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*m**~ 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

. TBMM Genel' Kurulu saat 10.00'da 
açılarak dört oıturuım yaptı. 

Aırtbvin Milötvekiılii Ayhan Arüıfağa-
oğhı, IMurgul Balkır Falhrilkası baoadia-
nıfldıan çıkan izehirlii gazların çevrede 
yaptığı 'tahırilbait; 

Kütahya MiHBetvelkiilli Mehmet Kork-
ımaz da, tiftiğin devlet desteklemesine 
ataması ve TÜftik Dıesitelkleme Alım Ka-
ırarnaımesliniin biır an önce yayımlanması; 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptıüar. 

Vaki ıresmî davet üzerine Batı Avru
pa AsamiMesi ıtoplantıîlarına Türkiye Bü
yük Miilet Meollisıimiı ıtemslen iki oıifeft-
'vdkillinin gözlemdi olarak katıltma'lannın 
(Başkanlık Divanınca uygun görüldlügü-
ıne îiillişlkin Başkanlık 'tezkeresi ve 

Türkiye (Büyük Millet Meclislinde 
parılamentoikrarası; 

Türk - Endonezya, 
Türlk - Avusturya, 
Türk - Avuısitıralıya, 

Dostluk grupları kurutmasına ilıişkan 
'Başkanlık tezkereleri ille eki kurucular 
(kurulu listelenil kalbud edildi. 

19Ü8 Sayılı Kaçakçılığın .Men ve Ta
kibine Daiır Kanunun Bir Maiddesinskı 
IDeği'şitiırilknesiı Hakkında Kanun Tasıaru-
sınım 1(1/423) l(IS. 'Sayısı!: 5ı6) yapilan gö
rüşmelerden sonra kabull ledilldiği ve ka
nunlaştığı açıMlandı. 

2822 Sayılı Toplu llş Sözleşmesi! Grev 
ve Lokavt Kanununun IBaızı Maddeleri
nin Değişıfcirıiilımesliı ve (Bazı Hükümlerinin 
Kaldırılması Hakkımda Kanun Tasarlısı
nın ((1/440) ı(S. Sayısıı: 59) tümü lüzerin-
dıeki görüşmeler tamamlanarak 9 uncu 
maddesine kadar kabul edidi, 

9 uncu maddemin oylanması sırasın
da karar yetersayısı (bulunmadığından; 

27 Nisan 19818 Cuma günü saat 10.00' 
da ifcopüanmafc üzere, <birîieşiıme saat 
21.1'8'de son verİdi. 

(Başkan 
Baştoanvekii 

Abdulhaîim Araş 
Kâıtiip Üye 

(Bursa 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

— 4 — 
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•II. — GELEN KÂĞITLAR 

27.5.1988 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 506 sayılı Sloısyal Sigortalar Ka

nununa )Hiır Geçici Madde Elklenımesinıe 
Dair Kamun Hükmünde Kararname 
(1/452) (Sağlık ve Sois'ya! Jşiter Komisyo
numa) (Başkanlığa ıgeltiş Itariiihi : 27.5.1988) 

Teklifler 
1. — Edime Milldüvekil Bridal,Kal

kan ve 6 Arkadaşının; 1479 ısayılh Es
naf ve Sanatkârlar ive Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sloısyal Sigortalar Kurumu 
Kanununla Blir Geçici Madde OElklıenmesıi-
me Daliırj Kanun Teklifi (2/71) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Konılisyonuna) (Başkanlığa 
geliş terfii : 25.5.1988) 

2. — Tralbzon IMiileltivekilli Eyüp Aşılk' 
in; 22.4.1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler! Kanununun Elk 1 indi Maddle-
siınıe İki Fı'fcra Eklenmesi Halk'kımıda Ka
nun Teklifi (2/72) <(Plam ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa ©eiHiş tarihi : 
25.5U988) 

3. — Kayseri (Milletvekilli Halil Öz-
'soy'un; Kayseri itlinde Melikgazli ve Ko-
casinan Adıyla J]ki İlçe Kurulması Hak
kımda Kanun Teklifi (2/73) (İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarıma) (Başkan
lığa geliş itariitı'i : 25.5.1988) 

4. — Kayseri Miletve(k)i'li Halil öz-
soy'un; Devlete ve Kamu Kuruluşlarına 
Ailt Bazı Hizmetlıerin Özel Se'k'töre Yap
tırılması Hakkımda Kanun Teklifi (2/74) 
(Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa gıdliş Itarilhi : 25.5.1988) 

Raporlar 
1. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/116) (S. Sayısı : 
71) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) (GÜN
DEME) 

2. — Devlet Memurları ille Diğer Kla-
mu görevöeırMn Aylıklarınım ödeme 
Zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/144) (S. Sayıısı : 
72) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) (GÜN
DEME) 

3. — Muhafazasına Lüzum Kalma
yan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/418) 
(S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 27.5.1988) 
(GÜNDEME) 

4. — 1163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
[Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu' 
nun, 24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı 
Kooperatifler Kanununun 46 ncı Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/444, 
2/3) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) (GÜNDEME) 

5. — Hatay Milletvekili Mehmet 
IDönen'im, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanunlia 
Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasla Teklifi; Anka
ra Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 Ar
kadaşının, 506 Sayıü Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
da Eklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
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Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) 
(S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) (GÜNDEME) 

6. — 28.3.1988 TarMİ ve 2809 Sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendi
nin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici 
Maddeler Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 
2507 Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Ka
nununun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Millî Eğitim Komisyonları raporları 
1(1/409) (S. Sayısı : 75) (Dağılana tarihi : 
27.5.1988) (GÜNDEME) 

7. — 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin bulundukları yerden, yüksek sesle, 
burada bulunduklarını işaret etmelerini 
rica. ederim. 

sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 
((GÜNDEME) 

8. — Maluller ile Şehit Dul ve Ye
timlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin 
Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Pilan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi : 27.5.1988) (GÜNDEME) 

9. — Uzman Jandarma Kanunu Ta
sarısı ve Mili Savunma; İçişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/433) 
<IS. Sayısı : 79) (Dağittma tarihi : 
27.5.1988) (GÜNDEME) 

(Edirne Milletvekili Mehmet Fuat 
Erçetin'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

> > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU E. Yılduim Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul ÜnKi (Bursa), Cemal Özbaen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Kütahya Milletvekili H. Cavit 
Erdemir'in, Garp Linyitleri işletmesi Se-
yitömer bölgesinde çalışan işçi ve me
murların işyerlerine gidiş gelişlerindeki 
aksamalara ilişkin gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istem
leri vardır. 

Birinci söz istemi, Garp Linyitleri 
İşletmesi Seyitömer bölgesindeki işçilerin 
işyerlerine gidiş gelişlerindeki aksamalar 
konusunda Sayın Cavit Erdemir'in. 

Sayın Erdemir, buyurun efendim. 

H. CAVÎT ERDEMİR (Kütahya) — 
Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyit
leri işletmesine bağlı Seyitömer bölgesin
deki personelin naklindeki aksamalar se
bebiyle söz almış bulunuyorum; bu vesi
leyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Lin
yitleri İşletmesi Müessesesine bağlı Seyit
ömer bölgesinde çalışan işçi ve memurun 
tahminen 1 900 civarında bir miktarı 
Kütahya'da oturmakta ve Kütahya'dan 
Seyitömer bölgesine nakledilmekte, iş 
hitamında (iş bitiminde d!e) mesai sonun
da da Seyitömer bölgesinden tekrar, Kü
tahya'ya, ikametgâhlarına nakledilmek
tedirler. Bu iş, bir şirket tarafından, Garp 
Linyitleri İşletmesiyle bu şirket arasında 
aktedilen mukavele gereğince yapılmak
tadır. Demin de belirttiğim gibi, getiri
lip götürülen işçi ve memur sayısı 
1 900 civarındadır. İşin başlangıç tarihi 
1.10.1987'dir. İşin başlangıç tarihi olan 
1.10.1987 tarihinden beri, bu iş şartna
melere uygun olarak yapılmamaktadır 
ve bugün de durum aynıdır. 

