgari 
dötte üçünü temsil eden Guvernörlerin asgari üçte ikilik olumlu 
oyu ile, Banka'nın üyelik sayısında meydana gelen değişiklikler 
açısından, Yönetim Komitesinin komposizyonunu yeniden 
düzenleyebilir, üye sayısını artırabilir veya azaltabilir. 
Müteakip seçimlerde, bu yetkileri saklı kalmak üzere, ikinci 
Yönetim Komitesinin sayısı ve kompozisyonu bu Madde'nin 
1.paragrafında belirtilen şekilde olacaktır. 

4- Her Direktör, kendisinin mevcut olmadığı durumlarda tam 
yetki ile yerine vekalet edebilecek- bir vekil tayin edecektir. 
Direktörler ve Vekilleri üye ülkelerin vatandaşı olacaktır. 
Hiçbir üye l'den fazla Direktör tarafından temsil 
edilmeyecektir.Direktör Vekili, Komite toplantılarına 
katılabilmekle birlikte ancak asıl Direktöre vekalet ettiği 
durumlarda oy kullanabilir. 

5- Direktörler, birinci Yönetim Kurulunun Guvernörler 
Kurulunun açılış toplantısında seçilmesi ve Guvernörler Kurulunun 
hemen takip eden yıllık toplantısına kadar veya Guvernörler 
Kurulu'nun sözkonusu toplantıda o şekilde kararlaştırılması 
halinde müteakip yıllık toplantıya kadar görevde kalması şartıyla 
üç yıl görevde kalabilir ve yeniden seçilebilir. Bunlar 
görevlerini halefleri seçilecek görevi üstleninceye kadar devam. 
ettireceklerdir. Direktör kadrolarından herhangi birinin, görev 
süresinin bitiminden 180 gün önce boş kalması halinde önceki 
Direktörü seçen Guvernörler tarafından, Ek B'ye uygun olarak 
geriye kalan süre için yeni bir Direktör, seçilir. Bu tür bir 
seçim için Guvernörlerin çoğunluk oyu gerekmektedir. Bir Direktör 
kadrosunun, Direktörün görev süresinin bitiminden önce 180 gün 
veya daha az bir süre boş kalması halinde yukarıda belirtilen 
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yöntemle önceki Direktörü seçmiş olan Guvernörlerin oyu' ile dönem 
sonuna kadar yani bir Direktör seçilebilecek, bu seçim için 
sözkonusu Guvernörlerin oyçokluğu şartı aranacaktır. Kadronun boş 
kaldığı süre içinde önceki Direktörün Vekili, bir Vekil tayin 
etme yetkisi dışında asil Direktörün sahip olduğu yetkileri 
kullanacaktır. 

MADDE 27 
YÖNETİM KURULU YETKİLERİ 

Guvernörler Kurulunun bu . Anlaşma'nın 24.Maddesi'nde 
belirtilen yetkileri saklı kalmak suretiyle Yönetim Kurulu 
Banka'nın genel faaliyetlerinden sorumlu olacak ve bu amaçla, 
kendisine açıkça bu Anlaşma ile verilen yetkilere ilaveten, 
özellikle aşağıda belirtilen yetkiler ve Guvernörler Kurulu 
tarafından Komiteye aktarılan yetkileri kullanacaktır: 

(i) Guvernörler kurulunun çalışma faaliyetlerini 
hazırlamak; 

(ii) Guvernörler Kurulunun genel talimatları 
doğrultusunda, krediler, garantiler, özsermaye yatırımları, 
Banka'nın borçlanması, teknik yardım sağlanması ve Banka'nın 
diğer işlemlerine ilişkin politikalar saptamak ve kararlar almak; 

(iii) Her mali yıla ilişkin murakabe edilmiş hesap 
durumlarını yıllık toplantılarda Guvernörler Kurulunun onayına 
sunmak; 

(iv) Banka'nın bütçesini onaylamak. 

MADDE 28 
YÖNETİM KURULU J USÛL 

1- Yönetim Kurulu Banka'nın İdare Merkezi'nde çalışmalarını 
yürütecek ve Banka'nın işleri gerektirdiği zaman toplanacaktır. 

2- Direktörlerin çoğunluğu ile toplantı 
gerçekleştirilebilecek ancak bu tür çoğunluğun üyelerin toplam oy 
gücünün asgari üçte ikisini temsil etmesi gerekecektir. 

3- Guvernörler Kurulu, Yönetim Komitesinde kendi ülkesinin 
vatandaşı bulunmayan bir üyenin, özellikle o üyeyi ilgilendiren 
hususları görüşmek üzere toplanan Yönetim Komitesi toplantılarına 
oy hakkına sahip olmayan pir temsilciyi göndermesini sağlayacak 
tarzda yönetmelikler hazırlayabilir. 
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MADDE 29 
OYLAMA 

1- Herhangi bir üyenin işbu Anlaşmanın 6.Maddesinde 
belirtilen ödenmiş sermaye hisselerine ilişkin yükümlülükleri 
çerçevesinde bu tutardan herhangi bir ödemede bulunmaması 
halinde, sözkonusu üye kendisinin Banka'nın sermaye stokundan 
ödenmiş hisseleri için yaptığı toplam taahhüt tutarının vadesi 
gelen, ancak ödenmemiş olan kısmına tekabül eden oygücünün oranı 
kadar oy kullanma hakkından bu temerrüt hali devam ettiği sürece 
yoksun olacaktır. 

2- Guvernörler Kurulunda yapılacak oylamalarda her Guvernör 
temsil ettiği üyenin sahip olduğu oranda oy kullanabilecektir. 
Bu Anlaşma'da açıkça aksi belirtilmediği takdirde, Guvernörler 
Kuruluna aktarılan bütün konular oy kullanan üyelerin çoğunluk 
oyu ile kararlaştırılacaktır. 

3- Yönetim Komitesinde oy kullanılırken, her Direktör, 
kendisini seçmiş olan Guvernörlerin yetkili olduğu oy sayısı 
kadar oy kullanabilecek veya Ek B'nin Bölüm D'si uyarınca, 
oylarını kendisine devretmiş Guvernörlerin adına oy kullanmaya 
yetkili olacaktır. Bir üyeden fazlasını temsil eden Direktörler, 
temsil ettikleri üyeler için ayrı ayrı oy kullanabileceklerdir. 
Bu Anlaşma'da başka türlü öngörülmedikçe ve oy kullanan üyelerin 
toplamı oygücünün üçte ikisinden az olmayan bir çoğunlukta alınan 
genel politikaya ilişkin kararlar dışında kalan, Yönetim 
Kurulunca karara bağlanan diğer bütün durumlarda oy kullanan 
üyelerin çoğunluğu ile karar alınacaktır. 

MADDE 30 
BAŞKAN 

1- Guvernörler kurulu, üyelerin toplam oy gücünün 
çoğunluğunu temsil etmek kaydıyla ve Guvernörlerin toplam 
sayısının oy çokluğuyla, Banka'ya bir Başkan seçecektir. Başkan, 
görevde kaldığı süre içerisinde Guvernörlük veya Direktörlük 
yapamayacak veya bu görevlere vekalet edemeyecektir: 

2- Başkan'm görev süresi 4 yıl olacaktır. Başkan tekrar 
seçilebilir, ancak, üyelerin toplam oy gücünün en az üçte ikisini 
temsil etmek kaydıyla ve Guvernörlerin en az üçte ikisinin olumlu 
oyları ile Guvernörler Kurulunun alacağı bir karar ile Başkan'm 
görevine son verilebilecektir. Eğer herhangi bir nedenle 
Başkanlık boşalırsa, Guvernörler Kurulu, bu Madde'nin 1. 
paragrafının koşulları uyarınca 4 yıl için yeni bir Başkan 
seçecektir. 
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3- başkan, oyların eşitliği durumunda kararın alınmasına 
etkisi olacak "ayrıcalıklı oy" dışında oy kullanamaz. 
Guvernörler Kurulunun toplantılarına katılabilir ve Yönetim 
Komitesine Başkanlık eder.' 

4- Başkan, Banka'nın kanuni temsilcisi olacaktır. 
5- Başkan Banka'da görevli personelin başı durumundadır. 

Organizasyonundan, memurların atanması veya görevlerine son 
verilmesinden ve Yönetim Kurulunca yönetmelikler uyarınca 
istihdam edilen personelden sorumlu olacaktır. Başkan, memurları 
ve diğer görevlileri, etkinlik ve teknik yeterliliğe en üst 
düzeyde önem vererek, ve yapılan göreve uygun ödeneklerle, geniş 
bir coğrafi baz dikkate alınmak suretiyle Banka'nın üyeleri 
arasından seçecektir. 

6- Başkan, Yönetim Komitesinin yönlendirmesi ile Banka'nın 
günlük işlerini idare edecektir. 

MADDE 31 

BAŞKAN YARDIMCISI 
1- Başkanın tavsiyesi Üzerine, Yönetim Komitesi'nce bir veya 

birden fazla Başkan Yardımcısı atanabilir. Başkan Yardımcısı, 
Yönetim Komitesince saptanmış süre için, kendisine Yönetim 
Komitesi'nce tanınmış yetkilerle, Banka yönetimi içinde kendisine 
verilmiş olan görevleri yerine getirecektir. Başkanın bulunmadığı 
veya görev yapmadığı zamanlarda Başkanın yetkisini kullanacak ve 
onun görevlerini yerine getirecektir. 

2- Bir Başkan Yardımcısı, Yönetim Komitesi toplantılarına 
katılabilir fakat bu toplantılarda oy kullanamaz. Ancak Başkana ' 
vekalet ettiği hallerde "ayrıcalıklı oy" kullanabilecektir. 

MADDE 32 
BANKANIN ULUSLARARASI NİTELİĞİ 

1- Banka, kendi amaç ve işlevlerine zarar verecek, onların 
yönünü saptıracak veya başka bir biçimde değişikliğe uğratacak, 
özel fonlar, krediler veya yardımları kabul etmeyecektir. 

2- Banka, onun Başkanı, Başkan yardımcısı(lan) memurlar ve 
görevliler, alacakları tüm kararlarda yalnızca, Bankanın, bu 
sözleşmede belirtilmiş olan amaç fonksiyon ve faaliyetlerini göz 
önünde bulunduracaklardır. Yapacakları bu değerlendirmeler 
Bankanın amaç ve işlevlerine ulaşmaya yönelik ve tarafsız olarak 
yapılacaktır. 
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3- Bankanın Başkanı, Başkan Yardımcısı(lan), memur ve 
görevlileri, görevleri sona erdiğinde, Banka dışında hiçbir 
yetkili merciye karşı sorumlu olmayacaklardır. Bankanın her üyesi 
görevinin uluslararası niteliğine saygı gösterecek ve görevleri 
sona erdiğinde herhangi birini etkileme çabalarından 
kaçınacaklardır. 

MADDE 33 
OFİSLERİN KONUMU 

1- Banka'nın merkezi Londra'da bulunacaktır. 
2- Banka, üyeleri olan devletlerin sınırları içerisinde 

ajanlıklar ve şubeler açabilir. 

MADDE 34 
EMANETÇİLER VE HABERLEŞME KANALLARI 

1- Her üye, kendi Merkez Bankasını, ya da Banka ile üzerinde 
mutabakata vardığı benzer bir kuruluşu, Banka'nın üye ülke parası 
cinsinden nakit mevcudunu ve diğer varlıklarını nezdinde tutmak 
üzere görevlendirecektir. 

2- Her üye, Banka'nın bu Anlaşmaya ilişkin her konuda görüş 
alışverişinde bulunabileceği yetkili bir resmi kuruluşu, bu 
amaçla görevlendirecektir. 

MADDE 35 
RAPORLARIN NEŞRİ VE BİLGİLENDİRME KOŞULU 

1- Banka, denetlenmiş hesap özetlerini içeren bir yıllık 
rapor yayınlayacak ve üyelerine üçer aylık ya da daha kısa 
dönemlerde, mali durumuna ilişkin bir özet bilanço ile 
faaliyetlerinin sonucunu gösteren bir kar-zarar cetveli 
dağıtacaktır. Banka hesapları ECU olarak tutulacaktır. 

2- Banka, faaliyetlerinin çevresel etkilerine ilişkin olarak 
yıllık raporlar hazırlayacaktır. Banka amaçlarını geliştirmek 
için gerekli bulduğu diğer konularda da raporlar yayınlayabilir. 

3- Bu madde çerçevesinde hazırlanan bütün rapor bildirge ve 
yayınların örnekleri, üyelere dağıtılacaktır. 
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MADDE 36 
NET GELİRİN TAHSİSİ VE DAĞITIMI 

1- Guvernörler Kurulu en az yılda bir olmak üzere, rezervler. 
ve gerektiğinde bu sözleşmenin 17.nci Maddesi 1.inci paragrafında 
tanımlanan muhtemel zararlara karşılık ayırdıktan sonra ne 
kadarının sermaye fazlası veya diğer amaçlar için tahsis 
odHocoğino no kndnrının da (oğor varsn) dağıtılacağına karar 
verecektir. Bankanın net gelirinin diğer amaçlara tahsis 
edilmesine yönelik her karar, Banka üyelerinin toplam oy gücünün 
en az üçte ikisini temsil etmek kaydıyla Guvernörler Kurulunun en 
az üçte iki oy çoğunluğu ile alınacaktır. Bu tür bir tahsisin 
veya dağıtımın yapılabilmesi için, genel rezervlerin kayıtlı 
sermaye stokunun en az yüzde onuna (%10) ulaşmış olması gerekir. 

2- Bir önceki paragrafta sözü edilen dağıtım, her üyenin 
elinde bulunan ödenmiş hisseler oranında yapılacaktır. Ancak bu 
dağıtım için hisse sayısı hesaplanırken, hisselerin karşılığında 
yapılmış ödemelerden, yalnızca ilgili mali yılın bitiminden önce, 
nakit olarak veya nakite çevrilmiş bono şeklinde yapılmış olanlar 
dikkate alınacaktır. 

3- Üyelere yapılacak ödemelerin şekli, Guvernörler Kurulunca 
saptanacaktır. Yapılan bu ödemeler ve bunları alan ülkenin onu 
kullanım şekli hiçbir üye için hiçbir sınırlamaya tabi 
olmayacaktır. 

BÖLÜM VII 
ÜYELİKTEN ÇEKİLME VE ÜYELİĞİN DURDURULMASI: 

GEÇİCİ DURDURMA VE FAALİYETLERİN SONA ERDİRİLMESİ 
MADDE 37 

ÜYELERİN ÇEKİLME HAKKI 
1- Her üye, Banka'nın merkezine yazılı olarak vereceği bir 

bildirim ile her zaman üyelikten çekilebilir. 
2- Üyenin çekilme talebi, bildiriminde belirttiği tarihte 

veya Banka'nın bu bildirimi aldığı tarihten itibaren, fen geç 6 ay 
sonra geçerli olacaktır. Ancak, çekilme talebinin kesin olarak 
geçerli hale gelmesinden önce, üye, Banka'ya yazılı olarak 
başvurarak çekilme talebini her zaman iptal edebilir. 
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MADDE 38 
ÜYELİĞİN DURDURULMASI 

1- Eğer bir üye Banka'ya karşı olan yükümlülüklerini yerine 
getiremezse, Banka, üyelerin toplam oy potansiyelinin en az üçte 
ikisini temsil etmek kaydıyla ve Guvernörlerin en az üçte 
ikisinden oluşan oy çoğunluğu ile üyenin üyeliğinin durdurulması 
kararı alabilir,. Bu şekilde durdurulmuş olan üyelik durumu, en az 
aynı oranda çoğunluğun oyları ile iade edilmedikçe kararın 
alındığı tarihten itibaren 1 yıl sonra otomatik olarak sona 
erecektir. 

2- Üyeliği durdurulmuş üyenin tüm yükümlülükleri devam 
edecek ancak üyelikten çekilme hakkı hiçbir hakkını kullanmaya 
yetkili olmayacaktır. 

MADDE 39 ( 
ESKİ ÜYELERLE HESAPLARIN TASFİYESİ 

1- Eski üyenin, Banka'ya karşı olan doğrudan taahhütlerinden 
doğan yükümlülükleri, üyeliğin sona erdiği tarihten sonra da 
devam edecektir. Üyeliği sona ermeden önce yapılmış bulunan 
krediler, sermaye yatırımları veya garantilerden dolayı ise, 
bunların geri ödemeleri devam ettiği sürece, muhtemel bir 
yükümlülük taşıyacaktır. Ancak eski üye üyeliğnin sona erdiği 
tarihten sonra, Banka tarafından gerçekleştirilmiş olan krediler, 
sermaye yatırımları ve garantilerle ilgili olarak Banka'nın 
glirini ya da masraflarını paylaşmayacaktır. 

2- Üyenin, üyelik statüsünün sona erdiği zaman, Banka eski 
üye ile hesapların tasfiye prosedürünün bir bölümü olarak, eski 
üyenin hisselerini satın almak için bu Maddenin hükümleri 
uyarınca, düzenlemeler yapar. Bu amaca yönelik olarak, her 
hissenin orijinal alım fiyatı azami değer kabul edilmek üzere, 
üyeliğin sona erdiği gün hisselerin Banka defterinde görünen 
değeri, geri alım fiyatı olarak kabul edilecektir. 

3- Bu Madde uyarınca, hisselerin Banka tarafından geri 
alınmasına ilişkin ödemeler aşağıdaki koşullara tabi olacaktır: 

(i) Eski üyenin hisselerinden dolayı alacaklı olduğu 
herhangi bir tutar, eski üye, onun merkez bankası, 
ajanlıklarından veya kuruluşlarından biri, Banka'ya karşı borçlu 
veya garantör olarak yükümlü olduğu sürece saklı tutulur. Bu 
tutar, Banka'nın tercihine bağlı olarak, sözkonusu 
yükümlülüklerden vadesi gelmiş herhangi birine mahsup edilebilir. 
Ancak, bu sözleşmenin 6. Maddesi'nin 4, 5 ve 7. paragrafları 
uyarınca hisselere katılma taahhüdünden kaynaklanan hiçbir tutar, 
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eski üyenin diğer yükümlülükleri nedeni ile tutulamaz. Her 
durumda, bir üyenin hisselerinden doğan alacakları, üyeliğin sona 
ermesinden 6 ay geçmeden üyeye ödenemeyecektir. 

(ii) Hisseler için yapılacak ödemeler eski üyenin bu 
hisseleri teslim ettiği zamanlarda ve bu sözleşmenin 2. 
Maddesi'nde belirtilen geri alma fiyatı üzerinden ve yine bu 
Madde'nin (i) fıkrasında belirtildiği gibi, eski üyenin krediler, 
sermaye yatırımları ve garantilerden doğan yükümlülüklerini aşan 
tutarlar için yapılacak ve eski üye hisselerinin toplam tutarını 
geri alıncaya kadar sürdürülecektir. 

(iii) ödemeler burada belirtilen koşullar çerçevesinde 
konvertibl döviz cinsinden veya ECU olarak, Banka'nın 
kararlaştıracağı tarihte yapılacaktır. 

(iv) Eğer Banka, üyeliğinin sona erdiği tarihte, herhangi 
bir garanti veya kredilere katılma veya geri ödenmesi sürmekte 
olan bir kredi nedeniyle zarara uğramışsa veya o tarihte elde 
bulundurduğu senet yatırımları nedeniyle Banka net bir zarara 
maruz kalmışsa ve bu tür zararlar için üyeliğin bittiği tarihte 
ayrılmış olan rezervler aşılmışsa, eski üye, taleb üzerine, 
hisselerinin geri alınma fiyatı saptanırken sözkonusu zarar 
gözönüne alınmış olsaydı bu nedenle, geri alım fiyatından 
yapılmış olacak indirim tutarını geri ödeyecektir. Buna ek 
olarak, eski üye bu sözleşmenin 6. Maddesi'nin 4. paragrafı 
uyarınca, ödenmemiş katılım taahhütleri için yapılacak herhangi 
bir talep karşısında yükümlü olmaya devam edecektir. Ancak bu 
yükümlülüğün doğması için, sermayenin azalması durumu mevcut 
olmalı ve talep, hisselerin geri alınma fiyatının saptandığı 
tarihte yapılmış olmalıdır. 

4- Eğer Banka, herhangi bir üyenin üyeliğinin sona 
ermesinden itibaren 6 ay içerisinde, bu sözleşmenin 41. Maddesi 
uyarınca faaliyetlerini sona erdirirse, eski üyenin tüm hakları, 
bu sözleşmenin 41-43. Maddeleri uyarınca düzenlenecektir. 

MADDE 40 
FAALİYETLERİN GEÇİCİ OLARAK ERTELENMESİ 

Acil durumlarda, Yönetim Komitesi Guvernörler Kuruluna 
konuyu yeniden görüşme ve karar alma olanağı sağlamak üzere, yeni 
krediler, garantiler, taahhütler, (under writing) teknik yardım 
ve sermaye yatırımları ile ilgili faaliyetlerini geçici olarak 
erteleyebilir. 
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MADDE 41 
FAALİYETLERİN SONA ERDİRİLMESİ 

Banka, üyelerin toplam oy kullanma gücünün en az dörtte 
üçünü temsil etmek kaydıyla ve Guvernörlerin en az üçte ikisinin 
olumlu oyları ile faaliyetlerine son verebilir. Faaliyetlerin bu 
biçimde sona erdirilmesi durumunda, Banka varlıklarının düzenli 
olarak realizasyonu, muhafazası ve korunması ile taahhütlerinin 
yerine getirilmesi dışındaki tüm faaliyetlerini durduracaktır. 

MADDE 42 
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TALEPLERİN ÖDENMESİ 

1- Banka'nın faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda, 
alacaklıların, muhtemel talepleri de dahil olmak üzere, tüm 
talepleri ödeninceye kadar, bütün üyelerin, sermaye stokuna talep 
edilmemiş katılma taahhütlerinden doğan yükümlülükleri devam 
edecektir. 

2- Banka'nın olağan faaliyetleri sonucu doğrudan talep 
sahibi olan kreditörlerin alacakları, sırasıyla, önce Banka 
varlıklarından, daha sonra, ödenmemiş hisselerle ilgili olarak 
Banka'ya yapılacak ödemelerden, daha sonra ise, talep edilebilir 
sermaye stoku ile ilgili olarak Banka'ya yapılacak ödemelerden 
karşılanacaktır. Doğrudan talep sahiplerine herhangi bir ödeme 
yapmadan önce, Yönetim Komitesi, doğrudan talep sahipleri ile 
muhtemel talep sahipleri arasında eşit bir dağılım sağlayabilmek 
için, kendi takdiri ile, gerekli gördüğü düzenlemeleri 
yapacaktır. 

.. ••» . 

MADDE 43 
VARLIKLARIN DAĞITIMI 

Aşağıda belirtilen koşullar gerçekleşinceye kadar, bu bölüm 
çerçevesinde, üyelere, sermaye stokuna olan katılma taahhütleri 
karşılığinda bir dağıtım yapılamaz. 

(i) Tüm alacaklılara karşı olan yükümlülükler ödenmiş veya 
bu yükümlülüklere karşılık temin edilmiş olacaktır; 

(ii) Guvernörler Kurulu, üyelerin toplam oy gücünün en az 
dörtte üçünü temsil etmek koşulu ile ve Guvernörlerin üçte ikiden 
az olmayacak oyları ile, dağıtım yapmaya karar vermiş olacaktır; 

(iii) Banka varlıklarının dağıtımı, her üyenin elinde 
bulunduğu sermaye stoku ile orantılı olacak ve bu dağıtım 
Banka'nın makul ve hakkaniyete uygun mütalaa ettiği zamanlarda ve 
koşullarda yapılacaktır. Banka varlıklarından dağıtılacak 
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payların varlıkların çeşidine bağlı olarak, tek türde olması 
zorunlu değişdir. Hiçbir üye, Banka'ya karşı tüm taahhütlerini 
yerine getirmedikçe, varlıkların bu tür dağıtımından pay almaya 
yetkili olamayacaktır. 

3- Bu Madde çerçevesinde yapılacak dağıtımdan payını alacak 
olan üye, bu varlıklarla ilgili olarak Banka'nın bu dağıtımdan 
önce sahip olduğu haklarla eşit haklara sahip olacaktır. 

BÖLÜM VIII 
STATÜ, DOKUNULMAZLIKLAR, AYRICALIKLAR VE MUAFİYETLER 

MADDE 44 
BÖLÜMÜN AMACI 

Banka'nın kendisine tevdi edilmiş amaç ve fonksiyonlarını 
yerine gtirebilmesini sağlayabilmek için, bu bölümde belirtilen 
statü, dokunulmazlıklar, ayrıcalıklar ve muafiyetler her üye 
ülkenin sınırları içerisinde Banka'ya tanınacaktır. 

MADDE 45 
BANKA'NIN STATÜSÜ 

Banka tam bir hükmi şahsiyete sahip olacaktır ve özellikle; 
(i) Akit yapma; 
(ii) Menkul ve gayri menkul alma ve satma; 
(iii) Kanuni takibatta bulunma; 
alanlarında tam hukuki ehliyete sahip olacaktır. 

MADDE 46 
YARGI MUAMELELERİNE İLİŞKİN OLARAK BANKA'NIN DURUMU 

Banka'ya karşı açılacak davalar, ancak Banka'nm bir 
ofisinin bulunduğu ve adli tebligatı kabul amacı ile bir ajan 
tayin etmiş olduğu veya senet ihraç etmiş veya bunları garanti 
etmiş olduğu bir ülkenin sınırları içerisinde yargı yetkisine 
sahip bir mahkemede açılabilir. Ancak, üyeler tarafından veya 
üyelerin adına veya üyelerin taleplerinden doğan nedenlerle 
onların adına hareket eden kişilerce dava açılamaz. Banka'nm mal 
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ve varlıkları nerede ve kimin elinde bulunurlarsa bulunsunlar 
bunlara karşı girişilecek her türlü haciz müsaadere veya kesin 
karar öncesi icra takiplerinden Banka'ya karşı, karar 
kesinleşinceya kadar muaf olacaklardır. 

MADDE 47 
VARLIKLARIN HACİZDEN MUAF OLMASI 

Banka'nın bütün mal ve varlıkları nerede ve kimin elinde 
bulunursa bulunsunlar, her türlü arama, el koyma müsaadere, 
kamulaştırma veya icrai veya teşrii tasarruflar şeklindeki her 
türlü el koymalardan veya . borcun tahsili için malın paraya 
çevrilmesi gibi kararlardan muaf olacaktır. 

MADDE 48 
ARŞİVLERİN DOKUNULMAZLIĞI 

Banka'nın arşivleri ve genel olarak Banka'ya ait veya onun 
tarafından bulundurulan tüm belgeler dokunulmazlığa sahip 
olacaktır. 

MADDE 49 
VARLIKLARIN SINIRLAMALARDAN BAĞIMSIZ OLMASI 

Banka'nın amaç ve fonksiyonlarını gerçekleştirmesini teminen 
gerekli olduğu ölçüde ve bu sözleşmenin koşulları çerçevesinde, 
Banka'nın tüm malları ve varlıkları her türlü sınırlama, 
düzenleme kontrol ve moratoryumdan bağımsız olacaktır. 