Şirketin her gün 19 otobüsle bu işi 
yapması gerektiği halde, hiçbir zaman, 
şirket tarafından bu miktarda otobüs te
min edilmemiş, servise konulmamıştır. 
Yalnızca nisan ayı ile mayıs ayının sekiz 
gününü tetkik ettiğimiz takdirde şirketin 
şartname ve mukavele hükümlerine hiç 
mi hiç uymadığı açıkça meydana çıkmak
tadır Şöyle ki : 1.4.1988 tarihinde 11 oto
büs, 2.4.1988 tarihinde 11 otobüs, 3»4.1988 
tarihinde 12 otobüs, 4.4.1988 tarihinde 
17 otobüs, 5.4.1988 tarihinde 11 otobüs, 
6.4.1988 tarihinde 10 otobüs, 7.4.1988 
tarihimde 9 otobüs, 8.9.1988 tarihinde 9 
otobüs, 10.4.1988 tarihinde 7 otobüs, 
11.4.1988 tarihinde 6; 12.4.1988 tarihin
de 8; 11.4.1988 tarihinde 16 otobüs, vak
tiniz* almamak için diğerlerini saymıyo
rum, nisan ayının geri kalan günlerinde 
bazı günler 15, bazı günler 13, bazı gün
ler 14 şeklinde devam etmektedir. 

Mayıs ayının ilk sekiz gününde ise, 
1.5.1988 tarihinde 13 otobüs servise ko
nulmuş, 2.5.1988 tarihinde 8 otobüs ser
vise konulmuş, 3.5.1988 tarihinde 6 oto
büs servise konulmuş, 4 - 5.5.1988 tari
hinde 7 otobüs servise konulmuş 6 -
7.5.1988 tarihlerinde 8 otobüs servise ko
nulmuş ve nihayet 8 Mayıs 1988 tarihin
de 6 otobüs servise konulmuştur. 

Diğer taraftan, otobüsler için belirli 
duraklar tayin ve tespit edilmiştir, tespit 
edilen bu duraklara otobüsler geç gel
mektedir. Bu geç gelme, 10 dakika, 20 
dakika şeklinde değil, bir saat, iki saat 
şeklinde olmaktadır; çünkü, yeterli oto
büs yoktur. Otobüslerin, şartname gereği 
Seyitömer bölgesi atölyesinde kontrol 
edilmesinden sonra sefere çıkmaları ge
rektiği halde, bu yapılmamaktadır. 



T. B. M. M. B : 72 

Yine şartnameye aykırı olarak, çok 
eski ve modeli düşük otobüsler sefer yap
maktadır. Eksik otobüsler yerine 14 kişi
lik minibüsler kiralanarak sefere konul
maktadır. Alelacele temin edilen minibüs
lerde, gideceği işyerlerini gösterir levha
lar olmadığından, bilhassa sabahları Kü
tahya'da büyük bir kargaşa doğmaktadır. 

Yukarıdan beri belirttiğimiz bu durum, 
işçi ve memurun gidiş ve dönüşlerinde 
duraklarda saatlerce beklemesine ve bu 
suretle perişan olmasına sebep olmakta
dır. Yine, işçi ve memurun bu otobüs 
ve vasıtalarla gidiş ve gelişlerinde büyük 
bir sıkıntı doğmakta; zira, yeterli sayıda 
otobüs olmadığı için, 15 kilometre civa
rındaki yol bazen ayakta gidilmek mec
buriyetinde kalınmaktadır. Diğer taraftan, 
yine bu düzensizlik ve şirketin şartlara ve 
mukaveleye uymaması sebebiyle doğan 
durum, işçi ve memurun durak ve yol
larda saatlerce beklemesi sebebiyle işgü
cünün de kaybına sebep olmaktadır. Altı 
ayı aşkın bir süredir devam eden bu durum 
karşısında, 1 900 civarındaki 'işçi ve me
mur kışın soğukta, yazın sıcakta yorgun 
düşmekte, perişan olmaktadır. 1 900 civa
rındaki bu işçi ve memur, çektikleri bu 
büyük sıkıntıyı, maalesef, ilgili makam
lara bir türlü duyuramamalardır. İlgili 
makamlar derken, kastım Garp Linyitle
ri tşletmesi Müessesesi ve Seyitömer Böl
gesi değildir; zira, gerek Seyitömer Böl
gesi gerekse Garp Linyitleri tşletmesi 
Müessesemi Müdürlüğü, gerekli şekilde, 
kendi üstlerine durumu duyurmuşsa da 
üst makamlarca gerekli tedbirler bir tür
lü alınmamıştır. 

IŞartname gereği, mukavelenin feshi 
ve müeyyidelerinin uygulanması gerekti
ği halde, maalesef, bugüne kadar bu yapıl
mamış ve 1 900 civarındaki işçi ve me-
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mur, yukarıda belirttiğimiz kaderine ay
lardır terk edilmiştir. 

İşçi ve memur arasında mukavelenin 
feshinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca önlendiği şeklinde bir iddia, 
yaygın bulunmaktadır. 

Dileğimiz, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının, bir an önce duruma el ko
yarak, bu durumu önlemesidir. Yarından 
itibaren, şartname ve rnukaVele şartlarını 
yerine getirmeye şirket mecbur edilmeli 
ve müeyyideler tatbik 'edilmelidir. Bu ya
pılmadığı takdirde, mukavele feshedile
rek yine müeyyideleri uygulanmalıdir. 

Hepinize en derin saygı ve hürmetleri
mi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Erdemir. 

2. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, Hac organizasyonuna ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın cevabı. 

BAŞKAN — İkinci gündem dışı sö
zü, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Du-
rutürk, hac organizasyonu hakkında is
temiştir. 

Buyurun Sayın Durutürk. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her 
yıl, Dinayet İşleri Başkanlığıyla Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından organize edil
mekte olan... (ANAP sıralarından «Diya
net, diyanet» sesleri). Diyanet Vakfı ta
rafından organize edilmekte olan hac fa
rizasının bu yılki durumu hakkında gün
dem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu 
vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamla
rım. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, hac, 
erkânı Islamiyeden birisidir. İnananlar 
için bu farzı ifa etmek bir görevdir. Hem 
maddî hem de bedenî olarak ifa edilen 
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'hac farizasının ifasına yardımcı olmak, 
fert ve devlet olarak insanımıza saygının 
olduğu kadar, din ve vicdan hürriyetinin 
de bir gereğidir. 

Hac farizasının organizasyonu, yakla
şık on yıldan beri, bilindiği gibi, özel 
sektör elinden alınarak, yukarıda belirtti
ğim, Diyanet İşleri Başkanlığıyla Tür
kiye Diyanet Vakfı tarafından yapılmak
tadır. Bu organizasyon, yıldan yıla eksik
likleri giderilerek daha mükemmel hale 
getirilmeye çalışılmaktadır. Bu organizas
yon, 'bazı aksaklıklara rağmen, yurt için
de vatandaşlarımızın, yurt dışında ise di
ğeri islam ülkelerinin takdirine mazhar 
olmaktadır. Hal böyle iken, İran'daki re
jim değişikliğinden sonra, İran rejiminin 
hac farizasını bahane ederek Suudi Ara
bistan Hükümetine ve hanedanına karşı 
takındığı hasmane tutumu sonucu, bilin
diği gibi, her yıl, hac görevi sırasında olay
lar çıkmakta ve geçen yü 400*ü aşkın Müs
lüman bu olaylarda bayatını kaybetmiş 
bulunmaktadır. Bu durum, Suudi Arabis
tan Hükümetini birtakım tedbirler almaya 
sevk etmiş bulunmaktadir. 

Haccın emniyet içerisinde yapılmasını 
sağlamak, Suudi Arabistan Hükümetinin 
görevidir; ancak, hacda emniyetin sağla
namayacağı bahanesiyle hacı sayısında 
kısıntıya gidilmesi yanlıştır. Suudi Hü
kümeti her türlü tedbiri alarak, hem hac 
görevini yaptırmak hem de bütün Müslü
man hacıların emniyetini sağlamakla gö
revlidir. Yıllar yılı 'bu kutsal topraklara 
hâkim olan milletler, en güç şartlar altında 
bile, bu sorumluluğu hakkıyla yerine ge
tirmişlerdir. Suudi Arabistan Hükümeti, 
Mam Konferansı Teşkilatının Amman'da 
yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısında 
alınan karar gereği, bu sene hac için baş
vuruda bulunan vatandaşlarımızın tama
mına vize veremeyeceğini bildirmiş ol

masına rağmen, gerekli tedbirler alınma
yarak, 1988 yılında, hac için bütün mü
racaatlar kabul edilmiş ve bu yıl hac için 
93 117 vatandaşımız başvuruda bulunmuş
tur. Bir başka deyişle 93 117 vatandaşımı
zın îslamın beş şartından birisi olan hac 
görevi için ümitlendirilrniştir. Ancak, ara
dan 4 ay geçtikten sonra, şimdi bu va
tandaşlarımızın bazılarına, bu görevi bu 
sene yerine getiremeyeceği söylenmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, yur
dumuzda hac farizasını, yanlış bir değer
lendirme sonucu, vatandaşlarımız, oğlu
nu, kızını evlendirdikten ve mümkünse 
ticareti de bıraktıktan sonra, tabiri caizse 
ununu eleyip eleğini astıktan sonra yeri
ne getirmektedir. Kimsenin yarma çıka
cağı belli olmadığına göre, bütün ömrü 
boyunca bu dinî görevi yerine getirmek 
için can atan Müslüman kardeşlerimizin 
ümitlerinin suya düşmüş olması, son de
rece üzücüdür. 

Bu sene hac için başvuruda bulunan 
93 117 vatandaşımızın 80 200'ü bu göre
vi yerine getirebilecek, yaklaşık 13 bin 
vatandaşımızın ise, bu kutsal görevi, şayet 
durum değişmezse, yerine getiremeyecek
leri görünmektedir. Sayın Hükümetümi-
zin, bu meselenin üzerine giderek mese
leyi halledeceği yerde, bir vurdumduy
mazlık ve teslimiyetçilik içinde görünme
si yanlıştır.' 

Vatandaşının seyahat ve dinî hürriyet
lerini korumak hükümetlerin en önemli 
görevlerinden birisidir. Bu durum, aynı 
zamanda vatandaşın devlete olan güveni
ni de sarsacak mahiyettedir. Sön bir hafta 
içerisinde birçok milletvekili arkadaşları
mıza bu hususta yapılan başvurular bu
nun açık bir delilidir. 

(Elbiseden, otobüs teminine, pasaport 
İşlemlerinden, Mekke ve Medine'de ev 
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ve çadır teminine ka'dar her türlü hazır
lıklar tamamlanıp, masraflar yapıldıktan 
sonra böyle bir 'kısıtlamaya boyun eğmek 
mümkün değildir. 

MEHMET ALİ DOĞUMLU (Bingöl) 
— İş 'bitirici Hükümet onu da halletti, 
merak etme. 

ERTEKÜN DURUTÜRK (Devamla) 
— Pek'i, ondan memnun oluruz arkada
şım. Sabah sordum, «öyle bîr şey yok» 
dediler. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) 
— Halledildi... 

BRTEKtN DURUTÜRK (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, konunun diğer 
'bir yönü de, devlete itimat ederek başvu
ruda bulunan vatandaşlarımızın, aradan 
geçen dört aydan sonra 'görevlerini yerine 
getirebilmenin telaşı ve üzüntüsü içinde 
kıvranırken, kendisine «Millî Görüş Teş
kilatı» adını veren bir grup, vatandaşımız
la alay edercesine, 1 milyon 585 bin Türk 
Lirası veren herkesi hacca götüreceğini 
ilan etmekte ve vatandaşlarımızdan bu 
amaçla para toplamaktadırlar. Vatandaşı
mız sormaktadır, yoksa, Türkiye Cumhu-
riyet'i Hükümetinin yapamadığını, bece
remediğini 'bir grup «Millî Görüş Teşki
latına mensup vatandaşımız mı becer
mektedir? Hükümetimizin o çok ünlü »dış 
itibarına ne olmuştur? Bu ünlü itibar bu 
komida kullanılamaz mı? Vatandaşın, Hü
kümetinden 'bunu istemek hakkı değil mi
dir? 

Sayın milletvekilleri, her sene, hac fa
rizasını yerine getirmek için Suudi Arabis
tan'a dünyanın dört köşesinden gelen 
Müslüman hacıların kestikleri kurbanla
rın değerleridirılmesi, bilindiği gibi, İslam 
Bankası tarafından yapılmaktadır. İslam 
Bankası yetkilileri, kurbanların kesilme
sinde görevlendirilen kasapları son iki se
neye gelinceye kadar Türkiye'den temin 
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etmekte ve bunun sonucu olarak sayısı 
4 - 5 'bini bulan vatandaşımız bu fırsattan 
istifade ile hac görevini yerine getirmek
teydi. Bu durumda, aynı zamanda Türki

ye Dinayet Valkfıdabu görevle... (ANAP 
sıralarından «Diyanet, diyanet» sesleri) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Dinayet alçak demektir, bu farkı bil
miyorsan o kürsüye çıkma, öğren de söy
le, 

'ERTEK'İN DURUTÜRK (Devamla) 
—Diyanet, Diyanet; öğrendim, öğrendim. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen karşılıklı konuşmayalım. 

ERTİEKİN DURUTÜRK (Devamla) 
—Haklısınız, aradaki farkı da biliyorum; 
fakat, dilim sürçüyor. 

İBAŞKAN — Sayın Durutürk, lütfen 
devam ediniz konuşmanıza, 

ERTEKÎN DURUTÜRK (Devamla) 
— Tükiye Diyanet Vakfı da, bu görevle 
küçümsenmeyecek bir gelir temin etmek
tedir. Ancak, islam Bankasında Sayın 
Korkut Özal'ın yer almasıyla birlikte bu 
uygulama değişmiş ve son ilki yıldan bu 
tarafa, bu görev, eski bakanlardan Sayın 
Fehim Adak'ın sahip olduğu İDİL fir
masına verilmiş ve geliri 'bu firmaya kay
dırılmıştır. Bu gelirlerin ise, yurdlmuzda 
'bir partinin finans kaynağı (olduğu söy
lentisi yaygındır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda beyan 
ettiğim gibi, bu konu vatandaşımızın çok 
hassas olduğu dinî bir meseledir. Hükü
metimizin eline, her defasında övünerek 
söylediği o ünlü 'dış itibarını ispat etmek 
için, önemli bir fırsat geçmiştir. Hükü
met, daha fazla geç kalmadan konuya 
derhal çözüm bulmalı, görevini yapmalı 
ve bütün vatandaşlarımızın bu kutsal gö
revi yerine getirmesine yardımcı olmalı
dır, 
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!Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam

larım. Ayrıca, özür de dilerim arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Durütürk, teşek
kür ederim. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın 
Kâzım Oksay; 'buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KAZIM OK
SAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarını; Suudi Arabistan 
Hükümeti, kemdi millî menfaatlerini ve iç 
işlerini düşünerek, bu sene hacca yapı
lacak ziyaretlerin sınırlandırılması ama
cıyla bir karar almıştır, bu doğrudur. An
cak, bu kararın alınma tarihi, 'biraz evvel 
sayın konuşmacının ifade ettiği gibi, üç 
döırt ay evvelimden değil, aşağı yukarı bir 
birbuçuk ay evvel bize intikal etmiştir. 
Esasen, kendilerinin de sözlerinde ifade 
ettikleri gibi, Amman'da 'toplanan Dış
işleri Bakanları 'Konferansında 'böyle bir 
sınırDamaya gidilmesinin zarurî olduğu ve 
'bu konuda her ülkeye, nüfusunun hinde l'ii 
kadar bir (kontenjan verilmesinin düşünül
düğü 'beyan edilmiştir. Bu espri içerisinde 
Türkiye'ye düşen hacı sayısı 52-53 hin 
civarında olması lazım gelir iken, yapı
lan temaslar sonucunda, bu rakam 52-53 
binlerden, 80 bine çıkarılmıştır; bu bir... 