MADDE 50 
HABERLEŞME AYRICALIĞI 

Her üye, diğer üye ülkeler ile resmi haberleşmelerinde 
uyguladığı tutumu Banka ile resmi haberleşmelerinde de aynı 
şekilde uygulayacaktır. 

MADDE -51 
MEMURLARIN VE GÖREVLİLERİN DOKUNULMAZLIĞI 

Banka'daki, tüm Guvernörler, Direktörler, bunların 
vekilleri, memurlar ve görevliler ile Banka adına görev yapan 
uzmanlar, resmi görevleri çerçevesinde icra ettikleri 
faaliyetleri nedeniyle yapılacak kanuni takibattan, Banka bu 
hakkından vazgeçmedikçe, muaf olacaklardır. Ayrıca bu kişiler, 
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olacaklardır. Ancak bu muafiyet, herhangi bir Guvernör, Müdür, 
Vekil, memur, görevli veya uzmanın bir trafik kazasından doğacak 
zarara ilişkin olan kişisel yükümlülüğü için geçerli 
olmayacaktır. 

MADDE 52 
MEMUR VE GÖREVLİLERİN İMTİYAZLARI 

1- Banka'nın bütün Guvernör, Direktör ve Vekillerine, memur 
ve işçileri ile Banka için görev yapan uzmanlarının, 

(i) mahalli vatandaş olmamaları halinde, göçmen 
kısıtlamalarından, yabancı uyruklulara yönelik kayıt 
koşullarından ve ulusal hizmet yükümlülüklerinden aynı şekilde 
muaf olmaları sağlanacak ve bunlara mübadele yönetmelikleri 
açısından üyeler tarafından diğer üyelerin benzer unvandaki 
temsilci, memur ve işçilerine tanıdıkları imkanlarla aynı 
imkanlar tanınacaktır. 

(ii) seyahat olanaklarına ilişkin olarak, üyeler tarafından 
diğer üyelerin benzer unvandaki temsilci, memur ve işçilerine 
sağlanan olanaklar açısından aynı muameleye tabi olmaları 
sağlanacaktır. 

2- Banka'nın merkez ofisinin bulunduğu ülkede yerleşik olan 
Banka Direktörlerinin, bunların Vekillerinin, memur ve işçiler 
ile Banka uzmanlarının eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları 
kişilere, o ülkede çalışma hakkı tanınacaktır. Banka'nın 
herhangibir temsilciliği ya da şubesinin bulunduğu ülkede 
yerleşik olan Banka Direktör, Direktör Vekili, memur, işçi ve 
uzmanların eşlerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere de, o 
ülkede, ülkenin ulusal hukukuna göre, benzer olanaklar 
sağlanacaktır. Banka, bu paragraf hükümlerinin uygulanmasında, 
Banka merkez ofisinin bulunduğu ülke ve gerektiğinde ilgili diğer 
ülkelerle belli anlaşmaları müzakere edecektir. 

MADDE 53 
VERGİDEN MUAFİYET 

1- Resmi faaliyetler çerçevesinde Banka, varlıkları, mülkü 
ve geliri doğrudan (direkt) vergiden muaf olacaktır. 

2- Banka'nın resmi görevlerini yürütebilmesi için gerekli ve 
önemli miktarlarda bedeli olan mal ve hizmetlerin Bankaca alımı 
sırasında, bu mal ve hizmetlerin fiyatı vergi ve gümrükleri de 
içeriyorsa, bu vergi ve gümrükleri uygulayan üye ülke, eğer 
tesbit edilebiliyorsa, bu vergi ve gümrüklerden Banka'nın muaf 
olması için gerekli tedbirleri alacak ya da bu vergi ve 
gümrüklerin geri ödenmesini sağlayacaktır. 
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3- Banka tarafından ithal edilen ve resmi faaliyetlerinin 
yürütülebilmesinde gerekli mallar tüm ithalat vergi ve 
gümrüklerinden ve tüm ithalat yasakları ve kısıtlamalarından muaf 
olacaktır. Aynı şekilde, Banka tarafından ihraç edilen ve resmi 
faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli -c mallar tüm ihracat 
vergilerinden ve tüm ihraç yasakları ve kısıtlamalarından muaf 
olacaktır. 

4- Bu madde kapsamında tedarik ya da ithal edilen ve vergi 
muafiyeti tanınan mallar, vergi muafiyetini ya da vergi iadesini 
kabul eden üyeler tarafından belirlenen koşullar dışında, 
satılamıyacak, kiralanamayacak, bir bedel karşılığında ya da 
bedelsiz olarak bu mallar başkalarına verilemeyecektir. 

5- Bu maddenin koşulları, kamu hizmetleri fiyatlarından 
fazla olmayan vergi ve gümrük vergileri için geçerli 
olmayacaktır. 

6- Banka Direktörleri, Vekilleri, memur ve işçileri, Banka 
tarafından ödenen maaş ve ücretler üzerinden, bu Anlaşma'nm 
yürürlüğe girmesinden itibaren Banka Guvernörler Kurulu 
tarafından belirlenen koşullar ve benimsenen kurallara göre, 
Banka yararına bir iç efektif vergiye tabi olacaklardır. Bu 
verginin uygulandığı tarihten itibaren maaş ve ücretler, ulusal 
gelir vergisinden muaf olacaktır. Ancak üye ülkeler, Banka 
çalışanlarının diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerine 
uygulanacak vergi miktarının hesaplanmasında bu şekilde muafiyete 
tabi olan maaş ve ücretleri de hesaba katabilöceklerdir. 

7- Bu maddenin 6 ncı paıagrafı hükümlerine bakmaksızın, bir 
üye ülke, Banka tarafından kendi vatandaşlarına ya da, 
hemşerilerine ödenen maaş ve ücretleri kendisi, politik alt 
bölgeleri ya da mahalli idareleri adına vergilendirme hakkını, 
bir onaylama ya da tensip yöntemi ile mahfuz tuttuğunu beyan 
edebilir. Banka bu vergiler için ödeme kaynakta kesme ya da 
toplama yükümlülüklerinden muaf olacaktır. Banka böylece ödenen 
vergiler için herhangibir ödemede bulunmayacaktır. 

8- Bu maddenin 6 ncı paragrafı Banka tarafından ödenen 
emeklilik ödemesi ya da yıllığına uygulanmayacaktır. 

9- (i) Sadece banka tarafından ihraç edildiği için bu senet 
ve tahvillere karşı ayrımın yapılması durumunda veya 

(ii) eğer böyle bir vergilendirmenin yegane hukuksal 
temeli senet veya tahvilin ihraç edildiği ya da ödendiği yer veya 
para birimi, veya Banka tarafından işlerin yürütüldüğü yer veya 
büronun yeri ise, 

herhangi bir kimseye ait olan, kar hissesi ve faiz dahil 
olmak üzere Banka tarafından ihraç edilen tahvil ya da herhangi 
bir senete hiç bir türden vergi tayin edilmeyecektir. 
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10- (i) Sadece banka tarafından garanti edildiği için bu 
senet ve tahvillere karşı ayırımın yapılması durumunda veya 

(ii) eğer banka tarafından işlerin yürütüldüğü yer veya 
büronun yeri böyle bir vergilendirmenin yegane hukuksal temeli 
ise, 

herhangi bir kimseye ait olan, kar hissesi ve faiz dahil 
olmak üzere Banka tarafından garanti edilen tahvil ya da 
herhangi bir türden vergi tayin edilmeyecektir. 

MADDE 54 
BÖLÜM HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 

Bu bölüm hükümlerinin uygulanması açısından gerekli olan 
faaliyetleri, her üye gecikmeden yerine getirecek ve bu 
faaliyetleri detaylı olarak Banka'ya bildirecektir. 

MADDE 55 
DOKUNULMAZLIK, İMTÎYAZ VE MUAFİYETTEN FERAGAT 

Bu bölümde sözü edilen dokunulmazlık, imtiyaz ve 
muafiyetler, Banka'nm menfaatleri doğrultusunda tanınmıştır. 
Banka Yönetim Kurulu bu bölümde sözü edilen herhangi bir 
dokunulmazlık, imtiyaz ve muafiyeti, Banka'nm menfaatlerine en 
uygun olduğunu belirlediği hallerde, muhafaza etmekten 
vazgeçebilir. Banka Başkanı., Başkan ve Başkan Yardımcıları 
dışındaki her Banka memur, İŞÇİ ve uzmanına tanınan her 
dokunulmazlık imtiyaz ya da muafiyeti, bunların adaleti 
engellediğine ve Banka menfaatlerine zarar vermeden 
kaldırılabileceğine karar vermesi halinde, kaldırma hak ve 
yetkisine sahip olacaktır. Benzer durum ve koşullar altında 
Yönetim Kurulu da Başkan ve Başkan Yardımcılarına ilişkin 
dokunulmazlık imtiyaz ve muafiyetlerin geri alınması hak ve 
yetkisine sahip olacaktır. 

BÖLÜM IX 
TASH±HAT, YORUM, HAKEM KARARI 

MADDE 56 
TASHİHAT 

1. Bu Anlaşmanın tashihi amacıyla üye, Guvernör veya 
Yönetim Kurulundan gelen herhangi bir öneri Guvernörler Kurulu 
Başkanına iletilecek ve Başkan öneriyi Kurula sunacaktır. Eğer 
önerilen tashihat Kurul tarafından onaylanırsa Banka, tüm 
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üyelerine, en hızlı haberleşme imkanlarıyla önerilen teshihatı 
kabul edip etmediklerini soracaktır. Üyelerin toplam oy gücünün 
beşte dördünden az olmamak kaydıyla üyelerin en az dörtte üçünün 
(EK A'da belirtilen Orta ve Doğu Avrupa ül-k-elerinden en az iki 
ülke de dahil) önerilen tashihatı kabul etmesi üzerine Banka 
resmi haberleşme yoluyla tüm üyelere bu durumu teyit edecektir. 

2. Bu Maddenin 1. paragrafı dikkate alınmaksızın: 
(i) (a) Banka'dan çekilme hakkını; 

(b) Bu Anlaşmanın 5. Maddesinin 3. paragrafında 
belirtilen, sermaye stokunun alımına ilişkin hakkı; 

(c) Bu Anlaşmanın 5. Maddesinin 7. paragrafında 
belirtilen, yükümlülük taahhütlerinin üzerindeki kısıtlamaları, 

(d) Bu Anlaşmanın 1 ve 2. Maddelerinde tanımlanan 
Bankanın amacı ve fonksiyonlarını; 

değiştiren herhangi bir tashihat durumunda tüm üyelerin 
kabulü gerekmektedir. 

(ii) Bu Anlaşmanın 8. Maddesinin 4. paragrafını değiştiren 
tashihat durumunda, üyelerin toplam oy gücünün yüzde 85'inden az 
olmamak kaydıyla üyelerin en az dörtte üçünün kabulü 
gerekmektedir. 

önerilen tashihatın kabulü için koşullar sağlandığında Banka 
resmi haberleşme yoluyla tüm üyelere bu durumu teyit edecektir. 

3. Guvernörler Kurulu başka bir dönem belirlemediği sürece 
bu maddenin 1. ve 2. paragraflarında belirtilen resmi haberleşme 
tarihinden 3 ay sonra bütün üyeler için tahsisatlar yürürlüğe 
girecektir. 

MADDE 57 
YORUM VE UYGULAMA 

1. Bu Anlaşma hükümlerinin yorum ve uygulanmasında herhangi 
bir üye ve Banka veya Banka üyeleri arasında ortaya çıkacak 
herhangi bir sorun, Yönetim Kurulunun kararına sunulacaktır. 
Sözkonusu sorundan bilhassa etkilenen üye, Kurul'da kendi 
ulusundan bir Direktör bulunmuyorsa böyle bir inceleme anında, 
Yönetim Kurulu toplantısında doğrudan temsil edilme hakkında 
sahip kılınacaktır. Ancak bu üyenin temsilcisi oy hakkına sahip 
olmayacaktır. Temsil edilme hakkı, Guvernörler kurulu tarafından 
düzenlenecektir. 
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2. Yönetim Kurulunun bu maddenin birinci paragrafı 
hükümlerine göre bir karar alması durumunda her üye, sorunun 
Guvernörler Kuruluna iletilmesini talep edebilir. Guvernörler 
Kurulu kararı, nihai karar olacaktır. Guvernörler Kurulu kararı 
beklenirken, Banka gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu 
kararına göre hareket edebilecektir. 

MADDE 58 
HAKEM KARARI 

Eğer Banka ve üyeliği bitmiş bir üye arasında ya da 
Banka'nm faaliyetlerini sona erdirme kararından sonra Banka ile 
bir üye arasında bir anlaşmazlık hakem kararına sunulacak ve üç 
hakemden oluşan mahkemeye biri Banka tarafından, diğeri ilgili 
üye ya da eski üye tarafından ve üçüncüsü, taraflar başka bir 
şekilde karar vermemiş ise, Uluslararası Adalet Mahkemesinin 
Başkanı ya da Guvernörler Kurulunun kabul ettiği yönetmeliklere 
göre belirlenen başka bir yetkili merci tarafından atanacaktır. 
Hakemlerin oy çoğunluğu, taraflar için nihai ve bağlayıcı olacak 
karara varılmasında yeterli olacaktır. Taraflar prosedüre ilişkin 
sorunlarda anlaşmazlık içindeyseler, bu tür sorunların çözümünde 
üçüncü hakem tam yetkiye sahip olacaktır. 

MADDE 59 
ONAYIN KABUL EDİLMESİ 

Bu Anlaşmanın 56. Maddesi hükümleri hariç, Banka'nın 
herhangi bir konuda bir eylemde bulunabilmesinden önce herhangi 
bir üyenin onay ya da kabulünün gerektiği hallerde, Banka'nın 
eylem önerisini bildirirken belirleyeceği makul bir süre içinde 
üye herhangi bir itirazda bulunmazsa, bu üyenin konuyu onayladığı 
ya da kabul ettiği anlamına gelecektir. 

BÖLÜM X 
NİHAİ KOŞULLAR 

MADDE 60 
İMZA VE TEVDİ 

1. Fransız Cumhuriyeti Hükümeti'ne (bundan sonra "belgelerin 
tevdi edildiği makam" olarak geçecektir) tevdi edilen bu Anlaşma, 
Anlaşmanın Ek A başlığı altında isimleri sayılan muhtemel 
üyelerin imzasına, 31 Aralık 1990 tarihine kadar açık kalacaktır. 
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2. Belgelerin tevdi edildiği makam, imza atan bütün ülkelere 
Anlaşmanın onaylı kopyalarına iletecektir. 

MADDE 61 
ONAYLAMA, KABUL VEYA TASDİK 

1. Anlaşma, imza atan bütün ülkelerin onay, kabul veya 
tasdiğine tabi olacaktır. Onay, kabul veya tasdik belgeleri, bu 
Maddenin 2. paragrafına tabi olarak, 31 Mart 1991 tarihinden daha 
geç olmamak üzere belgelerin tevdi edildiği makama sunulacaktır. 
Bu makam, tevdi edilen her belgeyi imza atan diğer ülkelere 
tümüyle haber verecektir. 

2. İmza atan herhangi bir ülke, Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden sonraki bir yıl içinde veya gerekli olduğunda 
Guvernörlerin oy çokluğuyla kararlaştırdıkları daha geç bir 
tarihe kadar onay, kabul veya tasdik belgelerini göndermek 
yoluyla bu Anlaşmaya taraf olabilecektir. 

3. Bu Maddenin 1. paragrafında bahsedilen belgeleri 
Anlaşmanmın yürürlüğe gireceği tarihten önce tevdi eden ülkeler 
anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Bankanın üyesi 
olacaklardır. Bir önceki paragraf hükümlerine uyan diğer ülkeler 
ise onay, kabul veya tasdik belgelerini tevdi ettikleri tarihde 
Banka üyeliğine geçeceklerdir. 

MADDE 62 
.. ••» . 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 
1. Bu Anlaşma, ilk iştirak taahhütleri Ek A'da belirtilen 

toplam taahhütlerin üçte ikisinden az olmayan ülkeler - Ek A'da 
listesi verilen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden en az ikisi 
dahil - kabul tasdik ve onay belgelerini sundukları zaman 
yürürlüğe girecektir. 

2. Eğer bu Anlaşma 31 Mart 1991 itibariyle yürürlüğe 
girmemiş olursa, onay belgelerinin tevdi edildiği makam, konuya 
ilgi gösteren muhtemel üyelerin bir araya toplanacağı ve 
gelecekteki hareket şeklinin belirlenerek kabul, tasdik veya onay 
belgelerinin sunulacağı yeni bir tarihin kararlaştırılacağı bir 
konferans düzenleyebilecektir. 
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MADDE 63 
AÇILIŞ TOPLANTISI VE FAALİYETLERİN BAŞLAMASI 

1. Bu Anlaşmanın 62. Maddesi altında Anlaşma yürürlüğe 
girer girmez, her üye bir Guvernör tayin edecektir. Onay 
belgelerinin tevdi edildiği makam, 62. Madde altında Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden sonra altmış (60) gün içinde veya bu 
tarihten sonra en kısa zamanda Guvernörler Kurulunun ilk 
toplantısı için çağrı yapacaktır. 

2. Bu ilk toplantısında Guvernörler Kurulu: 
(i) Başkanı seçecek; 

(il) Bu Anlaşmanın 26. Maddesine göre Bankanın 
Direktörlerini seçecek; 

(iii) Banka faaliyetlerinin başlangıç tarihini belirlemek 
için düzenlemeler yapacak; 

(iv) Banka faaliyetlerinin başlaması için gerekli gördüğü 
diğer düzenlemelere gidecektir. 

3. Banka, faaliyetlerine başlama tarihini üyelerine 
bildirecektir. 

Paris'te, 29 Mayıs 1990 tarihinde tek bir orijinal kopya 
halinde hazırlanmıştır. İngilizce, Fransızca,. Almanca ve Rusça 
metinler eşit derecede güvenilirdir. Orijinal metin, onay 
belgelerinin tevdi edildiği makamın arşivleri arasına konulacak 
ve metnin tümüyle tasdikli bir kopyası bu makam tarafından, Ek 
A'da isimleri belirtilen diğer muhtemel üyelerin her birine 
iletilecektir. 
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EK A 
61. MADDE UYARINCA ÜYELİKLERİ MUHTEMEL OLAN ÜLKELERİN 

YETKİLİ SERMAYE STOKUNA İLK İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ 
A- Avrupa Toplulukları 

a) 

b) 

Belçika 
Danimarka 
Fransa 
Almanya Federal Cum. 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İngiltere 
r 
Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Avrupa Yatırım Bankası 

B- Diğer Avrupa Ülkeleri 
Avusturya 
Kıbrıs 
Finlandiya 
İzlanda 
İsrail 
Liechtenstein 
Malta 
Norveç 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 

C- Alıcı Ülkeler 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Demokratik Alman Cum. 
Macaristan 
Polonya 
Romanya 
S.S.C.B. 
Yugoslavya 

HİSSE 
SAYISI 

22.800 
12.000 
85.175 
85.175 
6.500 
3.000 

85.175 
2.000 

24.800 
4.200 
34.000 
85.175 
30.000 
30.000 

22.800 
1.000 

12.500 
1.000 
6.500 

200 
100 

12.500 
22.800 
22.800 
11.500 

7.900 
12.800 
15.500 
7.900 
12.800 
4.800 

60.000 
12.800 

SERMAYE 
TAAHHÜDÜ 

(MİLYON ECU) 
228.00 
120.00 
851.75 
851.75 
65.00 
30.00 

851.75 
20.00 
248.00 
42.00 
340.00 
851.75 
300.00 
300.00 

228.00 
10.00 
125.00 
10.00 
65.00 
2.00 
1.00 

125.00 
228.00 
228.00 
115.00 

79.00 
128.00 
155.00 
79.00 
128.00 
48.00 
600.00 
128.00 
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10.000 
34.000 
1.000 

85.175 
6.500 
3.000 
1.000 

100.000 

125.00 
1.000.000 

100. 
340. 
10, 

851, 
65, 
30, 
10, 

1000, 

1, 
10000, 

.00 

.00 

.00 

.75 

.00 

.00 

.00 

.00 

.25 

.00 

D- Avrupa Dışı Ülkeler 
Avustralya 
Kanada 
Mısır 
Japonya 
Kore Cumhuriyeti 
Meksika 
Fas 
A.B.D. 

E- Dağıtım Yapılmayan Hisseler 
TOPLAM 

(*) Muhtemel üyeler, sadece bu Anlaşma'nın amacına yönelik 
olarak yukarıdaki kategoriler altında belirtilmişlerdir. Alıcı 
ülkeler, Anlaşma'nın başka bölümlerinde Orta ve Doğu Avrupa 
ülkeleri olarak geçmektedirler. 

EK B 
BÖLÜM A- BELÇİKA, DANİMARKA, FRANSA, ALMANYA FEDERAL 
CUMHURİYETİ, YUNANİSTAN, İRLANDA, İTALYA, LÜKSEMBURG, 
HOLLANDA, PORTEKİZ, İSPANYA, İNGİLTERE, AVRUPA EKONOMİK 

TOPLULUĞU ve AVRUPA YATIRIM BANKASI'nı TEMSİL EDEN GUVERNÖRLER 
TARAFINDAN (BUNDAN SONRA "BÖLÜM A GUVERNÖRLERt" OLARAK 

GEÇECEKTİR) 
DİREKTÖRLERİN SEÇİMİ 

1. Bu Bölümde ve aşağıda yer alan hükümler sadece bu bölüme 
uygulanacaktır. 

2. Direktörlük makamı adayları, bir Guvernörün yalnızca bir 
tek kişiyi aday göstermesi koşuluyla, Bölüm A Guvernörleri 
tarafından aday gösterilecektir. Direktörlerin seçimi Bölüm A 
Guvernörlerinin kapalı oyuyla yapılacaktır. 

3. Oy vermeye yetkili her Guvernör, kendisini atayan üyenin, 
bu Anlaşma'nın 29. Maddesi, 1. ve 2. paragrafları altında hakkı 
olan bütün oyları, tek bir kişi için kullanacaktır. 

4. Bu Bölümün 10. paragrafına tabi olarak, en fazla oyu alan 
11 kişi Direktör olacaktır. Buradaki istisna; Bölüm A'da geçerli 
oy sayısının yüzde 4.5'inden azını alan bir kişinin Direktör 
seçilmiş sayılamayacağıdır. 
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5. Bu Bölümün 10. paragrafına tabi olarak, ilk turda 11 kişi 
seçilmez ise; 11'den daha az aday kalmadıkça ilk turda en düşük 
oyu alanın oylama dışı bırakılacağı bir ikinci tur yapılacaktır. 
Bu ikinci turda yalnızca aşağıdakiler oy kullanacaktır: 

(a) ilk turda seçilmeyen bir adaya oy veren Guvernörler ve, 
(b) bu bölümün aşağıdaki 6. ve 7. paragrafları altında, bir 

kişi için kullandıkları oyların, o kişinin toplam oy miktarını, 
geçerli oyların yüzde 5.5'inin üzerine çıkarttığı kabul edilen 
Guvernörler. 

6. Bir Guvernörün kullandığı oyların, oy verdiği kişinin 
oylarını toplam oy sayısının yüzde 5.5'nin üzerine çıkartıp 
çıkartmadığına karar verirken, yüzde 5.5'in öncelikle o aday için 
en çok oyu kullanan Guvernörün oylarını, daha sonra en yakın 
ikinci yüksek oyu veren Guvernörün oylarını ve bu şekilde yüzde 
5.5'e ulaşıncaya kadarki oyları içereceği kabul edilmiştir. 

7. Kullandığı oyların bir kısmının, herhangi bir adayın 
oylarını yüzde 4.5'in üzerine çıkarmak için sayılması gereken bir 
Guvernör, daha sonra sözkonusu adayın oyları yüzde 5.5'i aşacak 
ve Guvernör böylece bir sonraki turda oy kullanamayacak olsa 
bile, oylarının tümünü o aday için kullanmış kabul edilecektir. 

8. Bu Bölüm 10. paragrafına tabi olarak; eğer ikinci turdan 
sonra 11 kişi seçilmemiş olursa, bu Bölümde belirtilen ilke ve 
usullere uygun olarak 11 kişi seçilene kadar yeni turlar 
yapılacaktır. Herhangi bir aşamada 10 kişi seçilmiş olur ise, bu 
Bölümün 4. paragrafı hükümlerinden bağımsız olarak, 11. kişi 
kalan oyların basit çoğunluğu ile seçilebilecektir. 

9. Bölüm A Guvernörlerince seçilecek olan Direktör sayısında 
bir artış veya azalma olması durumunda bu bölümün 4, 5, 6 ve 7. 
paragraflarında belirtilen minimum ve maksimum yüzdeler 
Guvernörler Kurulu tarafından uygun bir şekilde ayarlanacaktır. 

10. Ek A'da belirtilen toplam sermaye taahhüt miktarı 
üstünden hissesi yüzde 2.4'ün üzerinde olan İmzacı ülkelerden 
herhengi biri veya bir grubu onay, tasdik veya kabul ettiklerine 
dair belgelerini sunmadıkları sürece bu tür bir İmzacı ülke veya 
ülkeler grubu adına Direktör seçimi yapılmayacaktır. Böyle bir 
İmzacı veya İmzacılar Grubunu temsil eden Guvernör veya 
Guvernörler, İmzacı ülke veya ülkeler üye olduktan hemen sonra 
onların adına Direktör seçeceklerdir. Böyle bir Direktör, eğer 
ilk Direktör Kurulunun görevde olduğu dönemde seçilmiş olursa, bu 
Anlaşma'nm 26. Maddesi 3. paragrafına göre, Guvernörler Kurulu 
tarafından açılış toplantısında seçilmiş kabul edilecektir. 
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BÖLÜM B- DİĞER ÜLKELERİ TEMSİL EDEN GUVERNÖRLER 
TARAFINDAN DİREKTÖR SEÇİMİ 

Bölüm B (i) - Ek A'da Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (alıcı 
ülkeler) olarak belirtilen ülkeleri temsil eden Guvernörler 
(bundan sonra Bölüm B (i) Guvernörler! olarak geçecektir) 
tarafından Direktör Seçimi. 

1- Bu Bölümde aşağıda yer alan hükümler sadece bu bölüme 
uygulanacaktır. 

2- Direktörlük makamı adayları, bir Guvernörün yalnızca bir 
tek kişiyi aday göstermesi koşuluyla, Bölüm B(i) Guvernörler! 
tarafından aday gösterilecektir. Direktörlerin seçimi Bölüm B (i) 
Guvernörlerinin kapalı oyu ile yapılacaktır. 

3- Oy vermeye yetkili her Guvernör, kendisini atayan üyenin 
bu Anlaşma'nm 29. Maddesi, 1. ve 2.paragrafları altında hakkı 
olan bütün oyları, tek bir kişi için kullanacaktır. 

4- Bu Bölümün 10.paragrafına tabi olarak en fazla oyu alan 4 
kişi Direktör olacaktır. Buradaki istisna; Bölüm B (i) de geçerli 
oy sayısının yüzde 12'sinden azını alan bir kişinin Direktör 
seçilmiş sayılamıyacağıdır. 