İkincisi, bu konuda bir vurdumduy
mazlık, bir umursamazlık hiçbir zaman 
söz konusu değildir. Bu, ağır bir ithamdır 
ve bunu kabul etmemiz de mümkün de
ğildir.- Bir hükümetin, kendi uluslararası 
ilişkileri çerçevesinde almış olduğu kara
rı, bizim sureti katiyede tanımaz bir ha
vaya girmemiz ve onları burada uluorta 
itham etmemiz, eleştirmemiz de bize ya
raşan bir davranış olmasa gerek. 

Eğer, her ülke, yekdiğerinin içişleri
ne karışmaya kalkacak olursa, bundan, 

ortaya büyük bir huzursuzluk ve kaos çı
kacağı da meydandadır. 

Gerçekten bu sene 93 bin civarında 
müracaat olmuştur. Müracaat edenlerin 
tamamının hacca gönderilmesi amacıyla 
gerekli çalışmalar ve 'hazırlıklar yapılmış 
ve tamamlanmıştır. Şu anda bu kısıtla
manın kaldırılmasıyla ilgili olarak, Suudi 
Arabistan Hükümeti nezdimde çeşitli yol
lardan yapmış olduğumuz temasların so
nucunu almanın gayreti içerisindeyiz. Bu 
bakımdan, henüz ümitlerin suya düşmesi 
diye bir husus da söz konusu değildir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda şu hususu da dikkatlerin'i-
ze arz etmek istiyorum : Biz göreve gel
diğimiz zaman, hacca gidişler beş yılda 
bir defa olmak üzere sınırlanmıştı. Ana
vatan Hükümeti, diğer dış seyahatlerde 
olduğu gibi, hac seyahatlerindeki bu tah
didi de ortadan kaldırmıştır. 

Hac Konusunda Suudi Arabistan Hü
kümetinin almış olduğu bu kararı, Türki
ye'nin dış itibarını da örnek göstererek, 
«Hadi bu kararı kaikhrtın bakalım; dış 
itibarınız ne derece yerindedir gösterin 
bakalım; dış itibarlınız yerinde ise bu ka
rarı kaldırtırsınız» gibi bir hususun orta
ya konmasının tutarlılık arz etmediğini 
keza ifade etmek istiyorum. Biraz evvel 
ifade ettiğim gibi, bir hükümetin, dış mü
nasebetlerini, dış menfaatlerini dikkate 
alarak almış olduğu bu ikararı nedeniyle, 
«Sizin dış itibarınız yerindedir, bu ikararı 
kaldırtın bakalım» demek, sanıyorum ki, 
gerçekleri tam manasıyla yansıtmamak
tadır. 

Arkadaşımızın bu konuda yapmış ol
duğu konuşma sırasında, kurbanların ke
silmesiyle, değerlendirilmesiyle tlgilli ola
rak, İslâm KJalkınma Bankasının yapmış 
olduğu çalışmalardan da söz ettiler,. Ger
çekten doğrudur; ancak, bu işin uluslar-

— 11 — 
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arası bir rekabet konusu olduğu da or
tadadır. Ayrıca, bu işin daha evvelce Di
yanet Vakfı tarafından organize edildiği 
de doğrudur. Fakat, 'İslam Kalkınma 
Bankası bu işi ihale ederken, çeşitli ül
kelerden, çeşıiıtılü firmalardan teklif almak
ta ve neticede kendisi için en uygun olan 
yere vermektedir ihaleyi. Diyanet Vakfı
nın verdiği fiyat yüksek olduğu için iha
le kendisi üzerinde kalmamıştır. Bunun 
da böyle 'bliınmjesinde yarar vardır. 

Şu anda, başvuran 93 bin civarında
ki hacı adayının tomamınıın Suudi Ara
bistan'a gönderilebilımesiyle ilgili temas
ların sonucunu beklemek durumundayız. 
Samıyorum ki, bir iiki güne kadar bu ko
nuda inşallah olumlu hir sonuca kavu
şacağız. 

Bu vesileyle, sizleri tekrar sevgi ve say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Oksay. 

Siayun milletvekilleri, gündeme geçiyo
ruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Tunus'a gidecek olan Devlet 
Bakanı Nihat Kitapçı'nın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
Tezkeresi (3/545) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» 
kısmında, ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize arz 
edeceğim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

V inci Dönem Türkiye - Tunus Kar
ma Ekonomik Komisyon Toplantısına 
katılmak üzere, 30 Mayıs 1988 tarihinde 
Tunus'a gidecek olan Devlet Bakanı Ni

hat Kitapçı'nın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tine gidecek olan Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Dışiş
leri Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/546) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 
Mayıs 1988 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne gidecek olan Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Eğitim 
Gençlik ve 'Spor Bakanı Hasan Celâl 
Güzel'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
•teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

3. — İsviçre'ye gidecek olan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut' 
un dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Bülent Akarcalı'nın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/547) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

75 inci Uluslararası Çalışma Konfe-
ransı'na katılmak üzere, 31 Mayıs 1988 
tarihinde isviçre'ye gidecek olan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut' 
un dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik # Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal 
Yardım 'Bakanı Bülent Akarcalhı'nın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilierinize sunulmuş
tun 

4. — Avusturya'ya gidecek olan Dev
let Bakanı Alî Bozer'in dönüsüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/548) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bilderberg Uluslararası İşadamları 
Konferansı'na katılmak üzere, 2 Haziran 
1988 tarihinde Avusturya'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım; 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

5. — Dilekçe Komisyonu Başkanlığı
nın, komisyonun, tatil döneminde de ça
lışmasına izin verilmesine ilişkin tezkere
si (4/29) 
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BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu 
Başkanlığının içtüzüğün 26 ncı madde
sine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, 
okutup onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Komisyonumuza gönderilen dilekçele
rin yasama yılı sonuna kadar bekletilme
sini önlemek ve vatandaşların müracaat
larına en kısa sürede cevap verebilmek 
maksadıyla T. IB. M. M. İçtüzüğünün 
26 ncı maddesine göre tatil döneminde 
de Komisyonumuzun çalışmasına izin 
verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Sadi Abbasooğlu 
İstanbul Milletvekili 

Dilekçe Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl
maz'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ne yapacağı resmî ziyarete katılmaları 
uygun görülen parlamenterlere ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve eki liste (3/549) 

BAŞKAN — Başbakanlığın Anayasa
nın 82 net maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır, okutup onayınıza suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

(Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, 
temas ve görüşmelerde bulunmak üzere 
bir heyetle birlikte 31 Mayıs - 3 Hazi
ran 1988 tarihleri arasında Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı resmî 
ziyarete, ekli listede adları yazılı parla
menterlerimizin de katılmaları uygun gö
rülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre 
gereğimi arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 
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I İSTE 
Fuat Atalay (Diyarbakır) , 
•M. Cavit Kavak (İstanbul) 
(Nurettin Yılmaz (Mardin) 
Zeki Çeliker (Siirt) 
Mehmet Topaç ı(Uşak) 

BAŞKAN — Tezkereyi ve listeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türk - Çin Dostluk Grubu ku

rulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve 
eki Kurucular Kurulu listesi (5/36) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır, 
okutup onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Par
lamentolara rası Türk - Çin Dostluk Gru
bu kurulması için ilişik listede isimleri 
yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Ku
rucular Kurulunun istemi, Hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan son
ra, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının 5 Mayıs 1988 tarihli 
toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebet
lerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 
tarih, 378 sayılı Kanunun 27.6.1972 ta
rih ve 1599 sayılı Kanun ile değişik 4 üncü 
maddesi uyarınca sözü edülen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edil
miştir, 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Ka
nunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 
4 üncü maddesi uyarınca Yüce Meclisin 
onaylarına sunulur. 