5- Bu Bölümün 10.paragrafma tabi olarak, ilk turda 4 kişi 
seçilmezse 4 ten daha az aday kalmadıkça, en düşük oyu alanın 
oylama dışı bırakılacağı bir ikinci tur yapılacaktır. Bu ikinci 
turda yalnızca aşağıdakiler oy kullanacaktır. 

(a) ilk turda seçilmeyen bir adaya oy veren Guvernörler ve, 
(b) bu Bölümün aşağıdaki 6. ve 7. paragrafları altında, bir 

kişi için kullandıkları oyların o kişinin toplam oy sayısını, 
kullanılabilen oyların yüzde 13'ünün üzerine çıkarttığı kabul 
edilen Guvernörler. 

6- Bir Guvernörün kullandığı oyların, oy verdiği kişinin 
oylarının toplam oy sayısının yüzde 13'ünün üzerinde olup 
olmadğına karar verilirken yüzde 13'ün öncelikle o aday için en 
çok oyu kullanan Guvernörün oylarını, daha sonra en yakın ikinci 
yüksek oyu veren Guvernörün oylarını ve bu şekilde yüzde 13'e 
ulaşıncaya kadarki oyları kapsayacağı kabul edilmiştir. 

7- Kullandığı oyların bir kısmı, herhangi bir adayın 
oylarının yüzde 12'nin üstüne çıkarılması için sayılması gereken 
bir Guvernör, daha sonra sözkonusu adayın oyları yüzde 13'ü 
aşacak ve Guvernör böylece bir sonraki turda oy kullanamayacak 
olsa bile, oylarının tümünü o aday için kullanmış kabul 
edilecektir. 
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8- Bu Bölümün 10.paragrafma tabi olarak; eğer ikinci turdan 
sonra 4 kişi seçilmemiş olursa, bu Bölümde belirtilen ilke ve 
usullere uygun olarak 4 kişi seçilene kadar yeni turlar 
yapılacaktır. Herhangi bir aşamada 3 kişi seçilmiş olursa, bu 
Bölümün 4. paragrafı hükümlerinden bağımsız ^olarak, 4. kişi 
kalan oyların basit çoğunluğuyla seçilebilecektir. 

9- Bölüm B(i) Guvernörlerince seçilecek olan Direktör 
sayısında bir artış veya azalma olması durumunda bu Bölümün 4,5,6 
ve 7. paragraf lar-ında belirtilen minimum ve maksimum yüzdeler 
Guvernörler Kurulu tarafından uygun bir şekilde ayarlanacaktır. 

10- Ek A'da belirtilen toplam sermaye taahhüt miktarı 
üstünden hissesi yüzde 2.8'in üzerinde olan İmzacı ülkelerden 
herhangi biri veya bir grubu onay, tasdik veya kabul ettiklerine 
dair belgelerini sunmadıkları sürece bu tür bir İmzacı ülke veya 
ülkeler grubu adına Direktör seçimi yapılmayacaktır. Böyle bir 
İmzacıyı veya İmzacılar Grubunu temsil eden Guvernör veya 
Guvernörler, İmzacı ülke veya ülkeler üye olduktan hemem sonra 
onların adına Direktör seçeceklerdir. Böyle bir Direktör, eğer 
ilk Direktör Kurulunun görevde olduğu dönemde seçilmiş olursa, bu 
Anlaşma'nın 26. Maddesi, 3.paragrafma göre, Guvernörler Kurulu 
tarafından açılış toplantısında seçilmiş kabul edilecektir. 

Bölüm B (ü)- Ek A'da Diğer Avrupa Ülkeleri olarak sayılan 
ülkeleri temsil eden Guvernörler (bundan sonra Bölüm B (ii) 
Guvernörleri olarak geçecektir) tarafından Direktör Seçimi. 

1- Bu Bölümde aşağıda yer alan hükümler sadece bu Bölüme 
uygulanacaktır. 

2- Direktörlük makamı adayları, bir Guvernörün yalnızca bir 
tek kişiyi aday göstermesi koşuluyla, Bölüm B(ii) Guvernörleri 
tarafından aday gösterilecektir. Direktörlerin seçimi Bölüm B 
(ii) Guvernörlerinin kapalı oyuyla yapılacaktır. 

3- Oy vermeye yetkili Guvernör, kendisini atayan üyenin bu 
Anlaşma'nın 29. Maddesi, 1. ve 2.paragraflan altında hakkı olan 
bütün oyları, tek bir kişi için kullanacaktır. 

4- Bu Bölümün 10.paragrafına tabi olarak en fazla oyu alan 4 
kişi Direktör olacaktır. Buradaki istisna; Bölüm B (ii)'de 
geçerli oy sayısının yüzde 20.5'inden azını alan bir kişinin 
Direktör seçilmiş sayılamıyacağıdır. 

5- Bu Bölümün 10.paragrafına tabi olarak, ilk turda 4 kişi 
seçilmezse, 4'ten daha az aday kalmadıkça, ilk turda en düşük oyu 
alanın oylama dışı bırakılacağı bir ikinci turda yapılacaktır. Bu 
ikinci turda yalnızca aşağıdakiler oy kullanacaktır: 

(a) ilk turda seçilmeyen bir adaya oy veren Guvernörler ve, 
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(b) bu Bölümün aşağıdaki 6. ve 7.paragraflan altında, bir 
kişi için kullandıkları oyların o kişinin toplam oy sayısını, 
kullanılabilen oyların yüzde 21.5'inin üzerine çıkarttığı kabul 
edilen Guvernörler. 

6- Bir Guvernörün kullandığı oyların oy verdiği kişinin 
oylarını toplam oy sayısının yüzde 21.5'inin üzerine çıkartıp 
çıkartmadığına karar verirken, yüzde 21.5'in öncelikle o aday 
için en çok oy kullanan Guvernörün oylarını,, daha sonra en yakın 
ikinci yüksek oyu veren Guvernörün oylarını ve bu şekilde yüzde 
21.5'e ulaşıncaya kadarki oyları kapsayacağı kabul edilmiştir. 

7- Kullandığı oyların bir kısmı, herhangi bir adayın 
oylarının yüzde 20.5'i üstüne çıkarılması için sayılması gereken 
bir Guvernör, daha sonra sözkonusu adayın oyları yüzde 21.5'i 
aşacak ve Guvernör böylece bir sonraki turda oy kullanamayacak 
olsa bile, oylarının tümünü o aday için kullanmış kabul 
edilecektir. 

8- Bu Bölüm 10.paragrafma tabi olarak; eğer ikinci turdan 
sonra 4 kişi seçilmemiş olursa, bu Bölümde belirtilen ilke ve 
usullere uygun olarak 4 kişi seçilene kadar yeni turlar 
yapılacaktır. Herhangi bir aşamada 3 kişi seçilmiş olursa, bu 
Bölümün 4.paragrafı hükümlerinden bağımsız olarak dördüncü kişi 
kalan oyların basit çoğunluğu ile seçilebilecektir. 

9- Bölüm B (ü) Guvernörlerince seçilecek olan Direktör 
sayısında bir artış veya azalma olması durumunda bu Bölümün 4,5,6 
ve 7.paragraflarında belirtilen minimum ve maksimum yüzdeler 
Guvernörler Kurulu tarafından uygun bir şekilde ayarlanacaktır. 

10- Ek A'da belirtilen toplam sermaye taahhüt miktarı 
üstünden hissesi yüzde 2.8'in üzerinde olan İmzacı ülkelerden 
herhangi biri veya bir gr.ubu onay, tasdik veya kabul ettiklerine 
dair belgelerini sunmadıkları sürece bu tür bir İmzacı ülke veya 
ülkeler grubu adına Direktör seçimi yapılmayacaktır. Böyle bir 
îjmzacıyı veya imzacılar grubunu temsil eden Guvernör veya 
Guvernörler, imzacı ülke veya ülkeler üye olduktan hemen sonra 
onların adına Direktör seçeceklerdir. Böyle bir Direktör, eğer 
ilk Direktör Kurulunun görevde olduğu dönemde seçilmiş olursa, bu 
Anlaşma'nın 26.Maddesi, 3.paragrafına göre, Guvernörler Kurulu 
tarafından açılış toplantısında seçilmiş kabul edilecektir. 

Bölüm B (iii)-Ek A'da Avrupa dışı ülkeler olarak belirtilen 
ülkeleri temsil eden Guvernörler (bundan sonra Bölüm B (iii) 
Guvernörler! olarak anılacaktır) tarafından Direktör Seçimi. 

1- Bu Bölümde aşağıda yer alan hükümler sadece bu Bölüme 
uygulanacaktır. 
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2- Direktörlük makamı adayları, bir Guvernörün yalnızca bir 
tek kişiyi aday göstermesi koşuluyla, Bölüm B (iii) Guvernörleri 
tarafından aday gösterileceklerdir. Direktörlerin seçimi bölüm B 
(iii) Guvernörlerinin kapalı oyları ile yapılacaktır. 

3- Oy vermeye yetkili her Guvernör, kendisini atayan üyenin 
bu Arılaşma'nm 29. Maddesi, 1 ve 2 .paragraf lan altında hakkı 
olan bütün oyları, tek bir kişi için kullanacaktır. 

4- Bu bölümün 10.paragrafma tabi olarak, en fazla oyu alan 
4 kişi Direktör olacaktır. Buradaki istisna; Bölüm B (iii)'de 
kullanılabilen oy sayısının yüzde 8'inden azını alan bir kişinin 
Direktör seçilmiş sayılamıyacağıdır. 

5- Bu Bölümün 10.paragrafına tabi olarak, ilk turda 4 kişi 
seçilmezse, 4'ten daha az aday kalmadıkça; ilk turda en düşük oyu 
alanın oylama dışı bırakılacağı bir ikinci tur yapılacaktır. Bu 
ikinci turda yalnızca aşağıdaki oy kullancaktır: 

(a) ilk turda seçilmeyen bir adaya oy veren Guvernörler ve, 
(b) bu Bölümün 6. ve 7. paragrafları altında, bir kişi için 

kullandıkları oyların o kişinin toplam oy- sayısını, 
kullanılabilen oyların yüzde 9'unun üzerine çıkarttığı kabul 
edilen Guvernörler. 

6- Bir Guvernörün kullandığı oyların, oy verdiği kişinin 
oylarını toplam oy sayısının yüzde 9'ünün üzerine çıkartmadığına 
karar verirken, yüzde 9'un öncelikle o aday için en çok oyu 
kullanan Guvernörün oylarını, daha sonra en yakın ikinci yüksek 
oyu veren Guvernörün oylarını ve bu şekilde yüzde 9'a ulaşıncaya 
kadarki oyları kapsayacağı kabul edilmiştir. 

7- Kullandığı oyların bir kısmı, herhangi bir adayın 
oylarının yüzde 8'in üstüne çıkarılması için sayılması gereken 
bir Guvernör, daha sonra sözkonüsu adayın oyları yüzde 9'u aşacak 
ve Guvernör böylece bir sonraki turda oy kullanamayacak olsa 
bile, oylarının tümünü o aday için kullanmış kabul edilecektir. 

8- Bu Bölüm 10.paragrafına tabi olarak; eğer ikinci turdan 
sonra 4 kişi seçilememiş olursa, bu Bölümde belirtilen ilke ve 
usullere uygun olarak 4 kişi seçilene kadar yeni turlar 
yapılacaktır. Herhangi bir aşamada 3 kişi seçilmiş olursa, bu 
Bölümün 4. paragrafı hükümlerinden bağımsız olarak, 4.kişi kalan 
oyların basit çoğunluğu ile seçilebilecektir. 

9- Bölüm B (iü) Guvernörlerince seçilecek olan Direktör 
sayısında bir artış veya azalma olması durumunda bu Bölümün 4,5,6 
ve 7.paragraflarında belirtilen minimum ve maksimum yüzdeler 
Guvernörler Kurulu tarafından uygun bir şekilde ayarlanacaktır. 
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10- Ek A'da belirtilen toplam sermaye taahhüt miktarı 
üstünden hissesi yüzde 5'in üzerinde olan İmzacı ülkelelerden 
herhangi biri veya bir grubu onay, tasdik veya kabul ettiklerine 
dair belgelerini sunmadıkları sürece bu tür bir İmzacı ülke veya 
ülkeler grubu adına Direktör seçimi yapılmayacaktır.Böyle bir 
imzacıyı veya İmzacılar Grubunu temsil eden Guvernör veya 
Guvernörler, İmzacı ülke veya ülkeler üye olduktan hemen sonra 
onların adına Direktör seçeceklerdir. Böyle bir Direktör eğer ilk 
Direktör Kurulunun görevde olduğu dönemde seçilmiş olursa, bu 
anlaşma'nın 26.Maddesi, 3.paragrafma göre Guvernörler Kurulu 
tarafından açılış toplantısında seçilmiş kabul edilecektir. 

BÖLÜM C-EK A'DA YER ALMAYAN ÜLKELERİ TEMSİL EDEN 
DİREKTÖRLERİN SEÇİMİ İÇİN DÜZENLEMELER 

Eğer Guvernörler Kurulu Banka'nın üye sayısındaki 
değişiklikleri dikkate almak üzere Anlaşma'nın 26.maddesi, 
3.paragrafına göre Direktörler Kurulu'nun üye sayısını arttırmak 
veya azaltmaya ya da kompozisyonunu yeniden gözden geçirmeye 
karar verirse, ilk olarak bu Ek'te herhangi bir tadilat yapmaya 
gerek olup olmadığını inceleyecek ve bu kararın bir parçası 
olarak gerekli gördüğü her türlü tadilatı yapacaktır. 

BÖLÜM D-OYLARIN TAHSİSİ 
Bir Direktörün seçimi için oylamaya katılmayan veya bu Ek'in 

bölüm A, Bölüm B (i), Bölüm B (ü) veya Bölüm B (iiij 
başlıklarından birisi altında kullandığı oy bir Direktörün 
seçimine katkıda bulunmayan bir Guvernör, sahip olduğu oyları 
seçilmiş bir Direktöre tahsis edebilecektir. Buradaki koşul; 
sözkonusu direktörü o göreve seçen Guvernörlerin bu durumu kabul 
etmeleridir. 

Herhangi bir Guvernör tarafından alınan, bir Direktörün 
seçimine katılmama kararı, bu Ek'in Bölüm A, Bölüm B (i), Bölüm 
B (ii) veya Bölüm B (iii) başlıkları altında yapılacak olan, 
kullanılabilir oyların hesaplanması işlemini etkilemeyecektir. 
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ANLAŞMA'YA İMZA ATAN ÜLKELER 
Avustralya Hükümeti 
Avusturya Hükümeti 
Belçika Krallığı Hükümeti 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Kanada Hükümeti 
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti 
Çek ve Slovak Federatif Cumhuriyeti Hükümeti 
Danimarka Krallığı Hükümeti 
Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
Demokratik Alman Cumhuriyeti Hükümeti 
Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Yunan Cumhuriyeti Hükümeti 
Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti 
İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti 
İsrail Hükümeti 
İtalya Cumhuriyeti Hükümeti 
Japonya Hükümeti 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti 
Liechtenstein Prensliği 
Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti 
Malta Hükümeti 
Meksika Hükümeti 
Fas Krallığı Hükümeti 
Hollanda Krallığı Hükümeti 
Yeni Zelanda Hükümeti 
Norveç Krallığı Hükümeti 
Polonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti 
Romanya Hükümeti 
İspanya Krallığı Hükümeti 
İsveç Krallığı Hükümeti 
İsviçre Konfederasyonu Hükümeti 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Avrupa Yatırım Bankası 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 535) 

7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 390 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlan (1/637) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1/496/05207 2.11.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa'mn 91 inci maddesine 
göre ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Ali Bozer 
Başbakan V. 

GEREKÇE 

Savunma Sanayii, gerek ülkelerin gelişmelerinde gerekse ülke ekonomilerinde önemli rol 
oynamaktadır. Savunma Sanayii kuruluşları bulunduğu ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel 
yapıları ve savunma sistemlerini müspet yönde etkilemekte, aynı zamanda milletlerarası mü
nasebetlerde de ülke menfaatlerinin korunması ve aktif bir politikanın yürütülmesine imkân 
sağlanmaktadır. Bu sanayiinin gelişmesi ülkelerin teknolojik yapılarının yönlenmesine, tekno
lojik ve üretim metodları olarak yeni sistemlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. 

Ülkemizde savunma sanayiinin kurulmasında ana prensip, yurt savunmasını yakından il
gilendiren ve Silahlı Kuvvetlerimizin savunma gücünün esas unsurunu teşkil eden harp silah, 
araç ve gereçlerinin yapım kabiliyet ve teknolojisinin kazandırılması ve dışa bağımlılığının za
man içinde azaltılması şeklinde olmuştur. 

Savunma Sanayiinin teknik gelişme ve buluşlara uyum sağlayacak bir bünyeye kavuştu
rulması amacıyla kurulan Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı hiz
metlerinin özelliği, yurt içi ve yurt dışı temaslarda gerekliliği ve esasen Müsteşarlık düzeyinde 
görev yaptığı dikkate alınarak teşkilatın Müsteşarlık olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERt 

Madde 1. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Millî Savunma Bakanlı
ğına bağlı ve tüzelkişiliği haiz Savunma Sanayii Müsteşarlığına dönüştürülmektedir. 
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Madde 2. — 3238 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta geçen "Savunma Sanayii Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarlığı", "Savunma Sana
yi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarı", "Başkanlık" 
ibaresi ise "Müsteşarlık" olarak değiştirilmektedir. 

Madde 3. — 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Savunma Sanayii 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bölümünün adı "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" 
olarak değiştirilmekte ve bu değişikliğe paralel olarak başkan ve başkan yardımcıları kadroları 
iptal edilerek müsteşar ve müsteşar yardımcıları kadroları ihdas edilmektedir. 

Geçici Madde 1, 2. — Bu düzenleme sonucu kadro unvanları değiştirilmiş olanların hiç 
bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılacakları, Savunma Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı personelinin kadroları ile birlikte, ayrıca her türlü menkul 
ve gayrimenkulu, alacakları, borçlan ve bütçesiyle beraber hiç bir işleme gerek kalmaksızın 
Savunma Sanayii Müsteşarlığına devredilmesi öngörülmektedir. 

Madde 4, 5. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 23.11.1989 

Esas No. : 1/637 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, Komisyonumuzun 22.11.1989 Tarihli 3 üncü Birleşiminde ilgili Millî Savunma Ba
kanı Sayın t. Safa Giray ile Bakanlık yetkilileri ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin 
iştirakiyle görüşüldü. 

7.11.1985 Tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanlığı bu tasarıyla idarî sistemimizde ve ilişkilerde Müsteşarın Bakan adına yetki kullanabi
len tüzelkişi olması nedeniyle yine Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak Savunma Sanayii 
Müsteşarlığına dönüştürülmektedir. 

Tasarının başlığı kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Tasarının 1, 2 ve 
3 üncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının Geçici 1 inci maddesi de kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarının Geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya bağlı iptal edilen kadroları gösteren 1 sayılı liste ile ihdas edilen kadroları göste

rir 2 sayılı liste Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Yine Kanun tekniğine uygun olarak tasarı metnine yeni bir Geçici Madde 3 ilave edilmiştir. 
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan ve 4 ve 5 inci maddeler yeniden düzenlene

rek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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Başkan 
Recep 0. Ergun 

Kayseri 
Sözcü 

Halil Orhan Ergûder 
tstanbul 

Üye 
Erol Ağagil 

Ankara 
Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Rıfat Diker 

Ankara 
Üye 

Kâzım Oksay 
Bolu 
Üye 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Üye 
Mümtaz Ozkok 

Uşak 

Başkanvekili 
ismet Tavgaç 

Bursa 
Üye 

Kâztm Ulusoy 
Amasya 

Üye 
Muzaffer Atılgan 

Ankara 

Üye 
ismail Dayı 

Balıkesir 
Üye 

Ramiz Sevinç 
tzmir 
Üye 

Hasan Zengin 
Manisa 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Pertev Asçtoğlu 
Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığına 
22.11.1989 

Görüşülmekte olan 1/637 Sıra Sayılı kanun tasarısına; 
Bir bakanlık bünyesinde 2 ayrı (biri asker, biri sivil) müsteşarlık kurulması gibi çok sakın

calı bir sonuç ortaya çıkacağı nedeni ile muhalifim. 
Erol Ağagil 

Ankara 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/637 7.13.1991 
Karar No. : 165 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 390 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 
tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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Bakanlar Kurulunca 30.10.1989 tarihinde kararlaştırılıp 2.11.1989 tarih ve 20330 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak girmiş ve aynı tarihte Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Anılan Kanun Hükmünde Kararname önha-
valesi gereği, "Millî Savunma Komisyonu" nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale 
edilmiştir. 

Komisyonumuzun 6.3.1991 tarihli 45 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Millî Savun
ma Bakanının başkanlığında Millî Savunma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Savun
ma Sanayii Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, ülkemizde savunma sanayiinin kurulmasında ana prensip, yurt savunması
nı yakından ilgilendiren ve Silahlı Kuvvetlerimizin savunma gücünün esas unsurunu teşkil eden 
harp silah, araç ve gereçlerinin yapım kabiliyet ve teknolojisinin ülkeye kazandırılması ve dışa 
bağımlılığın zaman içerisinde azaltılması olmuştur. Sözkonusu Kanun Hükmünde Kararname 
ile, ülkemizde savunma sanayiinin çağın gerektirdiği teknik gelişme ve buluşlara uyum sağla
yacak bir bünyeye kavuşturulmasını sağlamak amacıyla kurulan "Savunma Sanayii Geliştir
me ve Destekleme tdaresi Başkanlığının müsteşarlık seviyesine çıkartılması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda, Savunma sanayiinin teknik gelişme ve buluşlara uyum sağlayacak bir 
bünyeye kavuşturulması amacıyla kurulan "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme tdare
si Başkanlığının hizmetlerinin özelliği yanında, yurt içi ve yurt dışı temaslarında Müsteşarlık 
düzeyinde görev yaptığı ifadesiyle söz konusu kuruluşun "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" na 
dönüştürülmesinin yerinde olacağı şeklinde görüş belirtilmiş, ancak aynı bakanlığa bağlı iki 
Müsteşarlığın bulunmasının idarî açıdan birtakım sakıncaları da beraberinde getirebileceği ileri 
sürülmüştür. Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise, söz konusu teşkilatlanmanın bir bu
çuk yıldan beri uygulanmakta olduğu ve hiçbir sakıcasının görülmediği belirtilmiştir. Daha 
sonra Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve "Millî 
Savunma Komisyonu" metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

"Millî Savunma Komisyonu" metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiş, 
14.1.1988 Tarih ve 310 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 7.11.1985 tarih ve 3238 Sa

yılı Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren ve bunu takiben yeni fıkralar ekleyen 
3 üncü maddesi mevzuatta bütünlüğü sağlamak amacıyla metne yeni 2 nci madde olarak ek
lenmiş, 

"Millî Savunma Komisyonu" Metninin 2 nci maddesi 3 üncü madde, 3 üncü maddesi ise 
4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiş, 

"Yürürlükten Kaldırılan Hükümler" başlığı altında, yeni ilave edilen 2 nci madde nede
niyle, 14.1.1988 tarih ve 310 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesini yürür
lükten kaldıran bir metin yeni 5 inci madde olarak eklenmiş, 

Geçici 1 ve 2 nci maddeler aynen kabul edilmiş, Geçici 3 üncü madde ise, madde metnin
de belirtilen yetki kanunlarının sürelerinin sona ermesi nedeniyle metinden çıkartılmış, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeler ilave edilen yeni maddeler nedeniyle 
6 ve 7 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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Başkan 
Yusuf Bozkurt Ozal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
tstanbul 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

ismail Şengûn 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 
Ali Topuz 
tstanbul 

Karşı oy yazım eklidir. 
Birgen Keleş 

tzmir 
Karşı oy yazım eklidir. 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Şakir Şeker 
Sivas 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Karşı oy yazısı vardır. 
A. Aykon Doğan 

İsparta 
Erol Güngör 

tzmir 
Karşı oy yazım eklidir. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Karşı oy yazım eklidir. 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 
Birsel Sönmez 

Niğde 
Zeki Çeliker 

Siirt 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 

KARŞI OY YAZISI 
Sözleşmeli personel istihdamı uygulamasını, bundan önce komisyonumuzda görüşülen çe

şitli tasarı ve teklifler üzerinde yazdığımız karşı oy yazılarında tafsilatlı bir biçimde açıkladığı
mız nedenlerle ve Anayasa Mahkemesinin 22.12.1988 gün ve E. 1988/5, K. 1988/55 Sayılı kara
rında da yer alan gerekçelerle Anayasa'nın 128 inci maddesine aykırı bulunmaktayız. 

Ayrıca, bir bakanlık bünyesinde birden fazla müsteşarlık bulunmasının yetki ve hiyerarşi 
karmaşasına yol açacağı görüşündeyiz. 

Bu nedenlerle tasarıya karşı oy kullandığımızı saygıyla arz ederiz. 
Cemal Seymen Birgen Keleş 

Nevşehir tzmir 
Erol Göngür Erdal Kalkan 

tzmir Edirne 
Alı lopuz 
tstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi teşkilatında değişiklik yapılması; 
12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 
1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 
30.10.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 7. — Millî Savunma Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Müs
teşarlığı kurulmuştur. 

Müsteşarlıkta, 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlar
dan daire başkanları Müsteşarın teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı, diğer personel ise 
Müsteşarın onayı ile atanır. Müsteşar bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir.* * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 



MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞI METÎN 

7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda De
ğişiklik Yapılması Hakkında 390 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda De
ğişiklik. Yapılması Hakkında 390 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasan sı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 1 inci maddesi, aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 7.11.1985 tarihli ve 3238 
sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fık
rası değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

"Bu İdarenin, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 59 uncu maddesinde belirti
len unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi 
Kadrosu karşılık gösterilmek kaydıyla sözleş
meli personel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri 
halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir
ler. Bu suretle sözleşmeli çalıştırılacaklardan 
T.C. Emekli Sandığından aylık alanların bu 
aylıkları kesilmez." 

"Savunma Sanayii müsteşarlığında 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ka
nunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına 
dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bil
gi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli 
personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne gö
re çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısın
dan T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigor
talar Kurumu ile ilgilendirilir." 

"İkinci ve üçüncü fıkralara göre çalıştı
rılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı 
ile diğer malî hakları, Bakanlar Kurul u'nca 
çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre 
tespit edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 7.1L1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta geçen "Savun
ma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşar
lığı", "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı" ibaresi "Savunma Sana
yii Müsteşarı", "Başkanlık" ibaresi ise "Müsteşarlık" olarak deBistirilmistir. 

MADDE 3. — Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı cetvelin Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
bölümünden çıkarılmış ve bu bölümün adı "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" olarak değiştiril
miştir. 

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye bağlı cetvelin Savunma Sanayii Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kadro unvanları değiştiril
miş olanlar hiç bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 
ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla alacak ve borçları ile bütçesi ve personeli kadro
ları ile beraber hiç bir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Müsteşarlığına devredilmiştir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 



(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 2 nci maddesi, 3 üncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 3 üncü maddesi 4 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanun ile 
kadro unvanları değiştirilmiş olanlar hiç bir 
işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına 
atanmış sayılırlar. 

GEÇtCt MADDE 2. — Tasarının Geçi
ci 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 3. — 12.3.1986 tarih
li ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayı
lı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 ta
rihli ve 3569 Sayılı Yetki Kanunları ile Bakan
lar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Ka
rarname çıkarma yetkisi, 7.11.1985 tarihli ve 
3238 sayılı Kanun için adı geçen kanunlarla 
verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Yürüttükten Kaldırılan Hükümlef 

MADDE 5. — 14.1.1988 tarih ve 310 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Millî Savunma 
Komisyonu metninin Geçici 1 inci maddesi, 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Millî Savunma 
Komisyonu metninin Geçici 2 nci maddesi, ay
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. «ayısı: 535) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE S. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
I. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
7. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
M K. Zeybek 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Güneş Taner 

Devlet Bakanı 
I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
I Ozardan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. 0. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

C. Alttnkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tîıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakam 

/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 
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(Millî Savunma Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 4 üncü maddesi, 6 na madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyo
nu metninin 5 inci maddesi, 7 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 535) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 

TEŞKİLATI : MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

GtH 
GİH 

Unvanı Derecesi 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 

Adedi 

(2) SAYILI LİSTE 

KURUMU : SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

GtH 
GtH 

Unvanı Derecesi 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 

Adedi 

MİLLt SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

Hükümetin Teklif Ettiği Metne ekli listeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTELER 

Hükümetin Teklif Ettiği Metne ekli listeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 535) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 534) 

Milletlerarası Para Fonu tle Milletlerarası İmar ye Kalkınma 
Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Yerilmesine Dair 
Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı ve Dışişleri ve Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/761) 

TC. 
Başbakanlık 19.11.1990 

Kanunlar ve Karârlar 
Genel Müdürlüğü. 

Sayt : K.K. Gn. Md. 07/101-82/05802 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.11.1990 ta
rihinde kararlaştırılan "Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası
na Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasansı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin teminini 
arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

GEREKÇE 

1. Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici (interim) Komitesinin 8 Mayıs 1990 tarihli bildi
risi çerçevesinde, Fona vadesi geçmiş malî yükümlülükleri bulunan üye ülkelerin ısrarla Fon 
ile işbirliği yapmaması sorununa çözüm getirmek amacıyla IMF tcra Direktörleri Kurulu tara
fından hazırlanan ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin oy ve diğer ilgili 
haklarının askıya alınmasını sağlayacak Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin taslak karar IMF 
Guvernörler Kurulunca 28 Haziran 1990 tarihinde kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Üye ülkelerin Fona olan vadesi geçmiş malî yükümlülükler sorunu Fon için önem taşıma
ya devam etmektedir. Fona borçlu durumdaki üye ülkelerden birçoğu, borç sorununu çözüm
lemek ve Fona daha fazla miktarda borç ödeyebilmek amacıyla Fonla işbirliği yapmaya başla
mış, buna rağmen 1989 yılında Fona borçlu bazı ülkelerin borçlarında beklenenden daha fazla 
artış meydana geldiği için toplam vadesi geçmiş borç miktarı artmış bulunmaktadır. Halen Fo
na vadesi geçmiş borç yükümlülüğü bulunan dokuz üye ülke mevcut olup, bunlar Kampuçya, 
Liberya, Panama, Peru, Sierra Leone, Somali, Sudan, Vietnam ve Zambia'dır. Fona olan va
desi geçmiş borç sorununun çözümünde Fonla işbirliği yapmayan ülkeler için caydırıcı önlemler 
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alınması yönünde çalışmalar sürdürülmekte olup, bu meyanda IMF Ana Sözleşmesinde deği
şiklik yapılarak borçlarını vadesinde ödemeyen üye ülkelerin oy ve diğer ilgili haklarının askı
ya alınması kararlaştırılmıştır. Söz konusu ülkelerin Fona olan borçları toplam 3 milyar SDR'dır. 

2. Üye ülkenin oy ve diğer ilgili haklarının askıya alınması için gerekli olan şartlar tcra 
Direktörleri Kurulu tarafından revize edilmiş olan Madde XXVI, Kısım 2'de yer almaktadır. 

Buna göre, hakların askıya alınması ancak; 
a) Üyenin, Fonun genel kaynaklarını kullanmaya yetersiz olduğunun açıklanmasını ta

kip eden makul bir sürenin bitiminden sonra mümkün olabilir. (Madde XXVI, Kısım 2 (a)) 
b) Üyenin zorunlu olarak üyelikten çekilmesine ilişkin talep ancak üyenin oy hakkını 

askıya alan kararı takip eden makul bir sürenin bitmesinden sonra yapılabilir. (Madde XXVI, 
Kısım 2 (c)) 

c) Üyeye, kendisi ile ilgili mevcut şikâyetler makul bir süre içinde bildirilecek ve oy hak
larının askıya alınması yönünde Fon tarafından karar alınmadan önce üyenin durumunu iyi
leştirmesi için yeterli imkân tanınacaktır. (Madde XXVI, Kısım 2 (d)) 

3. Hakların askıya alınmasına ilişkin karar, tcra Direktörleri Kurulunun % 70 oy ço
ğunluğu ile verilecektir. SDR ile ilgili yükümlülüğün dışında Ana Sözleşmede yer alan diğer 
tüm yükümlülüklerin ihlali halinde hakların askıya alınması yönünde karar alınabilecektir. 

4. Fonun üye ülkenin oy ve diğer ilgili haklarını askıya alması halinde, Ana Sözleşmeye 
ilave edilecek "Schedule L" de yer alan hükümler askıya alınma dönemi içinde üyeye uygula
nacaktır. (Madde XXVI, Kısım 2 (c)) Buna göre; 

a) IMF SDR Dairesi ile ilgili olan veya tüm üyejerin katılımının gerekli bulunduğu deği
şiklik teklifi dışında Ana Sözleşmede değişiklik yapılmasına yönelik bir teklifin kabul edilme
sine katılamayacaktır. 

b) Guvernör, Guvernör Vekili atayamayacak; Danışman veya Danışman Vekili atamaya
cak veya atanmasına iştirak edemeyecek; tcra Direktörü atayamayacak, seçemeyecek veya seçi
mine iştirak edemeyecektir. 

c) SDR Dairesini ilgilendiren değişiklik teklifinin kabulü hariç olmak üzere üye ülkeye 
tahsis edilmiş bulunan oylar Fonun hiçbir organında hesaba alınmayacaktır. 

d) Üye ülke tarafından atanmış bulunan Guvernör ve Guvernör Vekili görevinden ayrı
lacaktır. 

e) Üye ülke tarafından atanan veya üye ülkenin katılımı ile atanmış bulunan Danışman 
veya Danışman Vekili görevinden ayrılacaktır. 

f) Üye ülke tarafından atanan veya seçilen veya üye ülkenin katılımı ile seçilmiş bulunan 
tcra Direktörü görevinden ayrılacaktır. Ancak, oy hakkı askıya alınmamış olan diğer ülkeler 
adına oy kullanma yetkisi bulunuyorsa bunlar adına mutad tcra Direktörleri seçimine 90 gün
den az bir süre kalmış ise görevine devam edecek, aksi takdirde diğer ülkeler yeni bir tcra Di
rektörü seçecektir. 

4. tcra Direktörleri Kurulunun °7o 70 oy çoğunluğu ile üye ülkenin oy ve diğer haklarının 
askıya alınması sona erdirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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6. Hakların askıya alınmasının sona ermesini takiben üye ülke oy ve diğer haklarına ye
niden sahip olacak, böylece Ana Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin bir teklif varsa, bu
nun kabulü için oy kullanabilecek, Guvernör ve Guvernör Vekili atayacak, diğer taraftan Da
nışman, Danışman Vekili, tcra Direktörü atayabilen bir ülke ise bu görevlileri de atayacaktır. 
Bu görevliler Fonun tüm organlarında tekrar oy kullanmaya hak kazanacaktır. 

7. IMF Ana Sözleşmesinin 28 inci Maddesi uyarınca, değişiklik teklifinin Guvernörler 
Kurulu Başkanı tarafından Guvernörler Kuruluna bildirilmesi ve söz konusu değişikliğin Gu
vernörler Kurulunca onaylanması halinde, Fonun tüm üyelere değişikliği kabul edip, etmedik
lerini sorması gerekmektedir. Üyelerin, toplam oy gücünün % 85'ine sahip 3/5'ü tarafından 
değişikliğin kabul edilmesi durumunda Fon, bu durumu resmî olarak tüm üyelere bildirmekte
dir. Ana Sözleşmede yapılan değişiklik, kabul etsin etmesin tüm üyeler için resmî bildirim tari
hinden 3 ay sonra geçerlilik kazanmaktadır. Bu defa, tcra Direktörleri Kurulu, oy hakkının 
askıya alınmasına ilişkin değişikliğin, resmî bildirim tarihinden itibaren geçerlilik kazanması
nı kararlaştırmıştır. 

8. Bu çerçevede, IMF Ana Sözleşmesinin değiştirilmiş ve ilave edilmiş hükümleri ile yeni 
şeklinin ülkemizce onaylanması gerekmektedir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 15.2.1991 
Esas No. : 1/761 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hü
kümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı Komisyonumuzun 13.2.1991 Tarihli Altıncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Başkanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici Komitesinin 8 Mayıs 1990 Tarihli bildirisi çerçevesin
de, Fona vadesi geçmiş malî yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin oy ve diğer ilgili hak
larının askıya alınmasını sağlayacak Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Tasarı Komisyonumuz
ca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet temsilcilerinin, bu Kuruluşun genel kurulunun Nisan ortalarında gerçekleşecek 
olması nedeniyle üyeliğe ve diğer işlemlere ilişkin bütün hazırlıkların Mart sonunda tamam
lanmasının uygun olacağını belirtmeleri üzerine Komisyonumuzca, Tasarının, içtüzüğün 53 üncü 
maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Kâtip 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 
Üye 

Fethi Çelikbas 
Burdur 

Üye 
Öner Miski 

Hatay 
Üye 

Cevdet Akçalı 
tstanbul 

Üye 
Âbdulvahap Dizdaroğlu 

Mardin 

Sözcü 
M. Cavü Kavak 

tstanbul 
Üye 

Baki Durmaz 
Afyon 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Üye 

H. Cahit Aral 
Elazığ 

Üye 
Bülent Akarcalı 

tstanbul 
Üye 

Ali Tanrıyar 
tstanbul 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 7.3.1'991 

Esas No. : 1/761 
Karar No. : 166 

TÜRKtYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 19.11.1990 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önhavalesi gereği Dışişleri Komisyonunda görüşül
dükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak tçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletle
rarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 6.3.1991 tarihinde yaptı
ğı 45 inci birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Güneş Ta
ner'in başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla görüşül
müştür. i 

Bilindiği gibi, Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici Komitesinin 8 Mayıs 1990 tarihli bil
dirisi çerçevesinde, IMF İcra Direktörleri Kurulu tarafından hazırlanan ve IMF Guvernörler 
Kurulunca 28 Haziran 1990 tarihinde kabul edilmiş olan Fona vadesi geçmiş malî yükümlü-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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lükleri bulunan üye ülkelerin oy ve diğer ilgili haklarının askıya alınması hususu belli esaslara 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının genel gerekçesine ilaveten anlaşma ile ilgili hükümet yetkililerince yapılan açık
lamalar dinlendikten sonra, tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşül
mesine geçilmiş ve Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen anlaşmanın onaylanması ile il
gili 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiştir. Ayrıca, Aha Sözleşme değişikliğinin biran önce onaylanmasının 
faydaları göz önüne alınarak, tasarının tçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda 
öncelikle görüşülmesinin istenmesi karara bağlanmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 

Sözcü 
Reşit Ülker 

tstanbul 

Üye 
Nihat Turker 

Afyon 

Üye 
Hilmi Ziya Bostan 

Aydın 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
ismail Şengün 

Denizli 

Üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Üye 
Ali Topuz 
tstanbul 

Üye 
Birgen Keleş 

tzmir 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Erdal Kalkan 

Edirne 

Üye 
A. Aykon Doğan 

İsparta 

Üye 
Erol Güngör 

zmır 
Üye 

Cemal Seymen 
Nevşehir 
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Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Şakır Şeker 

Sivas 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Üye 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 534) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükü
mete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun eki Milletlerarası Para Fonu Ana 
Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair ekli Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. -p-- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı Y. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
/ Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Kanıkman 
Devlet Bakam 

M. lagar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

H. H. Doğan 
Dışişleri Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

H. Ştvgtn 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
M K. Zeybek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V DinçeHer 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
/. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. Kahveci 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakanı 

/. Aküzüm 

(S. Sayısı : 534) 



DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Millellererası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükü
mete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Mil
letlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükü
mete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Mil
letlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 



— 10 — 

MİLLETLERARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE 
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 

İşbu Anlaşmanın kendileri adına imzalanmış bulunduğu Hükümetler aşağıdaki gibi mu
tabakata varmışlardır : 

1. Madde XXVI, Kısım 2 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir : 

"(a) Herhangi bir üye bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği 
takdirde, Fon, o üyenin Fonun genel kaynaklarını kullanamayacağını açıklayabilir. Bu kısım
daki hiçbir hükmün Madde V, Kısım 5 veya Madde VI, Kısım l'deki hükümleri kısıtlayacağı 
varsayılamaz. 

(b) Eğer, yukarıda (a)'da belirtilen açıklamayı takip eden makul bir süre sonunda, üye 
bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmaya devam ederse, 
Fon, toplam oy gücünün yüzde yetmiş çoğunluğu ile o üyenin oy hakkını askıya alabilir. Askı
ya alınma döneminde L Çizelgesinde yer alan hükümler uygulanır. Fon, toplam oy gücünün 
yüzde yetmiş çoğunluğu ile askıya alma işlemini her zaman sona erdirebilir. 

(c) Eğer, yukarıda (b)'de belirtilen askıya alma kararını takip eden makul bir süre so
nunda, üye bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmaya 
devam ederse, o üyenin, toplam oy gücünün yüzde seksenbeşini oluşturan Guvernörler çoğun
luğu tarafından alınan Guvernörler Kurulu kararıyla üyelikten çekilmesi istenebilir. 

(d) Herhangi bir üyeye karşı yukarjda (a), (b) veya (c)'de belirtilen şekilde harekete ge
çilmeden makul bir süre önce, üyeye yazılı ve sözlü olarak hakkındaki şikâyet bildirilecek ve 
durumunu iyileştirmesi için yeterli fırsat verilecektir." 

2. Aşağıda yer alan L Çizelgesi Anlaşmaya ilave edilecektir : 

Çizelge L 

Oy Haklarının Askıya Alınması 

Madde XXVI, Kısım 2 (b) çerçevesinde üyenin oy haklarının askıya alınması halinde, aşa
ğıdaki hükümler uygulanacaktır. 

1. Üye: 

(a) Madde XXVIII (b) uyarınca tüm üyelerin kabul etmesi gereken veya münhasıran özel 
Çekme Hakları Dairesi ile ilgili bulunan Anlaşma değişikliği haricinde bu Anlaşmaya ilişkin 
değişiklik teklifinin kabulüne iştirak edemeyecek veya bu amaç için toplam üye sayısı içinde 
dikkate alınmayacaktır; 

(b) Guvernör veya Guvernör Vekili atayamayacak, Danışman veya Danışman Vekili ata-
yamayacak veya atanmasına iştirak edemeyecek, İcra Direktörü atayamayacak, seçemeyecek 
veya seçimine iştirak edemeyecektir. 

2. Üyeye tahsis edilmiş bulunan oy sayısı Fonun hiçbir bölümünde hesaba alınmayacak
tır. Münhasıran özel Çekme Hakları Dairesi ile ilgili değişiklik teklifinin kabulüne ilişkin amaçlar 
dışında üyenin oy sayısı toplam oy gücünün hesaplanmasına dahil edilmeyecektir. 

3. (a) Üye Tarafından atanmış bulunan Guvernör ve Guvernör Vekili görevinden ayrıla
caktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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(b) Üye tarafından atanmış bulunan veya üyenin katılımı ile ataması yapılmış olan Da
nışman ve Danışman Vekili görevinden ayrılacaktır, ancak, söz konusu Danışmanın oy hakkı 
askıya alınmamış olan diğer üyelere tahsis edilmiş oyları kullanma yetkisi bulunuyorsa, bu üyeler 
tarafından D Çizelgesi çerçevesinde bir başka Danışman ve Danışman Vekili atanacaktır, söz 
konusu atamanın ertelenmesi halinde, Danışman ve Danışman Vekili askıya alma tarihinden 
itibaren en fazla otuz gün daha görevine devam edecektir. 

(c) Üye tarafından atanmış veya seçilmiş bulunan veya üyenin katılımı ile seçimi yapıl
mış olan tcra Direktörü görevinden ayrılacaktır, ancak, söz konusu tcra Direktörünün oy hak
kı askıya alınmamış olan diğer üyelere tahsis edilmiş oyları kullanma yetkisi bulunuyorsa, bu 
durumda : 

i) müteakip olağan tcra Direktörü seçimine doksan günden fazla bir süre varsa, söz ko
nusu diğer üyeler tarafından oy çoğunluğu ile, hizmet süresinin geri kalan bölümü için bir baş
ka icra Direktörü seçilecektir, bu seçimin ertelenmesi halinde, tcra Direktörü askıya alma tari
hinden itibaren en fazla otuz gün daha görevine devam edecektir. 

ii) müteakip olağan tcra Direktörü seçimine doksan günden fazla bir süre yoksa, tcra 
Direktörü hizmet süresinin geri kalan bölümünde görevine devam edecektir. 

4. Üye, Guvernörler Kurulunun, Konseyin veya Yönetim Kurulunun herhangi bir top
lantısına iştirak etmek üzere temsilci göndermeye yetkili kılınacaktır, ancak tetkik edilen üyeyi 
özellikle etkileyen bir husus bulunması veya üyenin talebi üzerine söz konusu Kurulların komi
te toplantılarına katılmak üzere temsilci gönderilmeyecektir." 

3. Aşağıda yer alan pragraf madde XII, Kısım 3 (i)'e ilave edilecektir: 
"(v) Madde XXVI, Kısım 2 (b) uyarınca üyenin oy haklarının askıya alınmasının sona 

ermesi ve üyenin tcra Direktörü atamaya yetkili kılınmaması halinde, askıya alınma dönemin
de olağan tcra Direktörü seçimi yapılmamış olması, askıya alma kararından önce üyenin tcra 
Direktörü seçimine katılmış olması veya halefinin L Çizelgesinin 3 (c) (i) veya yukarıdaki (f) 
paragrafı uyarınca seçilmiş olması kaydıyla, üye, kendisine tahsis edilmiş oyların bu tcra Di
rektörü tarafından kullanılması hususunda tcra Direktörü seçmiş bulunan tüm üyelerle muta
bık kalabilir. Üyenin, kendisine tahsis edilmiş oyları kullanmaya yetkili tcra Direktörünün se
çimine katıldığı varsayılacaktır." 

4. Aşağıda yer alan paragraf, D Çizelgesinin 5 inci paragrafına ilave edilecektir : 
"(f) tcra Direktörü, Madde XII, Kısım 3 (i) (v) uyarınca Üyeye tahsis olunan oyları kul

lanmaya yetkili kılındığı takdirde bu tcra Direktörünü seçmiş bulunan üyelerin oluşturduğu 
grup tarafından atanan Danışman, bu üyeye tahsis olunan oyları kullanmaya yetkili kılınacak
tır. Üyenin, kendisine tahsis edilmiş oyları kullanmaya yetkili Danışmanın atanmasına katıldı
ğı varsayılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 534) 
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Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/777) 
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Başbakanlık 11.1.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü. 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-108/06415 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.12.1990 ta
rihinde kararlaştırılan "Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Asya ve Pasifik ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecini hızlandırmak amacıyla, 

1966 yılında Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) çer
çevesinde yapılan bir anlaşma ile kurulmuş olan Asya Kalkınma Bankasının bugün 32'si bölge 
içi, lS'i bölge dışı ülke olmak üzere 47 üyesi mevcuttur. Bu üyelerin 18'i gelişmiş, 29'u gelişme 
yolunda ülkelerdir. Bölge içi gelişmiş ülkeler Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'dır. 

Üye ülkeler, ESCAP'ın belirlediği coğrafî sınırlar içinde bir bölge ülkesi veya bu sınırların 
dışında Birleşmiş Milletler üyesi gelişmiş bir ülke olmak zorundadır. 

Sermayesi 21.1. milyar ABD Doları olan Bankanın merkezi Filipinler'in baş kant i Mani
la'da bulunmakta ve Başkanlığını, göreve kasım 1989'da 5 inci Başkan olarak seçilen Japon 
Kimimasa Tarumizu yapmaktadır. Banka, yapısı ve işlevleri yönünden Dünya Bankasına çok 
benzemekte olup, görevi, kalkınma amaçlı kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik etmek, eko
nomik kalkınma plan ve politikalarını desteklemek, gelişme yolundaki üye ülkelere kalkınma 
kredileri vermek ve teknik yardım sağlamaktır. 

Banka kredileri ancak bölge içi gelişme yolundaki ülkeler tarafından kullanılabilmekte
dir. Bölge dışı ve bölge içi gelişmiş ülkeler Banka sermayesine katkıda bulunmaları karşılığın
da Bankanın bölgede finanse ettiği projelerin ihalelerine katılma hakkı kazanmaktadır. Bu hak 
Banka üyesi olmayan bir ülkeye tanınmamaktadır. 

Bankanın 1989 yılmda açtığı krediler 3.6 milyar ABD Doları olmuştur. Kredi kullandırıl
masında, tarım sektörü % 23 ile ilk sırada yer alırken bunu sosyal, altyapı, sanayi, maden, 
enerji, ulaştırma ve haberleşme sektörleri izlemektedir. 
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Bankanın faaliyet gösterdiği 24 yıl içinde açtığı krediler, kendi kaynaklarından 19 milyar, 
Asya Kalkınma Fonundan da 9.6 milyar ABD Doları olmak üzere 1989 sonunda 29 milyar 
ABD Dolarına ulaşmıştır. 

Bankaya üyelik için Banka yetkilileri ile ilk temaslara 1989 yılında başlanmış ve geçen sü
re zarfında, üye ülkeler ve Banka üst düzey yetkilileri nezdinde yapılan girişimler neticesinde 
Türkiye'nin üyeliğinin prensip olarak desteklendiği izlenimi edinilmiştir. 

Türkiye'nin Bankaya üyeliği ile ilgili karar 1 Haziran 1990 günü üye ülkelerin oylarına açıl
mıştır. Oylama için tespit edilen son tarih olan 6 Temmuz 1990 tarihine kadar toplam oy gücü
nün % 97.842'sini temsil eden 42 üye ülkeden gelen oyların tümünün olumlu yönde kullanıldı
ğı tespit edilmiştir. Türkiye'nin Bankaya üyeliğinin kabul edilmiş bulunduğu, Banka Başkanı 
Mr. Tarumizu'nun 23 Temmuz 1990 tarihli mektubu ile Hükümetimize bildirilmiştir. 

Asya Kalkınma Bankasına üyeliğimizin, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda aktif rol oy
nama yönündeki politikasının bir devamı olması ve özel kamu sektörü kuruluşlarımıza yeni 
dış imkânlar yaratması yanında, bir diğer önemli tarafı bulunmaktadır. Türkiye Birleşmiş Mil
letler Teşkilatının tanımına göre bölge ülkesi olarak Bankaya üye olamamaktadır. Diğer taraf
tan Bankaya bölge dışı ülke olarak üye olabilmek için aday ülkenin, Bankanın Ana Statüsüne 
göre, gelişmiş ülke addedilmesi gerekmektedir. 

tşte bu yönden, aralarında ABD, ingiltere, Japonya, Batı Almanya, Fransa, İtalya ve Ka
nada gibi ülkelerin de bulunduğu 18 gelişmiş üye ülke ile 29 gelişme yolundaki ülke, Türkiye'
nin bölge dışı üyeliği için olumlu oy kullanırlarken, Türkiye'nin gelişmiş ülke addedilmekte 
olduğunu kabul ve tescil etmişlerdir. 

Türkiye, Banka sermayesine, beheri, ABD Dolarının 31 Ocak 1966 tarihindeki niteliği ve 
değeri esas alınarak, 10 000 ABD Doları değerinde 6 020 hisse ile katılacak olup bunun 723 
adedi ödenmiş, S 297 adedi ise çağrılabilir hisseden meydana gelmektedir. Böylece toplam ka
tılım payımız 60 milyon SDR (özel Çekme Hakkı) olmaktadır. Sermayeye katılım paylarımız 
eşit yıllık taksitlerle olmak ve ilk ödemesi 31 Aralık 1990 tarihine kadar veya Banka Direktör
ler Kurulunca belirlenebilecek daha sonraki bir tarihte yapılmak üzere dört taksitte ödenecek
tir. Her taksidin % 43.46'sı nakit olarak ödenecek, % 56.54'lük kısmı ise faizsiz bono tevdii 
sureti ile yapılabilecektir. 

Bankanın yine kalkınma finansmanında kullanılmak üzere yaratmış olduğu ve gelişmiş 
ülkelerin gönüllü katkılarından oluşan Asya Kalkınma Fonunun IV üncü kaynak artırımına 
da yine yıllık taksitler halinde ve ödemesi üyeliğimiz yürürlüğe girdikten sonraki 90 gün içinde 
yapılmak üzere dört eşit taksitte kırk milyon ABD Doları katkıda bulunulacaktır. 

Türkiye'nin Bankaya üyeliği, üyeliğin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kanunla onay
lanmasını müteakiben, Bankanın Kuruluş Anlaşmasının ve üyelik koşullarının kabul edildiği
ne ilişkin Onay Belgesinin Bankaya iletildiği ve ilk sermaye payı ödenmesinin yapıldığı tarihte 
resmen yürürlüğe girecektir. 

Tasarı yukarıda belirtilen sebeplerle, Anlaşmaya katılmamızın onaylanmasının Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması amacıyla hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına katılmamızın 
onaylanmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir. 

Madde 2. — Asya Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemelerin gelecek yıllar büt
çesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebileceği hük
me bağlanmış ve Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan 60 milyon özel 
Çekme Hakkı (SDR) karşılığının, Bakanlar Kurulunca üç katına kadar artırılabilmesi öngö
rülmüştür. 

Madde 3. — Asya Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer işlemleri yapmak 
ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kurulunun yetkili ol
duğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 15.2.1991 
Esas No. : 1/777 
Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 13.2.1991 Tarihli Altıncı Birleşiminde Dı
şişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Asya Kalkınma Bankasına üyeliğimizin, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda aktif rol oy
nama yönündeki politikasının bir devamı olması ve özel ve kamu sektörü kuruluşlarımıza yeni 
dış imkânlar yaratmasının yanı sıra en önemli yararı; Bankaya bölge dışı ülke olarak üye ola
bilmek için Banka Ana Statüsüne göre, aday ülkenin gelişmiş ülke addedilmesi gerektiğinden 
üyelik sonucunda Türkiye'nin gelişmiş ülke addedildiğinin kabul ve tescil edilmiş olmasıdır. 