A. Halim Araş 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Dostluk Grubunun Adı : Türk - Çin 
Kurucular Kurulu Başkanı : Halil Şıv
gın (Ankara ANAP) 
Üyeler : 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Ünal Afckaya (Çorum) 
Veli Aksoy (izmir) 
Abdülkadir Aksu (Diyarbakır) 
İlhan Aküzüm (Kars) 
Türkân Akyol (İzmir) 
B. Doğancan Akyürek (İstanbul) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Sabri Araş (Kars) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Hüseyin Aydın Arvasi (Van) 
Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) 
Bülent Atasayan (Kocaeli) 
Ali Rıfkı Atasever (Tekirdağ) 
Abdülkadir Ateş (Gaziantep) 
Muzaffer Atılgan (Ankara) 
Ahmet Avcı (Uşak) 
Doğan Baran (Niğde) 
Ledin Barlas (Adana) 
Ömer Barutçu (Zonguldak) 
Abdullah Baştürk (İstanbul) 
Beşer Baydar (Ankara) 
Yaısin Bozkurt (Kars) 
Mehmet Oan (Adana) 
Cavit Çağlar (Bursa) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Beşir Çelebioğlu (Mardin) 
'Mehmet Çevik (Ankara) 
Ömer Çiftçi (Ankara) 
Abdullah Cengiz Dağyar (Antalya) 
Tufan Doğu i(Muğla) 
Mehmet Dönem (Hatay) 

M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Nevzat Durukan (Bolu) 
Mehmet Necat Eldem (İstanbul) 
Hayrettin Elmas (İstanbul) 
Metin Emiroğlu (Malatya) 
Ali Er (İçel) 
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Ali Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Recep Orhan Ergun (Kayseri) 
Tevfik EVtürk (Ankara) 
Ali Eser (Samsun) 
Togay Gemalmıaz (Erzurum) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Ömer Günbulut (Sivas) 
Erol Güngör (İzmir) 
İbrahim Gürdiaili (İsparta) 
Metin Gürdere '(Tokat) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Göksel Kalaycıoğlu (Ankara) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Ahmet Karaevli (Tekirdağ) 
iBanri Karakeçili (Şanlıurfa) 
Kâmran Karaman (Hatay) 
A. Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
Mehmet Keçeciler (Konya) 
Erkan Kemaloğlu (Muş) 
Cumhur Keskin (Hakkâri) 
Hüseyin Sabrı Keskin (Kastamonu) 
Fuat Kılcı (İzmir) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
(Haydar Koyuncu (Konya) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Nafiz Kurt (Samsun) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Gökhan Maraş (Kırşehir) 
Öner Miski (Hatay) 
Hüsnü Okçuoğlu (istanbul) 
Sümer Oral (Manisa) 
İsmet Özarslan (Amasya) 
Cemâl Özbilen (Kırklareli) 
İbrahim özdemir (İstanbul) 
Alpaslan Pehlivanlı (Ankara) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Ali Rıza Septioğİu (Elâzığ) 
Ali Rıza Sirmen '(Kocaeli) 
M. Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
Ali Necmettin Şeyhoğlü (Çankırı) 
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Hasan Tanrıöver (Gaziantep) 
Ali Tanrıyar (İstanbul) 
Mustafa Rüştü Taşar (Ankara) 
M. Mükerrem Taşçıoğlu (Sivas) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Yaşar Topçu (Sinop) 
Koksal Toptan (Zonguldak) 
Necat Tunçsiper (Balıkesir) 
Sudi N. Türel (İstanbul) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Ömer Türkçafcai (Kocaeli) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Reşit Ülker (İstanbul) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Ali Rıza Yılmaz (İçel) 
Hasan Zengin (Manisa). 

•BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabull edilmiştir. 

2. — Türk - Güney Kore Dostluk' 
Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tez
keresi ve eki Kurucular Kurulu listesi 
(5/37) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
(Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Par-
lamentolararası Türk - Güney Kore 
(Dostluk Grubu kurulması için ilişik lis
tede isimleri yazılı sayın milletvekillilerin
den oluşan Kurucular Kurulunun iste
mi, Hükümetin de konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5 Ma
yıs 1988 tarihli toplantısında görüşüle
rek; 

Yasama Meclislerimin Dış Müna
sebetlerinin Düzenlenmesi hakkındaki 
16.1.1964 tarih 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü 
edilen Dostluk Grubunun kurulması uy
gun mütalaa edilmiştir. 
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Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu ka
nunun uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 
4 üncü maddeleri uyarınca Yüce Mecli- ' 
sin onaylarına sunulur. 

A. Hallim Araş 
Türkiye Büyük Milet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Dostluk Grubunun Adı : Türk - Gün
ey Kore 

Kurucular Kurulu Başkanı : M. Ca-
vit Kavak (istanbul) 

Kurucular Kurulu Üyeleri : 
Cevdet Akçalı (İstanbul) 
Cemal Alışan (Samsun) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) 
Fuat Afcalay (Diyarbakır) 
Abdülfcadir Ateş (Gaziantep) 
Yıldırım Avcı (Denizli) 
Metin Balıbey (Afyonkarahisar) 
Ferit Bora (Diyarbakır) 
Mehmet Can (Adana) 
Abdülkadir Cenkçiler (Bursa) 
Hasan Çakır (Antalya) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Hikmet Çelebi (Gaziantep) 
'Süleyman Çelebi (Mardin) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
Abdullah Cengiz Dağyar (Antalya) 
Nurettin Dilek (Diyarbakır) 
Mehmet Ali Doğuşlu (Bingöl) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Nevzat Durukan (Bolu) 
Mehmet Adnan Ekmen (Mardin) 
Mehmet Necat Elkiem (İstanbul) 
Ali Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Tevfik Ertüzün (Zonguldak) 
Alaattin Fırat (Muş) 
Togay Gemalmaz ı(Erzurum) 
Şevki Göğüsger (Kırşehir) 
Muslih Görentaş (Van) 

Kerem Güneş (Kars) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
Yılmaz Hooaoğlu (Adana) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
Ekdem Kangal (Sivas) 
Kâmran Karaman (Hatay) 
Ersin Koçak (Adana) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
R. Ercüment Konukman (İstanbul) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Öner Miski ı(Hatay) 
Selahattin Mumcuoğlu (Van) 
Mehmet Onur (Kahramanmaraş) 
Cemâl Özbilen (Kırklareli) 
Nizamettin Özdoğan (Elâzığ) 
Mustafa Hilmi Özen (İstanbul) 
İbrahim Öztürk (Adana) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Mehmet Seven (Bilecik) 
M. Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
Ömer Şeker (Konya) 
Halil Şıvgın (Ankara) 
Mustafa Rüştü Taşar (Ankara) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Mehmet Topaç (Uşak) 
Hasan Adnan Tutkun (Amasya) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Abdullah Ulutürk (Afyonkarahisar) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Ünal Yaşar (Gaziantep) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Namık Kemal Zeybek (istanbul) 
Süleyman Şükrü Zeybek (Muğla). 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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3. — Türk - Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği Dostluk Grubu kurulması
na ilişkin Başkanlık tezkeresi ve eki Ku
rucular Kurulu listesi (5/34) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisiı'mde 

Parlamentolararası Türk - S. S. C. B. 
Dostluk Grubu kurulması için ilişik lis
tede isimleri yazılı sayın milletvekillerin
den oluşan Kurucular Kurulunun iste
mi, Hükümetin de konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın 5 
Mayıs 1988 tarihli toplantısında görüşü
lerek; 

Yasama Meclislerin'im Dış Münasebet
lerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 
tarih 378 sayılı Kanunun 27.6.1972 tarih 
ve 1599 sayılı Kanun ile değişik 4 üncü 
maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun 'kurulması uygun mütalaa edil
miştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Ka
munun uygulanmasıına ilişkin yönetme
liğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüce 
Meclis'in onaylarına sunudur. 