Bu sayılan yararları taşıyan Anlaşmanın Onaylanma Tasarısı Komisyonumuzca da uygun 
görülmüş, İkinci maddede geçen "60 milyon özel Çekme hakkı" ibaresindeki rakam "60,2" 
şeklinde düzeltilerek kabul edilmiştir. 

Kuruluşun Genel Kurulunun 1991 Nisan ortalarında gerçekleşecek olması nedeniyle yasal 
işlemlerin ivedilikle tamamlanması açısından Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 53 üncü 
maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Kâtip 

Ali Rıfkt Ataşe ver 
Tekirdağ 

Üye 
Göksel Kalayctoğlu 

Ankara 
Üye 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Üye 
Öner Miski 

Hatay 
Üye 

Cevdet Akçalı 
tstanbul 

Üye 
Abdülvahap Dizdaroğlu 

Mardin 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

tstanbul 
Üye 

Baki Durmaz 
Afyon 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Üye 

H. Cahil Aral 
Elazığ 
Üye 

Bülent Akarcalı 
tstanbul 

Üye 
Ali Tanrıyar 

tstanbul 
Üye 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu » 7.3.1991 

Esas No. : 1/777 
Karar No. : 168 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi uyarınca Dışişleri Komisyonunda gö
rüşüldükten sonra, Komisyonumuza havale edilen "Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaş
masına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyo
numuzun 6.3.1991 tarihinde yaptığı 45 inci birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakanı Vekili Güneş Taner'in Başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşüldü. 

Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun tasarısı ile; Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda aktif rol oynama yö
nündeki politikasının devamı olması yanında, özel ve kamu sektörü kuruluşlarımıza yeni di; 
imkânlar yaratılması sağlanmaktadır. Diğer yandan, Bankaya bölge dışı ülke olarak üye ola 
bilmek için aday ülkenin, Bankanın Ana Statüsüne göre gelişmiş ülke addedilmesi gerektiğin 
den üyelik sonucunda, aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Almanya 
Fransa, ttalya ve Kanada gibi ülkelerin de bulunduğu 18 gelişmiş üye ülke ile 29 gelişm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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yolundaki ülke, Türkiye'nin bölge dışı üyeliği için olumlu oy kullanarak, Türkiye'nin gelişmiş 
ülke addedilmekte olduğunu kabul ve tescil etmişlerdir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

— Asya Kalkınma Bankasının yönetimine katılmamızın mümkün olup olamayacağı, 

— Türkiye'nin ne gibi kriterlere dayanılarak üyeliğe kabul edildiği, 
gibi sorulara Hükümet adına; 

— Yönetime katılmamızın mümkün olabileceği, hissemizin küçük olması nedeniyle an
cak icra komitesinde görev alabileceğimiz, 

— Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Türk parasının konvertibiliteye geçmiş kabul 
edilmesi, bölge dışı ülke olarak Asya Kalkınma Bankasına üye kabul edilmemizde de en önem
li etken olduğu, 

Şeklinde cevaplar verilmiştir. 
Bu görüşmelerden sonra tasarının tümü Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Dışişleri 

Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu metninin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 
4 ve S inci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Nisan 1991 ayında Kanada'nın Vancouver kentinde yapılacak olan Asya Kalkınma Ban
kası yıllık guvernörler kurulu toplantısında Türkiye'nin üyeliği ile ilgili işlemlerin tamamlan
mış olduğunun guvernörlere açıklanması gerektiğinden tasarının içtüzüğün 53 üncü maddesi 
uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülmesinin istenmesi hususu Komisyonumuzca ayrıca 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Ozal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 
Sözcü Kâtip 

Reşit Ülker Mehmet Delkeoğlu 
İstanbul Adıyaman 

Nihat Türker Ömer Okan Çağlar 
Afyon Aydın 

Hilmi Ziya Postacı A. Şamil Kazokoğlu 
Aydın Bolu 

Sait Ekinci Aylıan Uysal 
Burdur Çanakkale 

Ünal Akkaya Muzaffer Arıcı 
Çorum Denizli 

İsmail Şengün Erdal Kalkan 
Denizli Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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ErotZeytinoğlu 
Eskişehir 

Ali Topuz 
İstanbul 

Birgen Keleş 
tzmir 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Şakir Şeker 
Sivas 

levfrk 

* 

Ertüzün 
Zonguldak 

A. Aylam Doğan 
İsparta 

Erol Güngör 
tzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Şevki Göğûsger 
Kırşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasana 
MADDE 1. — 22.8.1966 tarihli Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına katılma

mızın onaylanması uygun bulunmuştur. 
MADDE 2. — Asya Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar büt

çesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Bu avansın 
toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan 60 milyon özel Çekme Hakkı 
(SDR) karşılığını geçemez. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde, üç katına kadar artırmaya yetkilidir. 
MADDE 3. — Asya Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer işlemleri yap

mak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı V. 
C. Tûncer 

Devlet Bakam 
t Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakam 

M. Taşar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

H. Doğan 
Dışişleri Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı V. 

E. Konukman 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı V. 

/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V. DinçerUr 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı V. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M, O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı V. 
H. Doğan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tîıncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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DIŞtŞLERt KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması
na Katılmamızın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Asya Kalkınma Bankası
na yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar 
bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup 
edilmek üzere avans olarak yerine getirilebi
lir. Bu avansın toplamı Türkiye Cumhuriye
tinin sermaye iştirak taahhüdü olan 60,2 mil
yon özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını 
geçemez. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğin
de, üç katına kadar artırmaya yetkilidir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının S inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTtĞt METİN 

Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması
na Katılmamızın Onaylanmasamn Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Dışişleri Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dışişleri Komisyonu met
ninin S inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 536) 
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ASYA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASI 

SÖZLEŞMEKİN TARAFLARI 

Asya ve Uşak Dogu'nun ekonomik kalkınmalını hıclandırm*k ve 
kaynakların en etkin bir biçimde kullanılmalını sağlamak amacıyla 
daha yakın ekonomik işbirliğinin Önemini gözönünde bulundurarak, 

ûerek bölge içinden gerekse bölge dışından •ağlanan fonları 
ve kaynakları harekete geçirerek bölgeye ek kalkınma finansmanı 
HHglamak ve yerel tasarrufları artırıcı koşulları iyileştirmek 
suretiyle bölgeye daha fazla kalkınma fonu akışı sallamanın 
bilincinde olarak; 

Bölge ekonomilerinin uyumlu bir şekilde büyümelerini ve üye 
ülkelerin dış ticaretinin genişlemesine ön ayak olarak; 

Temelinde Asya kökenli bir yapıya aahip olan finansal 
kurumun oluşturulmasının yukarıdaki hedeflerin gerçekleşmesine 
katkıda bulunacağına inanarak; 

Aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde faaliyette 
bulunacak olan Asya Kalkınma Bankası»nı (ki bundan böyle »etin 
içerisinde "Banka" diye anılacaktır) oluşturma hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

ANLAŞMA MADDELERİ 
I.BÖLÜM 

AMAÇ, PONKSİYONLAR VB ÜYELİK 
MADDE I 
AMAÇ 

Bankanın amacı, Asya bölgesinde ve Ueak Doğu'da (ki bunaan 
böyle "Bölge" diye anılacaktır) ekonomik büyümeyi ve işbirliğini 
geliştirmek ve bölgedeki kalkınmakta olan üye ülkelerin tek tek 
ve bütün olarak ekonomik kalkınma süreçlerine katkıda 
bulunmaktadır. "Asya bölgesi ve Ueak Doğu" ve "bölge" terimleri 
bu anlaşmada kullanıldığı süre içinde, Asya ve Ueak Doğu İçin 
Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun Referans Terimler belgesinde 
(Terma of Reference) belirtilen Asya ve Uzak Doğu Bölgelerini 
kapsayacaktır. 
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MADDE 2 
FONKSİYONLAR 

Amacını yerine getirmek için Banka aşağıdaki fonksiyonlara 
sahip olacaktır. ' . . - , . 

(i) Kalkınma amaçlarına yönelik Kamu ve özel Sermaye 
bölgelerindeki yatırımları geliştirmek; 

(ii) Bölgedeki küçük ve az gelişmiş üye ülkelerin 
ihtiyaçlarına özel ilgi göstermek suretiyle bölgenin bir bütün 
halinde ekonomik büyümesinin uyumlu bir şekilde gerçekleşmesine 
etkili bir biçimde katkıda bulunulabileceği, bölgesel, yarı 
bölgesel, milli proje ve programlara öncelik vererek, bölge içi 
kalkınmakta olan üye ülkelerin kalkınmasını finanse etmek için 
elindeki kaynakları en etkin bir şekilde kullanmak; 

(iii) Kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, 
ekonomilerini bütünleyici kılmak ve özellikle bölge-içi ticaret 
başta olmak üzere üyelerin dış ticaretlerinin düzenli gelişmesine 
destek vererek, bölgedeki üyelerin kalkınma politika ve 
programlarının koordinasyonu için yardım taleplerini karşılamak;. 

(iv) Belli başlı proje önerilerinin oluşturulması da dahil 
olmak üzere, kalkınma proje ve programlarının hazırlanması, 
finansmanı ve yürütülmesi amacıyla teknik yardım sağlamak; 

(v) Bankanın uygun gördüğü şekilde ve Anlaşma koşulları 
uyarınca, Birleşmiş Milletler, organları ve yan kuruluşları, 
özellikle Asya ve Uzak Doğu için Ekonomik Komisyon olmak üzere, 
uluslararası kamu kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlar 
ile bölgede gelişme fonlarının yatırım ile ilgili kamu veya özel 
milli kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

(vi) Amacını geliştirebilecek türde diğer faaliyetler ve 
hizmetlerde bulunacaktır. 

MADDE 3 
ÜYELİK 

1. Bankaya üyelik (i) Birleşmiş Milletler Asya ve Uzak Doğu 
Ekonomik Komisyonu üyelerine ve (ii) Birleşmiş Milletler veya 
Birleşmiş Milletlerin diğer İhtisas Kuruluşlarına üye olan bölge-
içi ülkelere ve bölge dışı gelişmiş ülkelere açıktır. 

2. Bu maddenin 1.paragrafı çerçevesinde üyeliğe hak kazanan 
ülkelerin 64.Madde uyarınca üyeliğe kabul edilmeyi dilerse; 
Bankanın saptayacağı koşullara göre, üyelerin toplam oy gücünün 
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asgari dörtte üçünü temsil eden Guvernörler sayısının üçte 
ikisinin oy'u ile üyeliğe kabul edilebilirler. 

3. Birleşmiş Milletler Asya ve Doğu Ekonomik Komisyonunun 
uluslararası ilişkilerinin icraatından sorumlu olmayan ortak 
üyelerinin üyelik için Bankaya başvurmaları halinde üyenin 
bankaya müracatı, ortak üye adına uluslararası ilişkilerden 
sorumlu bir banka üyesi tarafından yapılacak ve bu üye ortak 
üyenin üyelik kazanmasına kadar ortak üye adına, üyeliğe kabulle 
ilgili tüm yükümlülükleri üstlenemeyi ve doğabilecek faydalardan 
yararlanmayı taahhüt edecektir. Anlaşma metninde kullanılan 
"Ülke" ifadesi Birleşmiş Milletler Asya ve Uzak Doğu Ekonomik 
Komisyonu ortak üyesi olan bir ülkenin topraklarını 
kapsamaktadır. 

II.BÖLÜM 
MADDE 4 
SERMAYE 

Kuruluş Sermayesi 
1. Bankanın kayıtlı sermaye stoku 31 Ocak 1966 tarihinde 

geçerli olan ABD dolarının ağırlığı ve kuru üzerinden 1 milyar 
ABD doları olacaktır. Anlaşma metninde kullanılan dolar terimi 
yukarıda belirtilen değerde ABD doları anlamına gelmektedir. 
Kayıtlı sermaye beher değeri on bin dolar ($ 10.000) olan yüzbin 
(100.000) hisseye bölünecek ve bu Anlaşmanın 5.Maddesi uyarınca 
hisse taahhütü olarak sadece üyelere tahsis edilecektir. 

2. Orjinal kayıtla sermaye stoku ödenmiş ve çağrılabilir 
hisselere bölünecektir. Ortalama toplam değeri beş yüz milyon 
dolar ($ 500.000.000) olan hisseler ödenmiş hisse, ortalama 
toplam değeri beş yüz milyon dolar ($500.000.000) olan hisseler 
ise çağrılabilir hisselerden oluşacaktır. 

3. Bankanın sermaye stoku, uygun görülen zaman şart ve 
koşullarda, toplam üyelerin dörtte üçünü temsilen toplam 
Guvernörlerin üçte ikilik (2/3) oyu ile Guvernörler Kurulu 
tarafından arttırılabilir. 

MADDE 5 

HİSSE TAAHHÜTLERİ 
1. Her üye, Banka'nın sermaye stokundan hisse satın almayı 

taahhüt edebilir. Orijinal kayıtlı sermaye stokuna yapılacak her 
başvuru, ödenmiş ve çağrılabilir hisseler için eşit miktarda 

5 
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yapılacaktır. Bu anlaşmanın 64.Maddesi uyarınca üyeliğe kabul 
edilen ülkelerce alımı taahhüt edilebilecek hisse sayısı EK A'da 
belirtilmiştir. Bu anlaşmanın 3.maddesinin 2.paragrafı uyarınca 
üyeliğe kabul edilen ülkelerce yapılacak ilk hisse taahhütleri 
için yapılacak başvurunun koşulları Guvernörler Kurulunca tesbit 
edilecek, ancak bölge-içi üyelerin toplam sermaye stoku içindeki 
paylarını toplam taahhüt edilmiş sermaye stokunun yüzde 60'inin 
altına düşürecek şekilde azaltılmasına hiç bir şekilde izin 
verilmeyecektir. 

2. Guvernörler Kurulu 5 yıldan az olmamak üzere belli 
aralıklarla Bankanın sermaye stokunu gözden geçirecektir. Sermaye 
stokundan bir artış yapılması halinde her üye, Guvernörler 
kurulunun saptayacağı şart ve koşullar çerçevesinde, böyle bir 
artıştan önceki toplam taahhüt edilmiş sermaye stokuna eşit 
oranda artış yapılması halinde her üye hisse taahhüdü alımı 
yapabilecek imkana sahip olacaktır, maddenin 1. ve 3. 
paragrafları uyarınca Guvernörler Kurulunun tespitleri 
neticesinde kayıtlı sermaye stokunda yapılan kısmi veya herhangi 
bir artış için, bu hüküm geçerli olmayacaktır. Hiç bir üye 
sermaye stokunda yapılacak bir artışa katılmak zorunda değildir. 

3. Guvernörler Kurulu bir üyenin talebi üzerine, Kurulun 
belirleyeceği hüküm ve koşullar çerçevesinde o üyenin hisse 
taahhüdünde artış yapabilir. Ancak, hiç bir üyenin hisse 
taahhüdünün yapılacak artış sonucunda bölge içi üyelerin taahhüt 
edilmiş sermaye stoku yüzdesinin, toplam sermayenin yüzde 60'nın 
altına düşmesi mümkün olmayacaktır. Guvernörler Kurulu herhangi 
bir bölge-içi ülkenin taahhüt edilmiş sermaye stoku payının 
yüzde 6'nın altına düşmesi halinde sözkonusu ülkenin hisse 
taahhütü oranını artırmak için yapacakları talepleri özel olarak 
değerlendirecektir. 

4. İlk hisse tahhütleri nominal değer üzerinden üyelere 
satılacaktır. Diğer hisseler ise, üyelerin toplam oy gücünün 
çoğunluğunu temsil eden Guvernörlerin çoğunluk kararı ile özel 
durumlarda başka koşullar altında çıkarılması hali dışında 
nominal değer üzerinden işlem görecektir. 

5. Hisseler hiçbir durumda rehinli (pledged) ve tahhütlü 
(encumbered) olmayacak ve bu Anlaşmanın 7.bölümünde belirtilen 
koşullar haricinde Bankalar dışında transferabl olmayacaktır. 

6. Üyelerin hisselere ilişkin yükümlülükleri ihraç fiyatının 
ödenmemiş kısmı ile sınırlandırılmıştır. 

7. Hiçbir üye, üyelik nedeni ile Bankanın yükümlülüklerinden 
dolayı sorumlu olmayacaktır. 
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MADDE 6 
HİSSE TAAHHÜTLERİNİN ÖDENMESİ 

1. Bu Anlaşmayı imzalayıp 64.Madde çerçevesinde üyeliğe 
kabul edilen taraflarca Bankanın ödenmiş sermayesine yapılacak 
ilk hisse taahhüdü ödemeleri, her biri toplam tutarın yüzde 20'si 
olan 5 eşit taksitte yapılacaktır. İlk taksit, bu Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içinde veya onay belgelesinin 
tevdii edildiği ta~rihte veya önce, veya 64.Maddenin 1.paragrafı 
uyarınca kabulden sonra, veya bunlardan hangisi daha sonra ise o 
tarihte ödenecektir. İkinci taksit bu anlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden 1 yıl sonra ödenecektir. Diğer 3 taksit ise, 
birbirini izleyen bir yıl ara ile ve bir önceki taksidin ödendiği 
tarihte ödenecektir. 

2. İlk ödenmiş sermaye stokuna yapılacak hisse taahhüdü 
ödemesi taksitlerinin, 

(a) yüzde 50'si altın veya konvertibl para birimi ve 
(b) yüzde 50'si üyelerin kendi para birimleri ile 

ödenebilecektir. 
3. Bankanın kendi faaliyetlerinde kullanılmamak kaydıyla, bu 

maddenin 2(b) paragrafında yer aldığı şekilde üyenin kendi para 
birimi ile ödeyeceği taksitlere karşın banka, üye hükümetinin 
tevdi edeceği bono veya o üyenin hükümetince tayin edilen bir 
bankaya ait diğer yükümlülükleri kabul edebilir. Ancak bu tür 
bono veya diğer yükümlülükler devredilemez, ciro edilemez, faiz 
taşıyamaz ve talep üzerine nominal değerden Bankaya ödenebilecek 
durumda olmalıdır. 24.Maddenin 2(ii) paragrafı uyarınca, 
konvertibl para birimleri üzerinden ödenebilecek bono veya diğer 
yükümlülüklere ilişkin talepler makul süreler içinde, bütün bono 
ve yükümlülükler açısından yüzde olarak benzer olacaktır. 

4. Bu Maddenin 2(b) paragrafı uyarınca her üye tarafından 
kendi para cinsi üzerinden yapılacak ödemeler Bankanın, gerekli 
görmesi halinde Uluslararası Para Fonu ile görüşerek ve 
Uluslararası Para Fonu tarafından belirlenen nominal değer var 
ise bunu kullanarak belirleyeceği hisse taahhüdüne ilişkin ödenen 
kısmın dolar cinsinden değerine eşit olan miktarda yapılacaktır. 
İlk ödeme üyenin uygun göreceği bir tutar olabilmekle beraber, 
Bankanın sözkonusu ödemenin tam dolar karşılığını saptamayı 
gerekli görmesi nedeniyle, ödemenin yapılması gereken tarihi 
izleyen 90 gün içinde ayarlamaya tabi tutulabilir. 

5. Bankanın 11.Maddenin (ii) ve (iv) alt paragraflarında 
belirtildiği üzere, borçlanmalardan dolayı normal sermaye 
kaynaklarına dahil edilen fonlara veya bu tür kaynaklara tahakkuk 
ettirilecek masraflara ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi amacıyla, Bankanın çağrılabilir sermaye stokuna 
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taahhüt edilen miktarın ödenmesinin talep edilmesi mümkün 
olabilecektir. 

6. Bu Maddenin 5.paragrafında söz edilen sermayenin talep 
edilmesi halinde, ödemeler üyenin tercihine göre altın, 
konvertlbl dövizler veya "talep"in amacına uygun olarak Bankanın 
sözkonusu yükümlülüklerinden kurtulmasını sağlayacak para birimi 
üzerinden yapılabilir, ödenmemiş hisselere ilişkin talepler, 
bütün talep edilebilen hisseler için aynı oranda yapılacaktır. 

7. Banka, bu Madde çerçevesinde yapılacak ödemelerin yerini 
tesbit eder, ancak, Guvernörler Kurulunun ilk toplantısı 
gerçekleşinceye kadar bu Maddenin 1.paragrafında sözü edilen ilk 
taksit, Bankanın vekili olarak Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliği'ne ödenecektir. 

MADDE 7 
NORMAL (ADİ) SERMAYE KAYNAKLARI 

Bu anlaşma kapsamında Bankanın "Normal Sermaye Kaynakları" 
aşağıdakileri içerecektir; 

(i) Bu Anlaşmanın 19.Maddesinin 1 (i) paragrafı uyarınca bir 
veya daha fazla Özel Fona^aktarılabilecek kısım dışında, 5.Madde 
de sözü edilen talep edilebilecek ödenmiş ve çağrılabilir 
hisseler dahil olmak üzere Bankanın yasal sermaye stoku; 

(ii) Anlaşmanın 21.Maddesinin (i) alt paragrafında 
belirtilen yetkiler çerçevesinde ve çağrıyı taahhüt eden 
6.maddenin 5.paragrafinin uygulanabildiği durumda, Bankanın 
borçlanma yoluyla sağladığı fonlar; 

(iii) Bu Maddenin (i) ve (ii) paragraflarında belirtilen 
kaynaklar ile verilen kredilere ilişkin geri ödemelerden veya 
garantilerden sağlanan fonlar; 

(iv) Yukarıda bahsedilen fonlar çerçevesinde verilen 
kredilerden veya 6.Maddenin 5.paragrafinin uygulanabildiği 
durumlarda çağrı taahhüdüne ilişkin garantilerden sağlanan 
gelir;ve 

(v) Bu Anlaşmanın 20.Maddesinde belirtilen özel Fon 
kaynakları kapsamına girmeyen Bankaca sağlanan diğer fon ve 
gelirler. 
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III.BÖLÜM 
FAALİYETLER 
MADDE 8 

KAYNAKLARIN KULLANIMI 
Bankanın kaynakları ve imkanları bu Anlaşmanın 1 ve 

2.Maddelerinde belirtildiği üzere sadece Bankanın amaç ve 
fonksiyonları doğrultusunda kullanılabilir. 

MADDE 9 
NORMAL VE ÖZEL FAALİYETLER 

1. Bankanın faaliyetleri normal ve özel faaliyetlerden 
oluşur. 

2. Normal faaliyetler Bankanın normal sermaye kaynaklarından 
finanse edilir. 

3. özel faaliyetler, Anlaşmanın 20.Maddesinde belirtilen 
özel Fon kaynaklarından finanse edilir. 

MADDE 10 
FAALİYETLERİN BÖLÜNMESİ 

1. Bankanın normal sermaye ve özel Fon kaynakları 
birbirinden ayrı tutulur, kullanılır, yatırılır, taahhüt ve plase 
edilir. Bankanın bilançosunda normal ve özel faaliyetler ayrı 
gösterilir. 

2. Bankanın normal sermaye kaynakları hiç bir şekilde özel 
kaynakların kullanılmasından dolayı ortaya çıkan zarar ve 
yükümlülüklerin veya özel kaynakların orijinal olarak 
kullanıldıkları veya bağlandıkları diğer faaliyetlerin yerine 
getirilmesi için kullanılamaz. 

3. Doğrudan normal faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan 
masraflar Bankanın normal sermaye kaynaklarından karşılanacaktır. 
Özel faaliyetlere ilişkin masraflar ise özel Fon kaynaklarından 
karşılanacaktır. Diğer masraflar Bankanın kararı doğrultusunda 
ödenir. 
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MADDE 11 
BORÇLULAR VE FAALİYET YÖNTEMLERİ 

Bu anlaşmada belirtilen koşullara bağlı kalmak kaydıyla, 
Banka herhangi bir üyeye veya Kuruma, senet karşılığı, politik 
bir kuruluşa veya bir üyenin topraklarında faaliyet gösteren 
kurum veya kuruluşa ve bölgenin ekonomik kalkınması doğrultusunda 
çaba gösteren uluslararası veya bölgesel kurum veya kuruluşlara 
finansman sağlayabilir. Banka faaliyetlerini aşağıda belirtilen 
şekillerde yürütür; 

(i) Ödenmiş sermayesi ve bu Anlaşmanın 17.Maddesinde 
belirtilen haller dışında, rezervleri ve dağıtılmamış karı veya 
özel Fon kaynaklarından doğrudan kredi vermek veya bir kredi 
işlemine katılmak; 

(ii) Banka'nın sermaye piyasalarından sağladığı krediler 
veya sermaye kaynaklarına dahil edilmek üzere sağladığı fonlardan 
doğrudan kredi vererek veya kredi işlemine katılarak; 

(iii) Üyelerin toplam oy gücünün çoğunluğunu temsilen 
Guvernörler Kurulunca böyle bir faaliyetin başlatılmasının 
sakıncalı olacağının belirtilmesi halinde bu maddenin (i) ve (ii) 
paragraflarında söz edilen fonlar herhangi bir kurum veya 
kuruluşun öz sermayesine plase edilebilir, veya 

(iv) Bankanın birinci veya ikinci borçlu olarak iştirak 
ettiği ekonomik kalkınma kredilerini kısmen veya tamamen garanti 
etmek. 

MADDE 12 
NORMAL FAALİYETLER ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR 

1. Bu Anlaşmanın 17.Maddesinde bahsedilen özel rezerv ve 
normal faaliyetler için tahsis edilmeyen diğer rezervler dışında, 
Bankanın normal faaliyetlerinden kaynaklanan kredi, hisse 
yatırımları ve garantilerin toplamı hiçbir zaman normal sermaye 
kaynakları içinde yeralan eksilmemiş taahhüt edilen sermaye, 
rezervler ve normal sermaye kaynakları fazlası toplamını aşamaz. 

2. Bankanın borçlanma yolu ile sağladığı fonlarla verdiği 
kredilere ilişkin olarak bu Anlaşmanın 6.Maddesinin 
5.paragrafında belirtilen taahhütlerini talep etmesi halinde 
Bankaya belli bir para birimi üzerinden yapılacak anapara 
ödemelerinin toplamı hiçbir zaman aynı para birimi cinsinden 
Bankanın toplam borçlanmasının anapara ödemesini aşamaz.. 

3. Bankanın normal sermaye kaynaklarından öz sermayeye fon 
aktarılması halinde, aktarılan fon toplamı hiç bir zaman Bankanın 
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eksilmemiş ödenmiş sermaye stoku ile birlikte, bu Anlaşmanın 
17.Maddesinde belirtilen özel rezerv dışında, sermaye 
kaynaklarına dahil olan rezervleri ve normal sermaye kaynakları 
fazlası toplamının yüzde 10'unu aşamaz. 

4. Yönetim Komitesi her bir özel durum için uygun gördüğü 
takdirde, herhangi bir öz sermaye yatırımının toplamı ilgili 
kurum veya kuruluşun öz sermayesinin sözkonusu kısmını aşamaz. 
Banka, kendi yatırımlarını koruması gerektiği haller dışında, bu 
tür bir yatırım sayesinde ilgili kurum veya kuruluşta çoğunluk 
sahibi olamaz. 

.MADDE 13 
DOĞRUDAN İKRAZLAR İÇİN KULLANILACAK PARA BİRİMLERİ 

İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
Banka, doğrudan veya dolaylı olarak verdiği kredi 

işlemlerinde aşağıdakilerden herhangi biri yoluyla finansman 
sağlayabilir» 

(i) İlgili üyenin topraklarında gerçekleştirilecek projenin 
maliyetinin yabancı para birimi ile karşılanacak kısmının, üye 
ülkenin para birimi haricinde bir başka para birimi ile finanse 
edilmesi; veya 

(ii) Banka, altın veya konvertibl döviz mevcutlarını 
satmaksızın yerel para sağlama imkanı olduğu hallerde, sözkonusu 
projeye ilişkin yerel harcamaları karşılamak amacıyla finansman 
sağlayabilir. Gerçekleştirilme aşamasında projenin, üye ülkenin 
ödemeler dengesinde olumsuz etkiler yaratması durumunda, Bankanın 
vereceği karar doğrultusunda, proje için sağlanan yerel para 
yerine başka para birimleri üzerinden finansman sağlanabilir. Bu 
durunda, bu amaç doğrultusunda. Banka tarafından sağlanan 
finansman tutarı, borçlu tarafından yapılan yerel harcamaların 
toplamının belli bir kısmını aşamaz. 

MADDE 14 
İŞLETME PRENSİPLERİ 

Bankanın faayiletleri aşağıda belirtilen prensipler 
çerçevesinde yürütülür. 

(i) Bankanın faaliyetleri, milli, alt-bölgesel veya bölgesel 
kalkınma programları dahil olmak üzere, özellikle belli 
projelerin finanse edilmesine yönelik olacaktır. Banka, doğrudan 
kendi denetimini gerektirmeyen finansman ihtiyaçları gerektiğince 
büyük olmayan özel kalkınma projeleri için , finansman 
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ihtiyaçları yeterli olmayan milli kalkınma bankaları veya diğer 
ilgili kuruluşlara kredi verebilir veya aldıkları kredileri 
garanti edebilir; 

(ii) Banka uygun projeleri seçerken her zaman için bu 
Anlaşma'nın 2.Maddesinin (ii) alt paragrafı çerçevesinde hareket 
edecektir; 

(iii) Herhangi bir üye, topraklarında yapılacak bir yatırım 
için finansman istemediği takdirde, Banka bu konuda zorlama 
yapamayacaktır; 

(iv) Herhangi bir kredinin serbest bırakılmasından önce, 
kredi için başvuran üye ülkenin uygun bir kredi talebinde 
bulunması ve bu hususun da Banka Başkanı tarafından konuya 
ilişkin kendi tekliflerinide içeren ve Banka memurları tarafından 
hazırlanmış yazılı bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulması 
ge rekmek ted i r. 

(v) Banka bir kredi veya garanti başvurusunu 
değerlendirirken borçlunun başka kaynaklardan daha uygun 
finansman sağlayabileceği hususunu gözönünde bulundurur; 

(vi) Banka bir kredi verirken veya garanti ederken, 
borçlunun veya garantörün kredi sözleşmesi. çerçevesinde 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine dikkat eder; 

(vii) Banka bir kredi veya garanti verirken, faiz oranı 
diğer masraflar ve anapara geri ödeme planının kredi sözleşmesine 
uygun olmasını sağlar; 

(viii) Banka diğer yatırımcıların verdiği kredileri veya 
menkul kıymet satışlarını garanti ederken, üstlenmiş olduğu risk 
için uygun bir oranda tazminat talep edebilecektir; 

(ix) Bankanın normal faaliyetleri veya 19.Madde'nin 1 (i) 
paragrafı çerçevesinde oluşturulan özel Fonlar kapsamından 
verilen krediler, yatırım veya diğer finansman şekillerinden 
sağladığı fonlar, üye ülkelerde ve üye ülkelerde üretilen mal ve 
hizmetlerin tedariki için kullanılacaktır. Ancak, Yönetim 
Komitesinin üyelerin üçte ikisini temsil eden Direktörlerin oyu 
ile, başka ülkelerden alımın uygun karşılanabileceği özel 
durumlarda, sözkonusu fonlar üye olmayan ülkelerde üretilen mal 
ve hizmet alımı İçinde kullanılabilir. 

(x) Bankaca doğrudan bir kredi verilmesi halinde, borçlu 
sadece ilgili proje çerçevesinde harcama yaptıkça Banka'dan fon 
sağlamaya devam edebilir; 

(xi) Banka verdiği kredilerden veya sağladığı garantilerden 
ve iştiraklerinden sağladığı fonları ekonomik ve verimli olmasına 
özen göstererek sadece kredinin veriliş amacına uygun olarak 
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kullanılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alacaktır. 
(xii) Banka; kaynaklarının kullanımında üyeler arasında 

ayrıcalık gözetmeyecektir. 
(xiii) Banka öz sermaye yatırımlarında çeşitliliği idame 

ettirecek; yatırımlarının korunması haricinde, yatırıra yaptığı 
bir kurum veya kuruluşta yönetme sorumluluğu üstlenmeyecek; ve 

(xiv) Banka faaliyetlerini yürütürken bankacılık 
prensiplerine bağlı kalacaktır. 

MADDE 15 
DOĞRUDAN KREDİLER VE GARANTİLERE İLİŞKİN HÜKÜM 

VE KOŞULLAR 
1. Bankaca doğrudan verilen krediler, iştirakler veya banka 

tarafından garanti edilen işlemlere ilişkin sözleşmelerde, bu 
Anlaşmanın 14.Maddesinde belirtilen işletme prensiplerine 
bağlılık esastır. Ayrıca sözkonusu sözleşmeler, bu Anlaşma'nın 
diğer koşulları ile birlikte ilgili kredi veya garantinin hüküm 

/ ve koşullarına da tabi olacaktır. Buna sırasıyla kredi ile ilgili 
olarak anapara Ödemeleri, faiz ve komisyonlar, vade ve ödeme 
tarihleri veya garantiye ilişkin olarak diğer komisyon ve 
ücretler dahildir. 19.Maddenin (ii) paragrafı çerçevesinde, özel 
faaliyetler için sağlanan fonlarla doğrudan kredi verilmesi veya 
bir kredinin garanti edilmesi halinde, Banka'nın yönetmelikleri 
aksini belirtmediği takdirde, sözleşmelerde, özlellikle bu 
maddenin 3.paragrafı doğrultusunda Banka'ya yapılacak bütün 
ödemelerin borç verilen döviz cinsi üzerinden geri ödeneceğine 
dair bir hüküm bulunabilecektir. Bankaca verilecek garantilerde, 
borçlunun veya garantörünün temmerrüte. düşmesi halinde, Banka; 
bonoları veya garanti edilen diğer yükümlülükleri nominal değeri 
üzerinden satın aldığı takdirde, faize ilişkin yükümlülüğü sona 
erecektir. 

2. Kredi alan ve vbir kredisi garanti altına alınan borçlu, 
Banka'nın üyesi değil ise, Banka uygun gördüğü takdirde, projenin 
gerçekleştirileceği üye ülkenin veya o üyenin Banka tarafından 
kabul görecek herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunun veya ödeme 
şeklinin anapara ve faiz ödemeleri ile birlikte, sözleşme 
koşulları çerçevesinde diğer masrafların geri ödeneceğine dair 
garanti vermelerini talep edebilir. 

3. Kredi veya garanti sözleşmesinde Banka'ya yapılacak 
ödemelerin hangi para birimi üzerinden gerçekleştirileceği açıkça 
belirtilecektir. Ancak borçlunun tercihi doğrultusunda^ sözkonusu 
ödemeler herzaman için altın veya konvertibl para birimleri ile 
yapılabilir. 
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MADDE 16 
KOMİSYON VE ÜCRETLER 

1. Banka doğrudan verdiği veya iştirak ettiği kredilerde 
veya normal faaliyetleri kapsamında katıldığı kredilerde, faize 
ek olarak komisyon da talep edebilir. Periyodik olarak ödenecek 
bu komisyon her kredinin toplam tutarı üzerinden hesaplanacak 
olup, Banka'nın faaliyete geçişinden 5 yıl sonra, üyelerinin 
toplam oy gücünün dörtte üçünü temailen, Guvernörlerin üçte 
ikilik çoğunluğu ile minimum oranı düşürmeye karar vermediği 
takdirde, her krediye uygulanacak komisyon oranı yıllık yüzde 
l'den az olmayacaktır. 

2. Banka normal faaliyetleri çerçevesinde bir krediyi 
garanti ederken Direktörler Kurulu tarafından tesbit edilip 
kredinin toplam tutarı üzerinden periyodik olarak ödenecek bir 
garanti ücreti tahakkuk ettirecektir. 

3. Bankanın normal faaliyetlerine ilişkin diğer masraflar ve 
özel faaliyetleri çerçevesinde talep edeceği komisyon, ücret veya 
diğer masrafların oranını Direktörler Kurulu tesbit edilecektir. 

MADDE 17 
ÖZEL REZERV 

Bu Anlaşma'nın 16.Maddesi'ne istinaden Banka'nın Komisyon ve 
ücretlerden sağladığı tutarlar bu Anlaşma'nın 18. Maddesi 
uyarınca Banka'nın yükümlülüklerini karşılamak amacıyla özel bir 
rezerve aktarılacaktır. Özel rezerv, Yönetim Komitesi kararı 
doğrultusunda istenilen likidite oranında muhafaza edilecektir. 

MADDE 18 
BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAMA YÖNTEMLERİ 

(1) Bankanın normal faaliyetleri kapsamında verdiği 
kredilerin veya garanti ettiği kredilerin temerrüte düşmesi 
halinde, Banka geri, ödemenin yapıldığı para birimini 
değiştirmeksizin kredinin hükümlerini değiştirmek için gerekli 
işlemleri gerçekleştirecektir. 

(2) 11. Maddenin (ü) ve (iv) alt paragrafları uyarınca 
normal kaynaklarına tahakkuk ettirilecek Bankanın borçlanma veya 
garantiler üzerindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için 
yapılan ödemeler. 

(i) Öncelikle 17. Madde'de belirtilen özel Rezerv, 
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(ii) Sonrada, gerektiği ölçüde ve Bankanın yetkisi 
dahilinde, diğer rezervler ve sermaye fazlası ve sermayeye ilave 
edilecektir. 

(3) Bankanın normal faaliyetlerinden kaynaklanan 
borçlanmalarda, sözleşmelerden doğan faiz, diğer masraflar ve 
amortizasyonu karşılamak sözkonusu olduğunda veya Bankanın 
garanti ettiği benzeri kredilere ilişkin yükümlülüklerini normal 
sermaye kaynaklarından karşılıyabilmesi amacıyla, Banka bu 
Anlaşmanın 6. Maddesinin 6. ve 7. paragrafları uyarınca taahhüt 
edilen çağrılmamış sermayesinin, talep edilmemiş kısmını talep 
edebilir. 

(4) Normal faaliyetleri çerçevesinde borçlanma sonucunda 
sağlanan fonlardan verilen veya garanti edilen kredilerin 
temerrüte düşmesi halinde, Banka temerrüt durumunun uzun süreceği 
kanısında ise, aşağıdaki amaçlar için, üyelerin 1 yıllık süre 
içinde taahhüt ettikleri toplam sermayenin yüzde l'ni aşmayacak 
bir oranda çağrılabilir sermayenin, belli bir kısmını talep 
edebilir; 

(i) Borçlunun temerrüte düştüğü ve Banka tarafından garanti 
edilen krediye ilişkin olarak Bankanın, Anaparanın tamamı veya 
bir kısmına ait yükümlülüklerini vadesinden önce amorti etmek 
veya tediyesini sağlamak; ve 

(ii) Bankanın kısmen veya tamamen kendi adına yaptığı 
borçlanmadan doğan yükümlülüklerini geri satın almak veya tediye 
etmek için. 

(5) Bankanın taahhüt edilen sermayesinin çağrılabilir 
bölümünün bu maddenin 3. ve 4. paragrafları uyarınca talep 
edilmesi halinde, Banka bu maddenin 3. paragrafında belirtilen 
amaçların gerektirmesi durumunda, 24. Maddenin 2 (i) ve (ii) 
paragraflarında belirtilen kısıtlamalar da dahil olmak üzere, hiç 
bir kısıtlama ile bağlı olmaksızın herhangi bir üyenin para 
birimini kullanabilir veya değiş tokuş edebilir. 

MADDE 19 
ÖZEL FONLAR 

(1) Banka: 
(i) Üyelerin toplam oy gücünün dörtte üçünden az olmayan bir 

çoğunluğu temsilen toplam Guvernör sayısının üçte ikilik oyu ile, 
6. Maddenin 2 (a) ve 2 (b) paragrafları uyarınca üyelerce ödenen, 
ödenmiş sermayesinin yüzde onluk kısmını aşmamak koşuluyla bir 
veya daha fazla özel Fon oluşturabilir; ve 
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(ii) Bankanın amaçlarına hizmet etmek üzere tasarlanan ve 
Bankanın işlevleri kapsamında sayılan özel Fonların idaresini 
üstlenebilir. 

(2) Bu Maddenin 1 (i) paragrafı doğrultusunda Banka 
tarafından oluşturulan özel Fonlar, Bankanın kendi normal 
faaliyetleri için tesbit ettiği faiz oranlarından daha düşük 
faizle ve daha uzun vade ve geri ödeme sürelerini içerecek 
şekilde yüksek kalkınma önceliği olan kredi verilmesi veya 
bunların garanti edilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu Fonlar, 
Banka tarafından Fonların kurulması sırasında belirlenecek ve bu 
Anlaşmanın ilgili hükümleri ile bu Fonların birer döner fon olma 
nitelikleri ile çelişmeyecek esas ve koşullarda da 
kullanılabilir. 

(3) Bu Maddenin 1 ( ü ) paragrafı çerçevesinde Banka 
tarafından kabul edilen özel Fonlar, Bankanın amaçları ve 
sözkonusu fonlar oluşturan Anlaşma ile tutarlı olması kaydıyla 
herhangi bir şekilde ve koşulda kullanılabilir. 

(4) Banka her hengi bir özel Fon'un oluşturulması, yönetimi 
ve kullanılması için gerekli olan özel kuralları ve düzenlemeleri 
tesis eder. Bu kurallar ve düzenlemeler Bankanın normal 
faaliyetleri için geçerli olan hükümler haricinde, bu Anlaşmanın 
genel hükümleri ile tutarlı' olacaktır. 

MADDE 20 
ÖZEL FON KAYNAKLARI 

Bu anlaşma kapsamında kullanılan "özel Fon Kaynakları" 
ifadesi herhangi bir Özel Fon'un kaynağı anlamında 
değerlendirilecek ve aşağıdakileri kapsayacaktır: 

(a) Ödenmiş sermayeden bir Özel Fona aktarılan veya 
başlangıçta herhangi bir Özel Fona tahsis edilen kaynaklar; 

(b) Herhangi bir Özel Fona dahil edilmek üzere Banka 
tarafından kabul edilen fonlar; 

(c) Herhangi bir Özel Fon'un kaynaklarından finanse edilen 
kredi veya garantilere ilişkin olarak yapılan geri ödemeler 
sözkonusu Özel Fon'un işleyişine ilişkin Banka kural ve 
düzenlemeleri çerçevesinde, o Özel Fon'a aktarılır; 

(d) Yukarıda bahsedilen kaynakların veya fonların. 
kullanılması veya taahhüt edilmesi halinde, sözkonusu özel Fona 
ilişkin kural ve düzenlemeler çerçevesinde, o Özel Fona dahil 
edilebiliyorsa Banka'nın bu faaliyetleri sonucunda elde edilen 
gelirler. 

(e) Herhangi bir Özel Fon'un kullanımına tahsis edilen diğer 
kaynaklar. 
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IV.BÖLÜM 
BORÇLANMA VE DİĞER YETKİLER 

21. MADDE 
GENEL YETKİLER 

Bu Anlaşma'nın diğer bölümlerinde belirtilen yetkilere ek 
olarak, Banka ayrıca aşağıdaki yetkileri haiz olacaktır: 

(i) Üye ülkelerden veya başka yerlerden fon temin etmek, 
buna bağlı olarak, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi 
kaydıyla teminat veya kefalet vermek: 

(a) Banka bir ülkenin topraklarında herhangi bir 
taahhüt altına girmeden önce o ülkenin onayını sağlayacaktır; 

(b) Banka'nın taahhüdü bir üye ülkenin para birimi 
cinsinden yapılacaksa, Banka önceden o üyenin onayını 
sağlayacaktır; 

(c) Banka, sağlayacağı gelirin bir üye ülke para birimi 
ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın değiştirilebilmesi için bu 
paragrafın (a) ve (b) alt-paragraflarında belirtilen ülkelerin 
onayını temin edecekitr; 

(d) Banka herhangi bir ülkede taahhüt altına girmeden 
önce, var ise sözkonusu ülkede yaptığı önceki borçlanmaları diğer 
ülkelerdeki önceki borçlanmalarını ve fonların diğer ülkelerden 
sağlanabilme olasılığını gözönünde bulunduracak ve mümkün olduğu 
ölçüde borçlanmalarının ülkeler açısından çeşitlendirilmesin! 
sağlayacaktır. 

(ii)' Banka tarafından ihraç veya garanti edilen veya plase 
edilen menkul kıymetleri, alım satımın yapılacağı ülkenin iznini 
almak koşuluyla almak satmak; 

(iii) Satışını kolaylaştırmak amacıyla yatırım yaptığı 
menkul kıymetleri garanti etmek; 

(iv) Banka'nın amacı ile uyumlu olan amaçlar doğrultusunda 
herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından ihraç edilen menkul 
kıymetlerin satışının garanti edilmesine veya tek başına satışını 
garanti etmek; 

(v) Banka'nın kendi faaliyetleri için gerekli olmayan, 
fonları, belirleyeceği koşullar çerçevesinde üyelerin veya 
onların vatandaşlarının taahhütlerine yatırmak ve Banka'nın 
sosyal güvenlik fonlarında oluşan fonları üye ülkelerce veya 
bunların vatandaşlarınca ihraç edilen pazarlanabilir menkul 
kıymetlere plase etmek. 
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(vi) Amacına yönelik olup fonksiyonları kapsamında 
nitelendirilen konularda teknik danışmanlık ve yardım sağlamak ve 
bu tür hizmetlerin sağlanması sırasında doğan masrafların 
ilgililerce karşılanamaması durumunda, bunları banka'nın net 
gelirinden karşılamak, Banka, faaliyetlerinin ilk 5 yılı içinde 
ödenmiş sermayesinin yüzde 2'lik bölümünü bu tür hizmetleri 
sağlamak için kendisine geri ödenmemesi esasına göre 
kullanabilir; ve 

(vii) Bu Anlaşmanın hükümleriyle uyumlu olmak kaydıyla 
Bankanın amaç ve fonksiyonları geliştirmekte gerekli olan diğer 
yetkileri kullanmak ve kural ve düzenlemeleri yapmak. 

MADDE 22 
MENKUL KIYMETLER ÜZERİNDE BULUNACAK HUSSULAR 

Banka tarafından ihraç veya garanti edilen her menkul 
kıymetin üzerinde, gerçekten belli bir hükümetin yükümlülüğünün 
mevcut olması hali dışında, -ki böyle bir durumda bu 
belirtilecektir, herhangi bir hükümetin yükümlülüğü olmadığına 
dair açık bir ifade bulunacaktır. 

V.BÖLÜM 
ULUSAL PARALAR 

MADDE 23 
KONVERTİBİLİTENİN TESBİT EDİLMESİ 

Bu Anlaşma kapsamında herhangi bir ulusal paranın konvertibl 
olup olmadığının tesbiti gerektiği durumlarda bu tür belirlemeler 
Uluslararası Para Fonu ile istişare edildikten sonra Banka 
tarafından yapılacaktır. 

MADDE 24 
ULUSAL PARALARIN KULLANIMI 

1. Üyeler herhangi bir ülkede yapılacak ödemelere ilişkin 
olarak, aşağıdakilerin Banka veya Banka'dan tahsilatta bulunan 
herhangi biri tarafından kullanımı veya elinde bulundurulması 
hususunda kısıtlama koyamaz ve bulunduramazlart 

(i) Bu Madde'nin 2' (i) ve (ii) paragrafları doğrultusunda 
kısıtlanmış olup, 6. Madde'nin 2 (b) paragrafı kapsamında 
üyelerce Banka'ya yapılan ödemelerin dışında, Banka'nın taahhüt 
edilen sermayenin ödenmesi amacıyla kabul ettiği altın veya 
konvertibl paralar; 
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(ii) (i) alt- paragrafında söz edilen altın veya konvertibl 
paralar ile üyelerden satın alınan paralar; 

(iii) Bu Anlaşma'nın 21. Maddesi'nin (i) alt-paragrafı 
uyarınca, normal sermaye kaynaklarına ilave edilmek üzere Banka 
tarafından borçlanma yoluyla sağlanan paralar; 

(iv) Bu paragrafın (i) (iii) alt-paragraflarda sözü edilen 
fonlar ile yapılan yatırımlara ve verilen kredilere ilişkin 
anapara, faiz, temettü veya diğer masrafların ödenmesi veya 
Banka'nın garantilerine ilişkin ücretlerin ödenmesi için, Bankaca 
tahsil edilen altın veya konvertibl paralar; ve 

(v) bu Anlaşma'nın 40. Maddesi uyarınca Banka'nın sağladığı 
net gelirin dağıtılması aşamasında üyeler tarafından kendi 
paralar dışında tahsil edilen paralar. 

2. Üyeler aşağıdaki haller dışında; herhangi bir ülkede 
yapılacak ödemelere ilişkin olarak Banka tarafından tahsil edilen 
ve yukarda belirtilen hükümler kapsamına girmeyen üye paralarının 
Banka veya Banka'dan tahsilatta bulunan herhangi biri tarafından 
kullanımı veya elinde bulundurulması hususunda kısıtlama koyamaz 
veya bulunduramazlar: 

(i) Gelişmekte olan üye bir ülke, Banka'ya danıştıktan sonra 
ve yine Banka'nın periyodik gözetiminde, topraklarında üretilip, 
kullanımı amaçlanan mal ve hizmetler için yapılacak ödemelerde 
kullanılacak para hususunda kısmen veya tamamen bir kısıtlama 
getirilebilir; veya 

(ii) Ek A'nın A bölümünde sermaye taahhütleri belirlenen ve 
sanayi ürünleri ihracatı toplam ihracatının önemli bir bölümünü 
oluşturmayan üyelerin onay veya kabul enstrümanları ile birlikte 
6. Madde'nin 2 (b) paragrafı çerçevesinde ödenen sermaye 
taahhütlerinin bir kısmını topraklarında üretilen mal ve 
hizmetler için yapılacak ödemeler ile kısıtlanmasını 
arzuladıklarını belirten bir bildirimi Banka'ya sunmaları 
gerekir. Ancak bu tür kısıtlamalar.Banka'nın periyodik denetimine 
tabi olacak ve sözkonusu üyenin topraklarında yapılacak mal ve 
hizmetler, satınalmaları rekabete açık ihale sistemi 
çerçevesinde, öncalikle 6. Madde'nin 2 (b) paragrafı uyarınca 
ödenen sermaye taahhütlerinden karşılanacaktır. 

(iii) Sözkonusu paranın 19. Madde'nin 1 (ii) paragrafı 
uyarınca Özel Fon kaynaklarının bir bölümünü oluşturması ve 
kullanımının özel koşullara bağlı olması gerekir. 

3. Üyeler, Banka'nın taahhütlerini kısmen veya tamamen geri 
satın almak, amortisman veya olası ödemeleri yapmak için normal 
sermaye kaynaklarından verdiği kredilerin geri ödenmesi yoluyla 
tahsil ettiği paraların kullanımına veya Banka'nın elinde 
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bulundurulmasına hiçbir kısıtlama getiremezler. Ancak, Bankanın 
taahhüt edilen sermayesinin tamamı talep edilinceye kadar ilgili 
üyelerin paraları ile ödenebilir taahhütleri dışında, bu tür 
kullanım, bu Maddenin 2 (i) paragrafında belirtilen sınırlamalara 
tabi olacaktır. 

4. Aşağıdaki haller dışında, Banka tarafından tutulan altın 
veya paralar ile üyelerin veya üye olmayan ülkelerin paraları 
satın alınmayacaktır» 

(i) normal faaliyetlerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi; veya 

(ii) üyelerin toplam oy gücünün asgari üçte ikisini temsilen 
Direktörlerin oyu ile benimsenen yönetim komitesi kararları 
doğrultusunda. 

5. Burada belirtilen hükümler Bankayı herhangi bir üyenin 
topraklarında yaptığı idari masraflar için sözkonusu üyenin 
parasını kullanmaktan alıkoyamayacaktır. 

MADDE 25 
BANKANIN DÖVİZ REZERVLERİNİN DEĞERİNİN MUHAFAZA EDİLMESİ 
1. (a) Bir üyenin para biriminin Uluslararası Para 

Fon'undaki (IMF) nominal değerinin bu Anlaşmanın 4. Maddesinde 
tanımlanan dolar değeri karşısında azalması halinde veya (b) 
Banka'nın görüşleri doğrultusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) 
ile istişarede bulunduktan sonra, bir üye ülkenin parasının dış 
değerinin o üyenin makul bir zaman içinde Banka'nın sözkonusu 
para biriminin değerini korumak için gerekli olan ek bir tutarı 
ödemesini zorunlu kılacak bir şekilde değer kaybetmesi halinde ve 
(a) Banka'nın borçlanma yoluyla sağladığı para birimleri ve (b) 
bu tür fonları oluşturan anlaşmada aksi öngörülmediği takdirde, 
19. Madde'nin 1 ( ü ) paragrafı çerçevesinde Banka tarafından 
kabul edilen Özel Fon Kaynakları hariç tutulmamak kaydıyla. 

2. (a) Sözkonusu dolar cinsinden bir üye ülke para biriminin 
Uluslararası Para Fonu'ndaki nominal değeri arttığı veya (b) 
Uluslararası Para Fonu ile istişarede bulunduktan sonra Banka'nın 
bir üye ülke para biriminin büyük ölçüde değeri arttığı görüşünde 
olması hallerinde, (a) Banka'nın kredi borçlanması yoluyla 
sağladığı para birimleri ve (b) Fonların oluşturulmasını sağlayan 
anlaşmada aksi öngörülmediği takdirde, 19. Madde'nin 1 (ii) 
paragrafı çerçevesinde Bankanın kabul ettiği Özel Fon kaynakları 
dışında, Banka belli bir zaman süresi içinde kendi bünyesinde 
bulunan para birimlerinin değerini ayarlamak için gerekli olan 
para biriminden belli bir tutarı o üyeye ödeyecektir. 

3. Bütün üyelerin para birimlerinin nominal değerinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 536) 



— 28 — 

eşdeğer bir değişiklik olması halinde Banka bu Madde'nin 
şartlarından feragat edebilir. 

VI.BÖLÜM 
TEŞKİLATLANMA VE YÖNETİM 

MADDE 26 
YAPISI 

Banka, Guvernörler Kurulu, Direktörler Kurulu, Başkan, bir 
veya daha fazla Başkan Yardımcısı ve diğer personelden oluşur. 