A. Hallim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Türk - S. S. C. B. Dostluk Grubu Ku 
rucu Kurul Üyeleri 

Kurucu Kurul Başkanı : R. Ercüment 
Konuıkman (İstanbul) 

Kurucular Kurulu Üyeleri : 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Veli Aksoy (İzmir) 
Abdülbaki Albayrak (İstanbul) 
K. Kemal Amada! (İzmir) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Fuat Atailay (Diyarbakır) 

Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Kâmil Ateşoğulları (Ankara) 
Ledin Badas (Adana) 
M. Turan Bayazıt (İzmir) 
M. Ali Bilici (Adana) 
Mehmet Can (Adana) 
M. Abdurrezafc Ceylan (Siirt) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
İsmail Dayı (Balıkesir) 
Mehmet Deliceoğlu (Adıyaman) 
Orhan Demlrtaş (İstanbul) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
M. Kemal Dudüoğ'u (Hatay) 
H. Orhan Ergüder (İstanbul) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
Tevf'ik Ertüzün (Zonguldak) 
Togay Gamalmaz (Erzurum) 
Nuri Göka'p (Istanbull) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Mümtaz Gü'er (Uşak) 
Temel Gündoğdu (İstanbul) 
B. Cahit Gündüz (İzmir) 
Ü. Göka'p Güney (Gümüşhane) 
Yılmaz Hocaoğlu (Adana) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
Ta'llat Içöz (İstanbul) 
Mahmut KarabuÜut (Sivas) 
Kâmran Karaman (Hatay) 
Muhittin Karaman (Gümüşhane) 
M. Cavit Kavak (İstanbul) 
1. önder Kırlı (Balıkesir) 
Ersin Koçak (Adama) 
Tevfifc Koçak (Ankara) 
R. Ercüment Konuıkman (İstanbul) 
L. Yeniay Köseoğlu (İstanbul) 
Mustafa Kül (Erzincan) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
öner Miski '(Hatay) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Hüsnü Okçuoğlu (Istanbuil) 
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M. Hilmi özen (İstanbul) 
Mehmet Perçin (Adana) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
Işılay Saygın (İzmir) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Rainiz Sevinç (İzmir) 
Y. Kenan Sönmez (İstanbul!) 
Kenan Süzer (Tokat) 
Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
Gürbüz Şakranlı (Manisa) 
M. Istemihan Talay (İçel) 
M. Rüştü Taşar (Ankara) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Mustafa Timisi (İstanbul) 
Köksall Toptan (Zonguldak) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Adnan Yıldız (İstanbul) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu). 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Türk - Mısır Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve 
eki Kurucular Kurulu listesi (5/35) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meelıisi'nde 

Parlamentollararası Türk - Mısır Dost
luk Grubu kurulması için ilişik listede 
isim'eri yazılı sayın milletvekillerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hü
kümetin de konu hakkındaki görüşü lalin-
dıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlık Divanı'nın 5 Mayıs 1988 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislierinin Dış Münase
betlerinin Düzenlîenmesıi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih, 378 sayılı Kanunun 
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27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü 
©dilen Dostluk Grubunun kurulması uy
gun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Ka
nunun uygulanmasınla ilişkin Yönetme
liğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüoe 
Meclis'in onaylarına sunulur. 

A. Halim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Dostluk Grubunun Adı : Türk - Mısır 
Kurucular Kurulu Başkanı : Mustafa 
R. Taşar (Ankara) 
Üyeler : 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
Sabri Araş (Kars) 
Fuat Atallay (Diyarbakır) 

- Bülent Atasayan (Kocaeli) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Yıldırım Avcı (Denizli) 
Zekeriya Bahçeci (Antalya) 
Abdullah Baştürk (İstanbul) 
Ferit Bora (Diyarbakır) 
Yasin Bozkurt (Kars) 
Mehmet Can (Adana) 
Ümit Canuyar (Manisa) 
Abdulkadir Cenkçiler (Bursa) 
iM. Abdürrezalk Ceylan (Siirt) 
ıMustaf a Çakır (Giresun) 
Mehmet Çaktroğlu (Trabzon) 
İbrahim Cebi (Trabzon) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Zeki Çeliker (Siirt) 
Mehmet Çevik (Ankara) 
Cemil Çiçek (Yozgat) 
Ömer Çiftçi (Ankara) 
IMustaf a Çompçıoğlu (Balıkesir) 
M. Halt Dağlı (Adana) 
İbrahim Demir (Antalya) 
İrfan Demiralp (Samsun) 
Rif at Diker (Ankara) 
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Tufan Doğu (Muğla) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
M. Kemal Dudiuoğhı (Hatay) 
Baki Durmaz (Afyonkarahisar) 
Nevzat Durukan (Bollu) 
Ertekira Durutürk (İsparta) 
Sait Ekinci (Burdur) 
M. Necat Eklem (İstanbul) 
Ali Haydar Erdoğan (istanbul) 
Ali Şakir Ergin (Yozgat) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
Tevfiık Ertüzün (Zonguldak) 
Togay Gemalmaz (Erzurum) 
Şevki Göğüsger (Kırşehir) 
Musa Gökbel (Muğla) 
B. Cahit Gündüz (İzmir) 
Kerem Güneş (Kars) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Rıza Ilıman (Çorum) 
Atilla Imıamoğlu (Kahramanmaraş) 
Mehmet Kahraman (Erzurum) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Cumhur Keskin (Haıkkâri) 
Esat Kııratlıoğlu (Nevşehir) 
Bahri Kibar (Ordu) 
R. Ercüment Konukman (İstanbul) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
İsmail Köse (Erzurum) 
İM. Tahir Köse (Amasya) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Alaettin Kurt (Kocaeli) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Ahmet Küçükell (Elâzığ) 
Gökhan Maraş (Kırşehir) 
öner Miski (Hatay) 
Selahattin Mumcuoğhı (Van) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 

Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
İsmet Oktay (Eskişehir) 
Ertuğrul Özdemir (Ordu) 
Nizamettin özdoğan (Elâzığ) 
Mahmut Öztürk (Niğde) 
H. Ziya Postacı (Aydın) 
Nabi Poyraz (Ordu) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Latif Sakıcı (Muğla) 
Yılmaz Sanioğlu (Ordu) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Mehmet Seven (Bilecik) 
A. Rıza Sirmen (Kocaeli) 
Y. Kenan Sönmez (İstanbul) 
Ömer Ş/aker (Konya) 
Orhan Şendağ (Adana) 
Halil Şıvgın (Ankara) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
Rıza Şimşek (Erzurum) 
Güneş Taner (İstanbul) 
Hasan Tanrıöver (Gaziantep) 
Ersin Taranoğlu (Sakarya) 
M. Rüştü Taşar (Ankara) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Abdullah Ulutürk (Afyonkarahisar) 
Ahmet Uncu (Kahramanmaraş) 
Abdulmeoit Yağan (Kayseri) 
Mustafa Rıffcı Yaylalı (Erzurum) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
A. Rıza Yılmaz (İçel) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
R. Kâzını Yücelen (İçel) 
Erkan Yüksel (Tokat) 
Hasan Zengin (Manisa). 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul1 edilmiştir. 
Muhterem milletvekilleri, gündemin 

seçim kısmına geçiyoruz. 
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V. — SEÇİMLER 

1. — 10/15 No.'lu Meclis Araştırma
sı Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — 24.5.1988 tarihli 69 
uncu Birleşimde kurulması kabul edilen 
10/15 esas numaralı Meclis Araştırması 
'Komisyonu üyelikleri için, parti grupla
rınca gösterilen adayların listesi basılıp 
sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Aday işteşimi okutup, oylarınıza su
nacağım • 

tMemizin (Sahip Olduğu Çevre Değer
lilerini Korumak ve Mevcut Çevre Sorun
larını Gidermek İçin Gerekli Tedbirleri 
Tespit Etmeik ve Bir Çevre Politikası 
Oluşturmalk Amacıyla Kumlan Meclis 
Araştırması Komisyonu Aday (Listesi : 
(10/15) 

(9) 
ANAP (6) 

Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Namık Kemal Zeybek (İstanbul) 

Adil Erdem Bayazıt (Kahramanmaraş) 
Ali Talip özdemir (Konya) 
Ersin Tananoğlu (Sakarya) 
Ali Rıfkiı Atasever (Tekirdağ) 

SHP (2) 
'Ömer Tiklkçakıal! (Kocaeli) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 

DYP (1) 
Ertekin Durutürk (İsparta). 
BAŞKAN — Kabul edeler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis Araştırması Komisyonuna se

çilmiş bulunan sayın milletvekillerinin 
bugün saat 14.00'te, ikinci kattaki 244 nu
maralı Bayındırlık Komisyonu salonunda 
'toplanarak, başkan, başkan vekili, sözcü 
ve kâtip seçimini yapmalarını rica ede
rim. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif-
lleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmına geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

7. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hüküm
lerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 59) (1) 

BAŞKAN — 2822 Sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ba
zı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

(1) 59 S. Sayılı Basmayazı 26.5.1988 
Tarihli 71 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al-
ımışlardır. 