MADDE 27 
GUVERNÖRLER KURULU: TERKİP ŞEKLİ 

1. Her üye ülke Guvernörler Kurulu'nda temsil edilecek ve 
bir Guvernör ve bir de yedek seçecektir. Her Guvernör ve Yedeği 
seçildiği üyenin isteği doğrultusunda hizmet verecektir. Hiçbir 
Yedek asıl Guvernörün yokluğu dışında oy kullanamayacaktır. Kurul 
yıllık toplantısında, Guvernörlerden birini, müteakip toplantıya 
kadar geçerli olmak üzere bir başkan olarak tayin edecektir. 

2. Guvernörler ve Yedekleri Banka'dan maaş almaksızın 
görevlerini yerine getirecek, ancak toplantılara katılmaları 
dolayısıyla yaptıkları masrafların bir bölümü Banka tarafından 
karşılanabilecektir. 

MADDE 28 
GUVERNÖRLER KURULU: YETKİLERİ 

1. Banka'nin bütün yetkileri Guvernörler Kurulu'na 
verilmiştir. 

2. Aşağıda belirtilen yetkileri dışında, Guvernörler Kurulu 
yetkilerinin bir bölümü veya tamamını Yönetim Komitesi'ne 
devredebilir: 

(i) Yeni üyelerin alınması ve üyelik koşullarının 
saptanması; 

(ii) Banka'nin sermaye stokunun azaltılması veya 
arttırılması; 

(iii) Üyeliğin dondurulması 

(iv) Yönetim Komitesince bu Anlaşmanın yorumlanması veya 
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uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek sorunların karara 
bağlaması; 

(v) Diğer uluslararası kuruluşlar ile yapılacak işbirliği 
için genel sözleşmelerin yapılmasına izin verilmesi; 

(vi) Direktörlerin ve Banka Başkanı'nın seçilmesi; 
(vii) Direktörler ve Yedeklerine verilecek ücret ile 

birlikte Başkan'in maaşı ile hizmet sözleşmesine ilişkin 
koşulların belirlenmesi; 

(viii) Denetçi Raporunun incelemesini takiben, Banka'nın 
genel bilançosu ve kar-zarar hesaplarının onaylanması; 

(ix) Banka'nın net karlarının dağıtılması ve rezervlerin 
saptanması; 

(x) Bu Anlaşma'nın tadili; 
(xi) Banka'nın faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve 

aktiflerinin dağıtılmasına karar verilmesi; ve 
(xii) Bu Anlaşma'da Guvernörler Kurulu'na açıkça devredilen 

diğer yetkilerin kullanılması. 
3. Guvernörler Kurulu, bu Madde'nin 2.paragrafı kapsamında 

Yönetim Komitesi'ne devredilen herhangi bir konu üzerinde tam 
yetkili olacaktır. 

4. Guvernörler Kurulu bu Anlaşma'nın amaçları doğrultusunda, 
toplam üye sayısının, asgari dörtte üçünü temsilen Guvernörlerin 
asgari üçte ikilik çoğunluğu ile ve uygun ekonomik gözlemleri 
dikkate alarak, zaman zaman hangi ülkelerin veya Banka üyelerinin 
gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülke olup olmadığına karar 
verecektir. 

MADDE 29 
GUVENÖRLER KURULU: USUL 

1. Guvernörler Kurulu yıllık toplantının dışında Kurul veya 
Yönetim Komitesi tarafından yapılması talep edilen toplantıları 
gerçekleştirecektir. Guvernörler Kurulu toplantıları, Banka'nın 5 
üyesinin talebi üzerine Yönetim Komitesi'nin çağrısı ile yapılır. 

2. Herhangi bir Guvernörler Kurulu toplantısının 
gerçekleşmesi için Guvernörlerin çoğunluk kararı yetmekle beraber 
sözkonusu çoğunluğun üyelerin toplam oy gücünün asgari üçte 
ikisini temsil etmesi gerekir. 

3. Guvernörler Kurulu yönetmelik gereği, Yönetim 
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Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda, Guvernörler Kurulunu 
toplantıya çağırmaksızın Guvernörlerin belli bir sorun üzerinde 
oylama yapmasını sağlayacak bir usûl oluşturabilir. 

4. Guvernörler Kurulu ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 
halinde, Banka faaliyetlerinin sürdürülebilmesi yada gerekli 
olduğu takdirde alt-komiteler oluşturabilir. 

MADDE 30 
YÖNETİM KOMİTESİ: TERKİP ŞEKLİ 

1. (i) Yönetim Komitesi Guvernörler Kurulu'na üye olmayan 10 
üyeden oluşacak ve: 

(a) (7)'si bölge-içi üyeleri temsil eden Guvernörler 
tarafından, 

(b) (3)'ü ise bölge dışı üyeleri temsil eden Guvernörler 
tarafından seçilecektir. 

Direktörler ekonomi ve finans konularında uzmanlaşmış 
kişiler arasından bu anlaşmanın EK-B'de belirtilen koşullarına 
uygun olarak seçilecektir. 

(ii) Açılış toplantısını müteakiben Guvernörler Kurulunun 
yapacağı 2. Yıllık Toplantısında Guvernörler Kurulu Yönetim 
Komitesinde yer alacak Direktörlerin sayısını ve terkip şeklini 
gözden geçirecek ve daha az gelişmiş üye ülkelerin Yönetim 
Komitesinde daha fazla temsil edilip edilmemeleri hususunu da 
dikkate alarak Yönetim Komitesi üyelerinin sayısını 
artırabilecektir. Bu paragraf çerçevesinde alıcnacak kararlar, 
üyelerin toplam oy gücünün asgari üçte ikisini temsil eden 
Guvernörlerin çoğunluk oyu ile mümkün olabilir. 

2. Her Direktör kendisinin olmadığı durumlarda yerine tam 
yetki ile vekalet edebilecek bir yedek üyeyi tayin edecektir. 
Direktörler ve yedekleri üye ülkelerin vatandaşları olacaktır. 
İki veya daha fazla Direktör aynı ülkenin vatandaşı olamayacağı 
gibi iki veya daha fazla yedek de aynı ülkenin vatandaşı 
olamayacaktır. Yedek üye Komitenin toplantılarına katılabilir ve 
ancak asli Direktörün yokluğu halinde oy kullanabilir. 

3. Direktörlerin hizmet süreleri 2 yıl olup, yeniden seçilme 
hakları saklıdır. Hizmet süreleri, yerlerine yeni bir Direktör 
tayin edilinceye kadar devam eder. Bir Direktörlük kadrosunun, 
Direktörün hizmet süresinin bitiminden 180 gün öncesine kadar boş 
kalması halinde, bir önceki Direktörü seçen Guvernörler 
tarafından EK: B'ye uygun olarak ve sözkonusu sürenin bitimine 
kadar yeni bir Direktör atanacaktır. Bu tür bir seçim için 
sözkonusu Guvernörlerin çoğunluk kararı gerekmektedir. Bir 
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Direktörlük kadrosunun, sözkonusu Direktörün görev süresinin 
bitiminden 1.80 gün veya daha önce boşalması halinde, geri kalan 
süre için yini yukarıda bahsedilen şekilde bir atama yapılır. 
Kadro boş kaldığı sürece, önceki Direktörün yedeği Direktörlük 
yetkilerini kullanabilir, ancak kendi yerine bir yedek tayin 
edemez. 

MADDE 31 
YÖNETİM KOMİTESİ:YETKİLERİ 

Yönetim Komitesi Banka'nın genel faaliyetlerinden sorumlu 
olacak ve bu amaç için, bu Anlaşma çerçevesinde açıkça verilen, 
yetkilere ilaveten, özellikle aşağıda belirtilen yetkiler olmak 
üzere Guvernörler Kurulu tarafından verilen yetkileri de 
kullanabilecektir; 

(i) Guvernörler Kurulunun işlerini hazırlamak, 
(ii) Guvernörler Kurulu ile uyum içinde, krediler, 

garantiler, öz sermaye yatırımları, borçlanma, teknik yardım ve 
Bankanın diğer faaliyetlerine ilişkin kararlar almak; 

(iii) Yıllık toplantılarda Guvernörler Kurulunca onaylanmak 
üzere her mali yıla ilişkin hesapları sunmak; 

(iv) Bankanın bütçesini onaylamak. 
MADDE 32 

YÖNETİM KOMİTESİ: USUL 
1. Yönetim Komitesi normal koşullar altında görevini idare 

merkezinde yürütecek ve Bankanın işleri gerektirdiği ölçüde bir 
araya gelecektir. 

2. Yönetim Komitesinin herhangi bir toplantısında 
Direktörlerin çoğunluğu, üyelerin toplam oy gücünün asgari üçte 
ikisini temsil etmesi kaydıyla, yeterli olacaktır. 

3. Guvernörler Kurulu, Yönetim Komitesinde kendi ülkesinin 
vatandaşı olmayan bir üyenin, özellikle o üyeyi ilgilendiren 
hususları görüşmek üzere toplanan Yönetim Komitesi toplantısına 
oylama hakkı bulunmayan bir temsilciyi göndermesini sağlayacak 
tarzda yönetmelikler hazırlayabilir. 
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MADDE 33 
OYLAMA 

1. Her üyenin toplam oy gücü, temel oyları ve nisbi 
oylarının toplamından oluşacaktır. 

(i) Her üyenin temel oyları, bütün üyelerin temel oyları ve 
nisbi oyları toplamının yüzde 20'sinin bütün üyeler arasında eşit 
dağılımından kaynaklanan sayıdaki oylardan oluşacaktır. 

(ii) Her üyenin nisbi oy sayısı, sözkonusu üyenin Bankanın 
sermaye stokundaki hisse sayısına eşdeğerde olacaktır. 

2. Guvernörler Kurulunda yapılan oylamalarda, her Guvernör 
temsil ettiği üyenin sahip olduğu oyları kullanma yetkisine 
sahiptir. Bu Anlaşmada açıkça aksi belirtilmediği takdirde, 
Guvernörler Kuruluna intikal etmiş bütün konular, toplantıda 
temsil edilen oy gücünün çoğunluğuna göre sonuçlandırılacaktır. 

3. Yönetim Komitesinde yapılan oylamalarda, her Direktör 
seçilmesini sağlayan oy adedi kadar oy kullanma yetkisine 
haizdir. Bu Anlaşmada açıkça aksi belirtilmediği takdirde, 
Yönetim Komitesine intikal etmiş bütün konular, toplantıda temsil 
edilen oy gücünün çoğunluğu ile sonuçlandırılacaktır. 

MADDE 34 
BAŞKAN 

1. Guvernörler Kurulu, üyelerin toplam oy gücünün asgari 
üçte ikisini temsilen toplam Guvernörlerin çoğunluğu ile Bankanın 
Başkanını atayacaktır. Başkan, bölge-içi üye bir ülkenin 
vatandaşı olacaktır. Başkan, görevi süresince, Guvernörler, 
Direktör veya herhangi birinin yedeği olamaz. 

2. Başkanın görev süresi 5 yıldır. Yeniden seçilme hakkı 
vardır. Ancak üyelerin toplam oy gücünün asgari üçte ikisini 
temsilen Guvernörlerin üçte ikilik oyu ile Guvernörler Kurulu 
Kararı sonucunda görevi sona erdirilebilir. Başkanlığın Başkan'm 
görev süresi bitiminden önce 180 günden fazla boş kalması halinde 
bu Maddenin 1.paragrafı uyarınca Guvernörler Kurulu tarafından 
geri kalan süre için yeni bir Başkan seçilebilir. Başkanlık 
makamının, Başkanın görev süresi bitmeden 180 gün veya daha az 
bin süre için boş kalması halinde, yine yukarıda bahsedilen 
işlemler uygulanacaktır. 

3. Başkan aynı zamanda Yönetim Komitesine de Başkanlık 
edecek, ancak eşit bir oylama halinde kararı sağlayacak oyun 
dışında, oy verme hakkı olmayacaktır. Başkan, Guvernörler Kurulu 
toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz. 
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4. Başkan Bankanın hukuki temsilcisi olacaktır. 
5. Başkan, Bankanın en üst idari amiri olacak ve Yönetim 

Komitesinin görüşleri doğrultusunda Bankanın günlük işlerini 
yürütecektir. Başkan Teşkilatlanma ve Yönetim Komitesince 
benimsenen yönetmelikler çerçevesinde personelin atanması ve 
görevden alınmasından sorumlu olacaktır. 

6. Başkan Personel ataması yaparken, en yüksek verimlilik ve 
kifayet standartlarının temin edilmesi kaydıyla, personelin 
mümkün olduğu kadar geniş bir bölge içinden seçilmesi hususunu 
dikkate alacaktır. 

MADDE 35 
BAŞKAN YARDIMCISI 

1. Bir veya daha fazla Başkan Yardımcısı, Başkanın tavsiyesi 
üzerine Yönetim Komitesince atanabilir. Başkan Yardımcıları, 
Yönetim Komitesince belirlenen görev süresi içinde Bankanın 
yönetimi ile ilgili fonksiyonları yerine getirebilir. Başkanın 
yokluğu veya çalışamaz durumda olması halinde, Başkan Yardımcısı 
veya birden fazlası olması durumunda, en kıdemli Başkan 
Yardımcısı, Başkanın yetkilerini kullanır ve fonksiyonlarını 
yerine getirir. 

2. Başkan Yardımcısı(lan) Yönetim Komitesi toplantıların 
katılabilir ancak bir Başkan Yardımcısının veya Kıdemli Başkan 
Yardımcısının Başkana vekalet etmesi durumunda karar niteliğinde 
kullanacağı oy dışında, oy kullanamaz. 

MADDE 36 
SİYASİ FAALİYETLERİN YASAKLANMASI: 

BANKANIN ULUSLARARASI ÖZELLİĞİ 
1. Banka amaçlarını ve fonksiyonlarını herhangi bir şekilde 

kısıtlayacak, çarpıtacak veya değiştirecek tarzdaki kredi veya 
yardımları kabul etmeyecektir. 

2. Banka Başkanı, Başkan Yardımcısı ve diğer personel hiç 
bir üyenin siyasi işlerine karışmıyacak ve ilgili üyenin siyasi 
özelliğinin kararlarını etkilemesine izin vermeyeceklerdir. 
Kararlarında sadece ekonomik yaklaşımlar etkili olabilecektir. Bu 
tür yaklaşımlar Bankanın amaçları ve fonksiyonlarının sağlanması 
ve yerine getirilmesi için tarafsız olarak yapılacaktır. 

3. Başkan, Başkan Yardımcısı(lan), ve Bankanın diğer 
personeli görevlerini yaparken, tamamen Bankaya karşı sorumlu 
olup, başka hiç bir yere bağımlı olmayacaktır. Bankanın her 
üyesi, bu sorumluluğun uluslararası özelliğine saygı gösterecek 
ve görevlerini icra ederken bu sorumluluklarını kötüye 
kullanmaktan sakınacaktır. 
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MADDE 37 
BANKANIN MERKEZİ 

1. Bankanın İdare Merkezi Manila, Filipinler'de 
bulunacaktır. 

2. Banka herhangi bir yerde temsilcilik veya şube tesis 
edebilir. 

MADDE 38 
HABERLEŞME KANALLARI, DEPOZİTÜRLER 

1. Her üye, bu Anlaşmaya ilişkin olarak çıkabilecek herhangi 
bir konuda Bankanın temas edebileceği resmi bir kuruluş 
belirleyecektir. 

2. Her üye, Bankanın sözkonusu üyenin para birimi ile 
birlikte diğer aktiflerini tevdi edebileceği Merkez Bankası veya 
bir başka kuruluşunu görevlendirecektir. 

MADDE 39 
ÇALIŞMA LİSANI, RAPORLAR 

1. Bankanın çalışma lisanı İngilizce olacaktır. 
2. Banka üyelerine denetlenmiş hesaplarını ihtiva eden 

Yıllık Raporlarında gönderecek ve bunları yayımlatacaktır. Buna 
ilaveten, her üç aylık dönemde mali durumunu gösterir özet 
hesapları ile birlikte faaliyetlerine ilişkin kar-zarar 
hesaplarını üyelerine gönderecektir. 

3. Banka, amaç ve fonksiyonlarına ilişkin diğer Raporları da 
yayınlayabilir. Bu tür Raporlar Bankanın üyelerine gönderilir. 

MADDE 40 
NET GELİRİN DAĞITIMI 

1. Guvernörler Kurulu, rezervlerin belirlenmesini 
müteakiben, özel Fon'lara tahakkuk eden net gelir de dahil olmak 
üzere, Bankanın net gelirinden sermaye fazlasına veya üyelere 
dağıtılmasına karar verecektir. 

2. Yukarıda bahsedilen dağıtım, her Üyenin elinde 
bulundurduğu hisse sayısına orantılı yapılacaktır. 

3. ödemeler, Guvernörler Kurulunun belirleyeceği şekilde ve 
para biriminden yapılacaktır. 
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VII.BÖLÜM 
ÜYELİĞİN DURDURULMASI VE İHRAÇ, GEÇİCİ DURDURMA VE 

BANKANIN FAALİYETLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ 
MADDE 41 

ÜYELİKTEN ÇEKİLME 
1. Herhangi bir üye, Bankanın merkezine yazılı bir 

bildirimde bulunmak kaydıyla her an üyelikten çekilebilir. 
2. üyelikten çekilme, bildirimde belirtilen tarihten ve 

herhalükarda sözkonusu bildirimin Bankaya ulaşmasından itibaren 6 
ay içinde geçerli olacak ve üyelik sona erecektir. Ancak geri 
çekilmenin geçerli olduğu tarihten herhangi bir süre önce üye, 
üyelikten çekilme bildirimini iptal ettiğine dair Bankaya yazilı 
bir bildirimde bulunabilir. 

3. üyelikten çekilme bildirimi yapan üyenin, sözkonusu 
bildirim tarihinde Bankaya karşı olan bütün yükümlülükleri 
geçerli sayılacaktır. Üyelikten çekilmenin geçerli olması 
halinde, üyenin çekilme bildirimi tarihinden sonra Bankanın 
faaliyetlerinden dolayı artık Bankaya karşı bir sorumluluğu 
kalmayacaktır. 

MADDE 42 
ÜYELİĞİN DURDURULMASI 

1. Herhangi bir üye Bankaya karşı olan yükümlülüğünü yerine 
getirmediği takdirde, üyelerin toplam oy gücünün asgari dörtte 
üçünü temsilen Guvernörler Kurulunun üçte ikilik çoğunluğu ile 
sözkonusu ülkenin üyeliği durdurulabilir. 

2. Durdurma kararından itibaren 1 yıl içinde sözkonusu üye 
otomatik olarak üyelikten çıkarılır, ancak 1 yıllık süre içinde 
üyenin iyi hali gözönünde bulundurulmak suretiyle, çoğunluk 
kararıyla durdurma işlemi iptal edilebilir. 

3. Bir üyenin, durdurma süreci içinde, Anlaşma kapsamında 
üyelikten çekilme hakkı dışında bir başka hakkı olmayacak ancak 
yükümlülükleri devam edecektir. 
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MADDE 43 
YÜKÜMLÜLÜKLERİN TASFİYESİ 

1. Bir ülkenin üyeliğinin sona ermesini takiben, üyenin 
Bankaya karşı olan mevcut yükümlülükleri ve üyeliğinin sona 
ermesinden önce kredi veya garantilerden dolayı doğabilecek 
muhtemel yükümlülükleri devam eder, ancak, bu tarihten sonra 
Banka ile yapılan kredi veya garanti anlaşmalarından dolayı 
ortaya çıkabilecek yükümlülüklerden sorumlu olmayacak ve Bankanın 
gelirinden yararlanamayacaktır. 

2. Bir ülkenin üyeliğinin sona erdiği tarihte, Banka bu 
Maddenin 3 ve 4.paragrafları doğrultusunda, sözkonusu ülkenin 
hisselerini geri satın alacaktır. Bu amaçla, sözkonusu hisselerin 
geri alım fiyatı, üyeliğin sona erdiği tarihte Bankanın 
hesaplarında gösterilen değer olacaktır. 

3. Bu Madde kapsamında Banka tarafından geri satın alınacak 
hisselere ilişkin ödemeler aşağıda belirtilen koşullara tabi 
olacaktır: 

(i) Bir ülkenin Merkez Bankası veya diğer yetkili 
kuruluşlarının borçlu veya garantör sıfatıyla Bankaya olan 
yükümlülüklerinin devam etmesi halinde, sözkonusu ülkeye hisse 
satması nedeniyle ödenmesi gereken tutarlar bloke edilecektir. Bu 
Anlaşmanın 6.Maddesinin 5.paragrafı uyarınca muhtemel 
yükümlülüklerden dolayı blokaj sözkonusu olmayacaktır. 
Herhalukarda, bir ülkenin üyeliğinin sona ermesini izleyen 6 ay 
içinde, hisse satışından dolayı hiçbir ödemede bulunulmayacaktır. 

(ii) Daha önce üye olup da üyelikten ayrılması nedeniyle 
hisselerini satan bir ülke, bu satıştan dolayı elde edeceği 
fonların tamamını alıncaya kadar, bu Maddenin 2.paragrafı 
uyarınca geri alım fiyatı olarak saptanan tutarın, yine bu 
paragrafın (i) alt-paragrafında belirtilen kredi veya garantilere 
ait yükümlülüklerinin toplamını aşması halinde, ilgili ülke 
tarafından, stok sertifikalarının teslimi durumunda, hisse 
satışından dolayı zaman zaman ödeme yapılabilir. 

(iii) Ödemeler, Bankanın mali durumunu gözönünde bulundurmak 
kaydıyla kendi belirleyeceği para birimleri ile yapılabilir. 

(iv) Bir ülkenin üyeliğinin sona erdiği tarihte vadesi gelen 
kredi veya garantilerden dolayı Bankanın bir kayıba uğraması ve 
sözkonusu kayıbın, o tarihte Bankanın bu tür kayıplar için tahsis 
ettiği rezervleri aşması halinde, aşan tutar bankanın talebi 
üzerine o üyeden tahsil edilir. Buna ilaveten, bu Anlaşmanın 
6.Maddesinin 5.paragrafı uyarınca, eski üyenin ödenmemiş sermaye 
taleplerine karşı yükümlülüğü devam edecektir. 
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4. Bir ülkenin üyeliğinin sona ermesini izleyen 6 ay içinde, 
Banka bu Anlaşmanın 45.Maddesi uyarınca faaliyetlerini sona 
erdirdiği taktirde, ilgili ülkenin hakları bu Anlaşmanın 45, 46 
ve 47.Maddeleri çerçevesinde belirlenecektir. Sözkonusu Maddeler 
gereği, bu tür bir ülkenin üyeliği devam edecek ancak oy hakkı 
bulunmayacaktır. 

MADDE 44 
FAALİYETLERİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 

Yönetim Komitesi acil bir durumda, Guvernörler Kuruluna daha 
fazla inceleme ve değerlendirme süresi tanımak amacıyla, yeni 
kredi ve garantilere ilişkin işlemleri geçici olarak 
durdurabilir. 

MADDE 45 
FAALİYETLERİN SONA ERDİRİLMESİ 

1. Üyelerin toplam oy gücünün asgari dörtte üçünü temsilen 
Guvernörler Kurulunun üçte ikilik çoğunluğu ile çıkarılacak karar 
neticesinde Bankanın faaliyetleri sona erdirilebilir. 

2. Faaliyetlerin sona erdirilmesini takiben, aktiflerinin 
düzenli muhafazası ve yükümlülüklerinin tasfiyesi dışında Banka 
bütün diğer faaliyetlerini durduracaktır. 

MADDE 46 
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TALEPLERİN KARŞILANMASI 

1. Bankanın faaliyetlerinin sona erdirilmesi halinde, 
Üyelerin Bankanın sermaye stokuna ilişkin talep edilmemiş 
taahhütleri ve para birimlerinin değer kaybetmesinden kaynaklanan 
yükümlülükleri ve bütün diğer muhtemel yükümlülükleri, 
kreditörlerin alacakları ödeninceye kadar devam edecektir. 

2. Doğrudan alacaklı olan kreditörlere öncelikle Bankanın 
aktiflerinden, daha sonra Bankanın alacaklarından veya ödenmemiş 
veya talep edilebilir taahhütlerinden ödeme yapılacaktır. 
Doğrudan alacaklı olan kreditörlere herhangi bir ödeme yapılmadan 
önce, Yönetim Komitesi doğrudan veya muhtemel alacaklılara 
yapılacak ödemelerin eşit bir oranda olmasını sağlayacak 
düzenlemeleri gerçekleştirecektir. 
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MADDE 47 
AKTİFLERİN PAYLAŞTIRILMASI 

1. Bütün kreditörlerin alacakları ödenmeden önce Bankanın 
aktifleri üyeler arasında paylaştırılacaktır. Buna ilaveten, bu 
tür bir paylaşım kararının üyelerin toplam oy gücünün asgari 
veya kuruluşu adına hareket eden hiçbir şahıs veya kuruluş Banka 
aleyhine dava açamaz. Üyeler bu Anlaşmada, Bankanın İç Tüzük ve 
Yönetmelikleri veya Banka ile yaptıkları sözleşmelerde belirtilen 
şekillerde Banka ile aralarındaki anlaşmazlıkları 
çözümleyebilirler. 

3. Nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun, Bankaya nihai 
hukuki tebligatın bildirilmesinden önce Bankanın mülkü ve 
aktifleri her türlü haciz işleminden muaf olacaktır. 

VIII. BÖLÜM 
STATÜ, DOKUNULMAZLIK MUAFİYET, İMTİYAZLAR 

MADDE 48 
BÖLÜMÜN AMACI 

Bankanın etkili bir şekilde amacını gerçekleştirmesi ve 
kendine tevdii edilen fonksiyonları yürütebilmesi amacıyla, bu 
Bölümde bahsedilen statü, dokunulmazlık, muafiyet ve imtiyazlar 
her üyenin ülkesinde geçerli olacak şekilde Bankaya tanınmıştır. 

MADDE 49 
HUKUKİ STATÜ 

Banka tüzel kişiliğinin yanısıra aşağıdaki hususlarda da tam 
yetkili olacaktır. 

(i) sözleşme yapmak; 
(ii) menkul ve gayri menkul alım-satımı yapmak; ve . 
(iii) kanuni takibat yapmak. 

MADDE 50 
KANUNİ TAKİBATLARDAN MUAFİYET 

1. Banka, kendi borçlanması, yükümlülükleri garanti etmesi 
veya menkul kıymet alım-satım gibi kendi yetkilerinin 
kullanımından kaynaklanan durumlarda her türlü kanuni takibattan 
muaf olacaktır. Ancak, böyle bir durumda Bankanın merkezi veya 
bir şubesinin bulunduğu ülkelerde Banka aleyhine dava açılabilir. 
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2. Bu maddenin 1. paragrafında belirtilen hüküm ve koşullar 
saklı kalmak koşuluyla, hiçbir üye veya bir üyenin kurum veya 
kuruluşu veya bir üyeden veya üyenin kurum veya kuruluşu adına 
hareket eden hiçbir şahıs veya kuruluş Banka aleyhine dava 
açamaz, üyeler bu Anlaşmada, Bankanın İç Tüzük ve Yönetmeliklri 
veya Banka ile yaptıkları sözleşmelerde belirtilen şekillerde 
Banka ile aralarındaki anlaşmazlıkları çözümleyebilir. 

3. Nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun Banka'ya nihai 
yasal kararın bildirilmesinden önce Bankanın mülkü ve aktifleri 
her türlü haciz işlemlerinden muaf olacaktır. 

MADDE 51 
AKTİFLERİN MUAFİYETİ 

Nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun Bankanın mülkü ve 
aktifleri her türlü arama, talep, el koyma veya kamulaştırmadan 
muaf olacaktır. 

MADDE 52 
ARŞİVLERİN MUAFİYETİ 

Banka arşivi ve genel olarak Bankaya ait olan bütün 
dokümanlar nedere bulunursa bulunsun dokunulmazlığa sahiptir. 

MADDE 53 
AKTİFLERİN SERBESTİSİ 

Bankanın amaç ve fonksiyonlarının en etkin bir biçimde 
yerine getirebilmesi amacıyla ve bu Anlaşmanın hüküm ve 
koşullarına bağlı kalmak kaydıyla, Bankanın bütün mülkü ve 
aktifleri kısıtlamalardan, yönetmeliklerden, kontrollerden ve 
moratoryumlardan muaf olacaktır. 

MADDE 54 
HABERLEŞME İMTİYAZLARI 

üyeler Bankanın resmi haberleşmesine en az diğer üyelerin 
haberleşmelerine verdikleri önemi vereceklerdir. 

MADDE 55 
BANKA PERSONELİNİN MUAFİYETLERİ VE İMTİYAZLARI 

Banka için özel görevlerde bulunan uzmanlar da dahil olmak 
üzere, Bankanın bütün Guvernörleri, Direktörleri, bunların 
yedekleri ve diğer personeli: 
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(i) Bankanın dokunulmazlıklarından feragat etmesi hali 
dışında görevlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek hukuki 
tebligatlardan muaf olacaktır. 

(ii) Görev yaptıkları ülkelerin vatandışı değillerse, 
üyelerin yetkilileri ve çalışanlarına tanınan muafiyetlerden 
(gümrük, yabancı kayıt zorunluluğu, vatani görev gibi) ve kambiyo 
kolaylıklarından yararlanacaklardır. 

(iii) üyeler tarafından diğer üyelerin temsilcilerine, 
yetkililerine ve çalışanlarına sağlanan seyahat kolaylıklarından 
yararlanacaklardır. 

MADDE 56 
VERGİ MUAFİYETİ 

1. Bankanın aktifleri, mülkü geliri, faaliyetleri ve 
işlemleri bütün vergilerden ve gümrük resimlerinden muaf 
olacaktır. Banka ayrıca bir vergi veya resmin ödenmesi veya 
stopajına ilişkin yükümlülüklerden de muaf olacaktır. 

2. Üyelerin Bankaya üyelik başvurularında verdikleri onay 
veya kabul bildiriminde, kendi vatandaşlarının maaşlarını ve 
temettülerini vergiye tabi tutacağını belirtmesi hali dışında, 
Bankanın Direktörlerine, Yedeklerine ve diğer personele ödenen 
maaşlardan veya temettüden vergi tarh edilmeyecektir. 

3. (i) Sadece Banka tarafından ihraç edilmesi nedeniyle bu 
tür yükümlülük veya menkul kıymet arasında fark gözetilmeyecek, 

(ii) Bu tür vergilendirmenin tek yasal dayanağı ihraç 
edildiği yer veya para birimine ve ödenebilir veya ödenmemiş veya 
Bankaya ait herhangi bir büro veya işyerinde ise; 

Kimin elinde olursa olsun, temettü, veya faiz de dahil olmak 
üzere Banka tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere veya 
yükümlülüklere hiçbir şekilde vergi tarh edilmeyecektir. 

4. (i) Sırf Bankanın garantisi altında diye yükümlülük veya 
menkul kıymetler arasında fark gözeten; veya 

(ii) vergilendirmenin tek yasal dayanağı Bankaya ait bir 
büro veya işyerinden kaynaklanıyor ise kimin elinde olursa olsun, 
temettü veya faiz de dahil olmak üzere, Bankanın garanti etmiş 
olduğu hiç bir yükümlülük veya menkul kıymete vergi tarh 
edilmeyecektir. 
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MADDE 57 
UYGULAMA 

Her üye, kendi hukuk sistemine uygun olarak, bu Bölümde yer 
alan koşulların kendi topraklarında da etkin bir şekilde 
uygulanmasını sağlayacak ve sözkonusu uygulamalardan Bankayı 
haberdar edecektir. 

MADDE 58 
MUAFİYET, DOKUNULMAZLIK VE İMTİYAZLARDAN FERAGAT 

EDİLMESİ 
Banka, kendi takdirine göre ve Bankanın çıkarlarını en iyi 

bir şekilde gözetecek bir biçimde, bu Bölümde belirtilen 
muafiyetler, dokunulmazlıklar ve imtiyazlardan feragat edebilir. 

IX.BÖLÜM 
TADİLAT, YORUM, HAKEM KARARLARI 

MADDE 59 
TADİLAT 

1. Bu anlaşma sadece üyelerin toplam oy gücünün asgari 
dörtte üçünü temsilen Guvernörlerin üçte ikilik oyu ile alacağı 
karar doğrultusunda değiştirilebilir. 

2. Bu Maddenin 1.paragrafında belirtilen koşullar saklı 
kalmak kaydıyla, aşağıdaki hususlarda tadilat yapılabilmesini 
teminen Guvernörler Kurulunun oy birliği ile karar alması 
gerekmektedir. 

(i) Bankadan ayrılma hakkı; 
(ii) 5.Maddenin 6 ve7.paragraflarında belirtilen yükümlülük 

üzerindeki kısıtlamalar; ve 
(iii) 5.Maddenin 2.paragrafında belirtilen sermaye stoku 

alımına ilişkin haklar. 
3. Bu Anlaşmanın tadil edilmesine ilişkin herhangi bir 

öneri, Guvernörler Kurulu Başkanına iletilir ve sözkonusu Kurulda 
görüşülür. Bu değişikliğin benimsenmesi sonucunda bütün üyelere 
haber verilmesi zorunludur. Guvernörler Kurulunun daha farklı bir 
tarih belirtmemesi halinde, bütün değişiklikler üyelere yapılan 
resmi bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. 
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MADDE 60 
YORUM VE UYGULAMA 

1. Herhangi bir üye veya Banka veya iki veya daha fazla üye 
arasında bu Anlaşmanın hüküm ve koşullarının yorumlanması veya 
uygulanmasından doğabilecek sorunlar karara bağlanmak üzere 
Yönetim Komitesine iletilecektir. Ancak, bir üyenin Yönetim 
Komitesinde kendi vatandaşı olan bir temsilcisi yok ise ve de 
sözkonusu sorun özellikle kendisi açısından önem arz ediyor ise, 
bu üye doğrudan Yönetim Komitesinde temsil edilecektir. Ancak bu 
üyenin temsilcisinin oy hakkı bulunmayacaktır. Bu tür doğrudan 
temsilin koşulları, Guvernörler Kurulunca saptanacaktır. 

2. Bu Maddenin 1.paragrafı çerçevesinde Yönetim Komitesinin 
aldığı bir kararı benimsemeyen bir üye sorunun Guvernörler 
Kuruluna aktarılmasını talep edebilir. Guvernörler Kurulunun 
kararına bağlı olarak, Banka gerekli gördüğü takdirde Yönetim 
Komitesinin kararına göre hareket edebilir. 

MADDE 61 
TAHKİM (HAKEM KARARLARI) 

Bankanın faaliyetlerinin sona erdirilmesini sağlayan kararın 
benimsenmesini takiben, Banka ve üyeliği sona ermiş bir ülke veya 
herhangi bir üye arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde, bu tür 
anlaşmazlıklar 3 kişiden oluşan bir Hakemler Kurulu tarafından 
sonuçlandırılacaktır. Hakemlerden biri Banka içinden tayin ( edilecek, biri ilgili bir üye ülkeden seçilecek ve de taraflar 
aksini Öngörmediği takdirde, üçüncüsü de Uluslararası Adalet 
Divanı Başkanı tarafından veya Guvernörler Kurulunun tesbit 
edeceği bir başka yetkili organ tarafından seçilecektir. 
Hakemlerin çoğunluk oyu ile alınacak kararlar nihai ve taraflar 
üzerinde bağlayıcı olacaktır. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın 
devam etmesi halinde 3.Hakem usule ilişkin sorunları 
sonuçlandırmaya yetkili olacaktır. 

MADDE 62 
VERİLMİŞ SAYILAN ONAY 

Banka tarafından herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce 
herhangi bir üyenin onayı sözkonusu olursa, belirtilen süreler 
içinde itiraz olmamış ise onay verilmiş sayılacaktır. 
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X.BÖLÜM 
NİHAİ HÜKÜMLER 

MADDE 63 
İMZA VE DEPOZİT 

1. Bu Anlaşmanın İngilizce dilindeki bir orijinal kopyası Ek 
A'da yer alan ülkeler tarafından İmzalanmak üzere 31 Ocak 1966 
tarihine kadar Bangkok'daki Birleşmiş Milletler Asya ve Uzak Doğu 
Ekonomik Komisyonuna İletilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra 
anılan doküman Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine 
(depository) gönderilecektir. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bu anlaşmanın 
tasdikli kopyalarını Anlaşma taraflarına ve Bankaya üye olan 
bütün ülkelere gönderecektir. 

MADDE 64 
ONAY VEYA KABUL 

1. Bu anlaşma, tarafların onay veya kabulüne tabidir. Onay 
veya kabule ilişkin belgeler en geç 30 Eylül 1966 tarihine kadar 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine iletilecektir. Genel 
Sekreterlik her bir üyeye sözkonusu başvuru ile ilgili bilgileri 
iletecektir. 

2. onay ve kabul belgelerini bu Anlaşma yürürlüğe girmeden 
önce Genel Sekreterliğe gönderen taraf, o tarihte Bankaya üye 
olmuş kabul edilecektir. Yukarıdaki paragrafta belirtilen 
koşullara uygun hareket eden taraf, onay veya kabul belgelerini 
verdiği tarihte üyeliğe kabul edilecektir. 

MADDE 65 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Bu Anlaşma Bankanın kuruluş sermaye stokuna Ek A'da 
belirtilen ilk başvuruları toplamı en az yüzde 65 olan en az (15) 
tarafın (10 bölgesel ülkeden az olmamak kaydıyla) onay ve kabul 
dokümanlarının gerekli mercilere iletilmesini takiben yürürlüğe 
girecektir. * 
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MADDE 66 
FAALİYETLERİN BAŞLAMASI 

1. Bu Anlaşma yürürlîjğe girer girmez, her üye tarafından bir 
Guvernör atanacak ve Birleşmiş Milletler Asya ve Uzak Doğu 
Ekonomik Komisyonu Guvernörler Kurulunun toplantı yapmasını 
sağlayacaktır. 

2. Guvernörler Kurulu ilk toplantısında t 
(i) Bu anlaşmanın 30.Maddesinin 1.paragrafı uyarınca Yönetim 

Komitesi üyelerinin seçimi için gerekli düzenlemeleri yapacak; ve 
(ii) Bankanın faaliyetlerinin hangi tarihte başlayacağına 

karar verecektir. 
3. Banka faaliyetlerinin başlama tarihini üyelerine 

bildirecektir. 
İşbu anlaşma İngilizce dilinde ve tek bir kopya halinde 4 

Aralık 1965 tarihinde Manila, Filipinler'de imzalanarak 
Bankgkok'da bulunan Birleşmiş Milletler Asya ve Uzak Doğu 
Ekonomik Komisyonuna getirilerek, Anlaşmanın 63.Maddesi uyarınca 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine emanet bırakılmıştır. 
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II 
Aşağıda adı geçen ülkeler Anlaşma'ya imza attıklarında 

aşağıda belirtilen miktarlarla sermaye stokuna iştirak 
taahhüdünde bulunmayı kabul etmeleri koşuluyla, Madde 63 uyarınca 
bu Anlaşma'ya imza koyan ülkeler arasında girebilirlert 

İÜJss Taahhüt Miktarı (MUyon $) 

1. Burma 

2. Moğolistan 

7.74 
0.18 

Toplam t 7.92 

İÜJiâ 

KISIM B.BÖLGE DIŞI ÜLKELER 
I 
Taahhüt Miktarı fMllvon S) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Belçika 
Kanada 
Danimarka 

1 

Federal Almanya Cumhuriyeti 
İtalya 
Hollanda 
İngiltere 
A.B.D. 

5.00 
25.00 
5.00 
30.00 
10.00 
11.00 
10.00 

200.00 

Toplam 296.00 
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EK A 
64. MADDE UYARINCA ÜYE OLABİLECEK ÜLKELERİN YETKİLİ SERMAYE 

STOKUNA İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ 
Kısım A. BÖLGE ÜLKELERİ 

t)l*9 
1. Afganistan 
2. Avustralya 
3. Kamboçya 
4. Seylan 
5. Çin Halk Cumhuriyeti 
6. Hindistan 
7. İran 
8. Japonya ı 

9. Kore Halk Cumhuriyeti 
10. Laos 
11. Malezya 
12. Nepal 
13. Yeni Zelanda 
14. Pakistan 
15. Filipinler 
16. Vietnam Cumhuriyeti 
17. Singapur 
18. Tayland 
19. Batı Samoa 

Taahhüt Miktarı (Milyon S) 
3.36 

85.00 
3.00 
8.52 
16.00 
93.00 
60.00 
200.00 
30.00 
0.42 

20.00 
2.16 

22.56 
32.00 
35.00 
7.00 
4.00 
20.00 
0.06 

Toplam t 624.08 
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II 
Aşağıda adı geçen bölge dışı ülkeler, 21 Ekim-1 Kasım 1965 

tarihleri arasında Bangkok'da yapılan Asya Kalkınma Bankası 
Hazırlık Komitesi toplantısına katılmış olup Banka'ya üye olmak 
hususuna ilgi duyduklarını göstermişlerdir. Bu ülkeler, Anlaşmaya 
imza attıkları zaman Banka sermaye stokuna beş milyon dolardan 
($ 5.000.000) az olmamak kaydıyla iştirak taahhüdünde bulunmaları 
halinde, Madde 63 uyarınca Anlaşmayı imza edenler arasına 
katılabilirler: 

1. Avusturya 
2. Finlandiya 
3. Norveç 
4. İsveç 

III 
Bu Ek'te Kısım (I) başlığı altında isimleri sayılan bölge 

dışı ülkelerden herhangi biri, Asya ve Uzak Doğu için Birleşmiş 
Milletler Ekonomik Komisyonunun Bangkok'taki İdare Sekreterini 
haberdar etmek suretiyle, 31 Ocak 1966'da veya daha önce, iştirak 
taahhütlerinin miktarını artırabilir. Bu yapılırken ise bu Ek'in 
Kısım (I) ve (II) başlıkları altındaki bölge dışı ülkelerin ilk 
taahhüt miktarları toplamı üçyüzelli milyon doları 
($ 350.000.000) geçmeyecektir. 

(i) Ek A, Kısım B III altındaki yetkilere dayanarak Federal 
Almanya Cumhuriyeti, İtalya ve İngiltere'nin taahhütlerini 
sırasıyla $ 4.000.000, $ 10.000.000 ve $ 20.000.000 kadar 
arttırmak; (ü) Guvernörler Kurulu'nun 4 no.lu Kararındaki 
yetkilere dayanarak Afganistan, Kamboçya, Vietnam Cumhuriyeti (şu 
anda Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti) ve Singapur'un taahhütlerinde 
artış yapmak; (iii) Guvernörler Kurulu'nun sırasıyla 4, 11, 23, 
32, 38, 48, 54, 57, 63, 74, 95, 113, 138, 148, 168 ve 176 sayılı 
kararlarına binaen Endonezya, İsviçre, Hong Kong, Fransa, Fiji, 
Papua Yeni Gine, Tonga, Bangladeş, Solomon Adaları, Burma (şu 
anda Myanmar Birliği), Kiribati, Cook Adaları, Maldivler, 
Vanuatu, Bütan, İspanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni üyeliğe kabul 
etmek; (iv) Guvernörler Kurulu'nun 46, 104 ve 158 sayılı 
kararları altında üyelerden ek taahhüt almak; (v) Guvernörler 
Kurulu'nun 55, 79, 80, 89, 99, 100, 112, 114 ve 174 sayılı 
kararlarındaki yetkilere dayanarak Kanada, Finlandiya, Fransa, 
Fedaral Almanya Cumhuriyeti, Endonezya, İtalya, Kore Cumhuriyeti, 
Malezya, Hollanda, İsviçre ve Batı Samoa'nın taahhütlerinde artış 
yapmak suretiyle; 

iştirak taahhütleri listesi aşağıdaki şekildedir: 
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ASYA KALKINMA BANKASI^NA KAYITLI SERMAYE STOKUNA 
İŞTİRAK TAAHHÜTLERİ 

31 Aralık 1989 itibariyle 
Kısım A.BÖLGE ÜLKELERİ 

Afganistan Cumhuriyeti 
Avustralya 
Bangladeş 
Bütan 
Kamboçya 
Çin Halk Cumhuriyeti 
Cook Adaları 
Fiji 
Hong Kong 
Hindistan 
Endonezya 
Japonya 
Kiribati 
Kore Cumhuriyeti 
Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Malezya 
Maldivler 
Myanmar 
Nepal 
Yeni Zelanda 

Taahhüt Miktarı 

(*) 
11.95 

1.023.70 
180.64 

1.10 
8.75 

.140.00 
0.47 
12.03 
96.35 

..120.05 
963.50 

î.408.75 
0.71 

781.23 
2.46 

481.75 
0.71 

96.35 
26.01 

271.70 

(**) 
15.70 

1.345.31 
237.39 

1.45 
11.50 

.498.14 
0.62 
15.81 

126.62 
.471.93 
.266.19 
.165.48 

0.93 
.171.22 

3.23 
633.10 

0.93 
126.62 
34.18 

357.06 

Pakistan 
Papua Yeni Gine 
Filipinler 
Singapur 
Solomon Adaları 
Sri Lanka Sosyalist Demokratik 
Cumhuriyeti 
Taype, Çin 
Tayland 
Tonga 
Vanuatu 
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti 
Batı Samoa 

Toplam 

(*) 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
10 

385. 
16. 

421 . 
60. 

1. 

102. 
192. 
240. 

0. 
1. 

60. 
0, 

. 2 2 2 , 

.40 
60 

.52 
,20 
,18 

.60 

.70 

.87 

.71 

.18 

.38 

.58 

.13 

** \ 
506.48 
21.82 

553.94 
79.11 
1.55 

134.83 
253.24 
316.54 

0.93 
1.55 

79.35 
0.76 

$ 13.433.51 
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Kısım B. BÖLGE DIŞ ÜLKELER 

(*) (**) 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Federal Almanya Cumhuriyeti 
İtalya 
Hollanda 
Norveç 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
ABD 

-1 

Toplam 
Genel Toplam 

S $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

•c
/>

 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$2 
$5 

$ 16 

60.20 
60.20 

925.43 
60.20 
60.20 

411.78 
765.34 
319.75 
181.47 
60.20 
60.20 
24.08 

103.25 
361.31 
.408.75 
.862.36 
.084.49 

$ 79.11 
$ 79.11 
$ 1.216.16 
$ 79.11 
$ 79.11 
$ 541.15 
$ 1.005.78 
$ 420.21 
$ 238.21 
$ 79.11 
$ 79.11 
$ 31.65 
$ 135.69 
$ 474.82 
$ 3.165.48 
$ 7.704.08 
$ 21.137.59 

(*) 0.888671 gram saf altın karşılığı olan, 31 Ocak 
1966'daki ağırlık ve saflık ölçüsü ABD doları cinsinden ifade 
edilmiştir. 

(**) Halihazırda ABD doları olarak $ 1.31416 karşılığı gelen 
özel Çekme Hakları (SDR) cinsinden ifade edilmiştir. 
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s EK B 
DİREKTÖRLERİN SEÇİMİ 

Bölüm A-Bölge üyelerini Temsil Eden Guvernörler Tarafından 
Direktör Seçimi 
1. Bir bölge üyesini temsil eden her Guvernör temsil ettiği 

üyenin oylarının tümünü tek bir kişi için kullanacaktır. 
2. En fazla oyu alan İlk yedi (7) kişi Direktör olacaktır. 

Burada bölge üyelerinin toplam oy gücünün yüzde onundan (10) az 
oy alanlar,'seçilmiş kabul edilmeyecektir. 

3. İlk tur oylamada yedi (7) kişi seçilemezse ikinci bir tur 
daha yapılacaktır. Bu ikinci turda, bir önceki turda en az oyu 
alan kişi oylama dışı bırakılacak, oylar aşağıda belirtilen 
kişilerce verilecektin 

(a) Bir önceki turda, seçilmeyen kimselere oy veren 
Guvernörler; ve, 

(b) Seçien bir kimseye oy verirken verdiği oylarla, bu 
Bölümün (4). paragrafına göre, o kimseye verilen oyları bölge 
üyelerinin toplam oy gücünün yüzde onbiri (11) üzerine çıkaran 
Guvernörler. 

4. (a) Bir Guvernörün verdiği oyların, oy verdiği kimsenin 
oylarını toplamın yüzde onblrlnln ( H ) üzerine çıkarıp 
çıkarmadığı hususuna karar verirken, sözkonusu yüzde onbirin (11) 
şunları içermesine dikkat edilecektir. Yüzde onbir (11) öncelikle 
o kimse için en fazla oyu veren Guvernörün oylarını, sonra da 
azalan bir sırayla yüzde onbire (11) ulaşıncaya kadar en yüksek 
ikinci oyları veren her Guvernörün oylarını kapsayacaktır. 

(b) Oy verdiği kimsenin oylarını yüzde onun (10) üzerine 
çıkartacak şekilde, oylarının bir kısmı sayılacak olan bir 
Guvernör, oy verdiği kimsenin oylarını toplamın yüzde onblrlnln 
(11) üzerine çıkartacak olsa da, bütün oylarını o kimseye vermiş 
kabul edilecektir. 

5. Eğer ikinci turdan sonra da yedi (7) kişi seçilmemiş 
olursa, bu BölUm'de belirtilen ilke ve usullere uygun olarak 
başka turlar yapılacaktır. Buradaki istisna, bu Bölümün (2). 
paragrafı hükümlerinden farklı olarak, eğer altı (6) kişi 
seçilmişse, yedinci kişinin bölge üyelerinin kalan oylarıyla, 
basit çoğunluk ilkesine göre seçilebileceğidir. Bu tür kalan 
oyların tümü yedinci Direktörün seçimi için sayılmış kabul 
edilecektir. 
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6. Bölge üyelerini temsil eden Guvernörler tarafından 
seçilen Direktörlerin sayısında bir artış olması halinde bu Ek'in 
Bölüm A (2), (3) ve (4)'üncü paragraflarında belirtilen minimum 
ve maksimum yüzdeler Guvernörler Kurulu tarafından karşılıklı 
olarak ayarlanacaktır. 

Bölüm B-Bölge Dışı Üyeleri Temsil Eden Guvernörler 
Tarafından Direktör Seçimi 

1. Bir bölge dışı üyeyi temsil eden her Guvernör, temsil 
ettiği üyenin oylarının tümünü tek bir kişi için kullanacaktır. 

2. En fazla oyu alan ilk üç (3) kişi Direktör olacaktır. 
Burada bölge dışı üyelerin toplam oy gücünün yüzde yirmibeşinden 
(25) az oy alanlar seçilmiş kabul edilmeyecektir. 

3. İlk tur oylamada Üç (3) kişi seçilmezse ikinci tur daha 
yapılacaktır. Bu ikinci turda, bir önceki turda en az oyu alan 
kişi oylama dışı bırakılacak, oylar aşağıda belirtilen kişiler 
tarafından verilecektir: 

(a) Bir önceki turda seçilmemiş kimseler oy veren 
Guvernörler; ve, 

b) Seçilen bir kimseye oy verirken verdiği oylarla, bu 
Bölümün (4). paragrafına göre, o kimseye verilen oyları bölge 
dışı üyelerin toplam oy gücünün yüzde yirmialtısı (26) üzerine 
çıkaran Guvernörler. 

4. (a) Bir Guvernörün verdiği oyların, oy verdiği kimsenin 
oylarını oplamın yüzde yirmialtısının (26) üzerine çıkarıp 
çıkarmadığı hususuna karar verirken, sözkonusu yüzde yirmialtının 
(26) şunları içermesine dikkat edilecektir: yüzde yirmialtı (26) 
öncelikle o kimse için en fazla oyu veren Guvernörün oylarını 
daha sonra da azalan bir sırayla, yüzde yirmialtıya (26) 
ulaşıncaya kadar ikinci oyları veren Guvernörün oylarını 
kapsayacaktır. 

(b) Oy verdiği kimsenin oylarını yüzde yirmibeşin (25) 
üzerine çıkartacak şekilde, oylarının bir kısmı sayılacak olan 
bir Guvernör, oy verdiği kimsenin oylarını toplamın yüzde 
yirmialtısının (26) üzerine çıkartacak olsa da, bütün oyların o 
kimseyevermiş kabul edilecektir. 

Guvernörler Kurulu, İkinci Yıllık Toplantısında, 30. Madde, 
1 (ii) hükümlerine uygun olarak, Direktörler Kurulu'nun büyüklük 
ve kompozisyonu yeniden gözden geçirmiş ve bazı kararlar 
almıştır. Bunlara göre; Dördüncü yıllık toplantıdan itibaren 
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geçerli olmak üzere, bölge dışı üyeleri temsilen dört (4) 
Direktör seçilecek ve, EK B'nin (B) Bölümü, 2, 3 ve 4 numaralı 
paragraflarında belirtilen minimum ve maksimum yüzdeler o 
toplantıda sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 19 olarak ayarlanacaktır. 
(Guvernörler Kurulu 27 nolu Kararı). Sonuçta, Guvernörler Kurulu 
minimum yüzdeyi, yüzde 16'dan yüzde 17'ye değiştirmiştir. (Karar 
No. 37). 

5. Eğer ikinci turdan sonra da üç (3) kişi seçilmemiş 
olursa, bu Bölüm'de belirtilen usul ve ilkelere uygun olarak 
başka turlar yapılacaktır. Buradaki istisna; bölge dışı üyelerin 
iştirak taahhütlerinin minimum toplamının üçyüzkırkbeş milyon 
dolara ($ 345.000.000) ulaşmış olması koşuluyla ve bu Bölüm'ün 
(2). paragrafı hükümlerinden farklı olarak, eğer iki (2) kişi 
seçilmişse, üçüncü kişinin kalan oyların basit çoğunluğuyla 
seçilebileceğidir. Böyle kalan oyların tümü üçüncü Direktörün 
seçimi için sayılmış kabul edilecektir. 

6. Bölge dışı üyeleri temsil eden Guvernörler tarafından 
seçilen Direktörlerin sayısında bir artış olması halinde bi EK'in 
Bölüm B (2), (3) ve (4)'üncü paragraflarında belirtilen minimum 
ve maksimum yüzdeler Guvernörler Kurulu tarafından karşılıklı 
olarak ayarlanacaktır. 
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