Dün, tasarının 9 uncu maddesinin oy
lanmasında, karar yetersayısı bulunma
mıştı. 

Şimdi, 9 uncu maddeyi tekrar oyla
rınıza sunuyorum : 9 uncu maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2822 Sayılı Toplu İş 

Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
78 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«40 inci maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen yazılı izni almadan yeni işçi 
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alan işveren izinsiz aldığı her işçi başına 
elflibin liradan yüzbin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır.» 

«43 üncü madde hükmüne aykırı ha
reket ©den işveren veya işvereni sözkonu-
su hükme aykırı hareket etmeye zorlayan 
veya teşvik eden veya bu yolda propa
ganda da bulunanlar, sözkonusu hükme 
aykırı olarak aldıkları veya alınmasına 
sebep oldukları veya grev yapan işçilerin 
yerine çalıştırdıkları her işçi başına yüzel-
libin liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına mahkûm edilirler.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üze
rinde söz isteyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Fehmi Işıklar 
konuşacak efendim. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Işıklar; 'buyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FEHMİ IŞIK
LAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
millet vekilleri; yeni getirilen değişiklikle, 
78 inci maddenin ikinci fıkrasındaki 5 
bin lira olan para cezası 50 bin liraya, 15 
bin lıira olan para cezası da 150 bin Mira
ya çıkartmış. 

Grev ve lokavtın uygulandığı işyerin
de teknik zorunlulukla çalışması gerekip 
de çalıştırılmayan işçiler nedeniyle işve
renlere hapis cezası verilirken, greve ka
tılan işçilerin yerine işçi çalıştırıldığı tak
dirde verilen ceza para cezasıdır. Yani 
yasa, bir anlamda, grev kırıcılığını teşvik 
etmektedir. Daha önce 1983'te 5 bin lıira 
olan para cezasının 50 bıin liraya çıkarıl
ması on mis-li artırılımıası, hayat pahalı
lığınım beş yılda on misli tarttığını Hükü
metin de kabul ettiğini göstermektedir. 
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ıŞimdi işverenler için para cezası ne 
anlam taşır? Kısa bir örnek vererek, bin 
işçinin çalıştığı işletmeden, ermeğin ve ser
mayenin durumunu inceleyerek gözler 
önüne sermek istiyorum. Bir işçi 8 saat 
çalışmayla belli 'bir değer yaratıyor; 2 sa
atlik çalışmayla yaratılan değerini ücret 
olarak alıyor. Yani, 6 saatlik çalışması 
ise işverene kalıyor. İşçinin yevmiyesini 
4 bin lira olarak düşünürsek, 8 saatte ya
ratılan değer 16 bin liradır. 2 saatlik ça
lışmayla yaratılan ıdeğer diğer yan gi
derlere harcanırsa, her işçi işveren için 
günde 8 bin lira değer yaratmaktadır. Bu, 
bin kişilik işyerinde günde & milyon lira 
demektir. Bir yılda, işgünü 200 kabul edi
lirse, 1 ımilyar 600 milyon lira yapmak
tadır; yani bir işçinin işveren için yarat
tığı değer 1 milyar 600 milyon liradır. 
işveren çok mütevazi yaşarsa, tasarruf 
ederse, ailesi için harcadıkları ayda 50 
milyon, yılda da 600 milyon lira olursa, 
işverene o işyerinde kalan 1 milyar lira 
olur. işçinin aylığı ise, günde 4 bıin lira 
olduğu için, 120 bin liradır. İşçi bu 120 
bin liranın hepsini harcıarnıaz, ayda 20 
bin lirasını 'biriktirir se; -Hani, Sayın Te-
nekeci'nin dediği gibi, «Açım diyenin Al
lah gözünü doyursun- 100 bin lirasını 
harcar, 20 bin lirasını 'biriıktirirse, işçinin 
yılda 'biriktirdiği 240 bin lira olur. Bir 
işçinin, bin kiş çailiştıran işverenin fair 
yılda 'biriktirdiğini biriktirebilmek için, 
sağlık içinde olması, her gün çalışması ve 
4 175 yıl çalışması gerekyor. Tekrar edi
yorum : Bir işçinin, bin işçi çalıştıran 
bir işverenin yılda biriktirdiğini biriktire
bilmek için 4 175 yıl sağlık içinde çalış
ması ve bu parayı biriktirmesi gerekir. 

2821 ve 2822 sayılı Yasalar ve İş Ya
sası incelendiğinde, işçilere hapis cezası, 
işverenlere ise para cezası öngörülmekte
dir. Bin işçi çalıştıran bıiır işyerinde gre-
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ve gidilmesi halinde, grevi kırmak için 
belli ölçüde işçi çalıştıran işveren çok da
ha kârlı çıkmakta ve böylece, işçilerin 
grevi etkin olamadığı için, işçiler daha 
çok zarar etmektedir^ 

Değeri milletvekilleri, işverene hapis 
cezası verilirse yaptırım gücü ve anlamı 
vardır, işçilere de para cezası verilrse 
yaptırım gücü ve anlamı vardır. Demler 
ya «Fukarayı döveceğine ceketini yırt.» 
İşçilere verilecek para cezası çok ©tkıin 
olur; ama işverenlere veriilecek para ce
zası etkin değildir. Siyasî iktidarın anla
yışı işveren yanlısı olduğu için, patron 
yanlısı olduğu için, bütün yasal düzenle
melerde öncelikle patron yanlı anlayış ege
men olmakta ve bütün düzenlemeler ve 
teklifler bu ölçülerde gelmektedir. Bin iş
çi çalıştıran işletme mevcut yasal düzen
ler içerisiinde işini görmekte ve işçiyi ça
lıştırmaktadır; mevcut yasalar çerçeve
sinde. 

Dün burada daha korkunç bir şey ya
şadık; mevcut yasal düzenlemeler içeri
sinde değil, mevcut yasalara aykırı, Dev
leti dolandıran hayalî ihracatçılara bile 
hapis cezası değil para cezasını uygun 
gördük. Bu, iktidarın dünya görüşüne uy
gun, izlediği ekonomik politikaya uygun 
'bir uygulamadır, bir öneridir ve yasalar 
bu ölçüde çıkmaktadır. 

Bu nedenle, bu grev kırıcı yasanm ye
niden gözden geçirilmesini ve işverenlere 
ıdaha yaptırım gücü olan hapis cezasının 
öngörülmesini öneriyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (SHP sıratlarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın 
Işıklar. 

Gruplar adına başka söz isteyen?..; 
Yok. 

Şahsı adına, 'buyurun Sayın SelvL 
M. CEVDET SELVÎ (Eskişehir) — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; iki -• üç gün

dür, dillere destan olan, uluslararası ku
ruluşa yüzümüzü ak çıkaracak, çalışan
ların hakkını vereceğini iddia ettiğimiz 
gereK 2821, gerekse 2822 sayılı yasalarda, 
sözde, değişiklik için uğraşıldı. Bu öyle 
yaygara edildi ki, biraz sonra oylanıp 
bittikten, yasalaştıktan sonra, birtakım 
insanlar, yetkililer Türkiye'de işçilere, ça
lışanlara «yeni haklar getirdik, yeni iyi
leştirmeler yaptık» diye, hiç yüzleri kı
zarmadan övünmeye çalışacaklar âdeta. 
Getirdikleri, doğrudan doğruya oyun, 
oyalama, hatta, işçi haklarının, sendikal 
hakların, temel hak ve özgürlüklerin ta
mamen geriye gitmesinden başka hiç, 
ama hiçbir şey değildir .Hiçbir şey değil
dir, dolaylı getirilmiştir. Komisyonda gö
rüşülmeyen olaylar, övünülmek için ge
tirilen olaylar, burada birtakım oldubit
tilere getirilip insanların haklarını sınır
lamaktan başka hiçbir mana ifade etme
miştir. Bununla övünmeye hiç, ama hiç 
kimsenin hakkı yoktur; ancak, utanç du
yulacak bir olaydır .(SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın üyeler, bir çadır kavgası sür
müştür; Türk adaletini oyalayan, hukuk 
düzenimizi gülünç duruma düşüren bir 
çadır olayı dahi saatlerce tartışılmış, bu
nu anlamak isteyen olmamıştır. Nereden 
çıkmıştır? Yasanın o maddesinde hiçbir 
değişiklik olmamasına rağmen, grev göz
cüsünün zorunlu ihtiyaçlarının nasıl kar
şılanacağı bakanlığın çıkaracağı yönet
melikle belirlenecek. Bakanlık, çıkaraca
ğı yönetmeliğe, grevciler veya grev göz
cülerinin nasıl işleyeceğini mi yazacak
tır?. (ANAP sıralarından «Ne bağırıyor
sun?» sesleri, gürültüler) Çadır kurmak 
yok, baraka kurmak yok, şu yok, bu yok; 
zorunlu ihtiyaç olarak nasıl işeyeceğini 
mi yazacaktır buraya?,. 
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ALÎ SAKİR ERGlN (Yozgat) — 
Madde ile ilgili konuş. 

M. CEVDET SELVÎ (Devamla) — 
Maddeye geliyorum, ona bağlı; iki gün
dür dinledik... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

Devam edin efendim. 
M. CEVDET SELVÎ (Devamla) — 

Neden böyle olmuştur? İşverenler, grev 
gözcülerinin, işverenin yasa dışı tutum 
ve davranışlarına dahi ses çıkaramayacak 
şekilde, biblo gibi dikilmelerini istemiş
lerdir. Çok özür dilerim, böyle konuşmak 
istemiyorum; ama başka çaresi yok, grev 
gözcülerinin def-i hacetine dahi işveren
ler müsaade etmemiştir. (ANAP sırala
rından «Nereden çıktı bu?:» sesleri, gü
rültüler) «Bu nereden çıktı?» diyorsunuz. 
Mahkemelik olunmuştur bu ihtiyacı gi
dermek için. Mahkemeye gidildiğinde, 
hâkim karşısına dikildiğimizde, «Siz, ya
sa dışı, bîr metrekare, üstü açık, son de
rece müsait olan bir yerde, meydanlıkta 
barınak yaptınız» Hayır; çünkü bu ihti
yacı gidermek için izin alamadık, dedik. 
«ileride, 500 metrede cami var, onun 
tuvaletine gidin» Bilirkişi, kaç metre. 

Günlerce, aylarca sürmüştür. O ne
denle bu hüküm getirilmiş; ama, yasal 
olarak grevde dikilen gözcünün, yaptığı 
yasal görevinden dolayı, sağlığına, has
talanmasına dahi dönüp bakılmamıştır, 

Bütün bunların yanı sıra, sendikacı
lara iyilik getirdiği söylenen birkaç mad
de vardır. İyilik değil, ileriye dönük ta
viz almaktan, baskıyı devam ettirmekten 
başka mana ifade etmemektedir. 2821 sa
yılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 
tamamen ortadan kaldırılması gerekirken, 
sendika yöneticilerine iki dönem daha se
çilme hakkı verip baskıyı devam ettir
mekten, taviz alabilmekten başka bir 
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amaç gütmemektedir. Yoksa, engel yok
tur, madde tamamen kaldırılabilirdi. Bu
nun da iyi niyet olduğunu söylemek müm
kün değildir. 

En önemlilerinden bir tanesi de, «Grev 
yasakları kaldırıldı veya kaldırılacak» bi
çiminde, sonradan getirilen öneri. Daha 
önce de söylediğimiz gibi, tarihinde hiç 
grev yapmamış, yerin metrelerce altında 
alın teriyle çalışan işçilerin grevden han
gi anlamla, hangi gerekçeyle mahrum 
edildiğini, grev hakkının yasak edilmesi
ni tınlamanın mümkün olmadığı, kömür 
işçilerine böylesine doğal olan hakları ve
rilmiştir, bir de temizlik işçilerine. Bu
nun karşısında ne alınmıştır? Nafta ile 
çalışan sanayi tesisleri grev yasaklan kap
samına sokulmuştur. Mahkemelerle, Da-
nıştaylarla, Yargıtaylarla oradaki hakları 
verilmeyen, baskı altında tutulan nafta 
ile çalışan ÎŞSAŞ Gübre işçileri, yine 
haksızlığa uğradıkları için, bu sefer mah
kemelerde kazanamayanlar, adaletten 
kaçanlar burada, onların haklarını ala
maması için bu yasayla, bu durumu ve
sile edip, en tabiî hakları olan grev hak
larını yok etmenin gayretine girmiş, ça
ğın gerektirdiği yeni yeni gelişecek, çoğa
lacak işyerlerinde grev yasağını sağlayan 
bakanlık veya ANAP İktidarı da yeni 
gelişmeler kaydettiğini söylemeye kalka
caktır... 

Tabiî gaz Türkiye'ye yeni gelmekte
dir ve gelişmektedir. Şimdiye kadar grev 
yasaklan içinde olmayan, tabiî gaz ve 
onun sonuçlarıyla üretim yapan petro -
kimya tesislerine de grev yasağı getiril
miştir. Bu mu iyileştirmedir? Elbette kö
mür artık ithal edileceği için, grev yap
malarında mahzur yoktur. Çünkü, bizim 
yaptığımız iş dışarıdan almak, parayı 
akıtmak; Türkiye'de çıkmasa da olur. 
Bu anlayışa uygun olarak greve müsaa-
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de edilen kömür işçisi; öbür taraftan da, 
binlerce, onbinlerce, milyarlarca liralık 
gerek ihracattan, gerekse dahilî üretim 
den ülke ekonomisine katkıda bulunan 
petro - kimya tesislerinin işçilerine, aç 
karnına, enflasyonun çok altında zam
larla çalışan bu işçilere yeni grev yasağı 
getirilecek; tLO'ya gidilip, uluslararası 
alana girilip «iyileştirildi» denecektir... 

BAŞKAN — Sayın Selvi, lütfen to
parlayınız. 

M. CEVDET SELVt (Devamla) — 
Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 

Petro - kimya tesislerinde çalışan işçi
ler bu yasadan dolayı, var olan, var sa
yılan, ama kısmen sınırlı olan grev ya
sağının çoğaltılmasından dolayı güç du
rumda kalacaktır. Tabiî gaz daha çok 
yaygınlaşacağı için, çalışan ve çalışacak
ların temel hakları, hak arama yolları, 
sendikal hakları, yasal grevle hak isteme 
yolları tıkanmış olacak ve bununla da 
övünülecektir. 

Savın Başkan, sayın milletvekilleri: 
bu bağırış, çoğırış bu çatı altında hiçbir 
mana ifade etmiyor. Çünkü, önceden ha
zırlanmış mizansen, çok düzgün bir bi
çimde - iki gündür izledim - devam edi
yor. Anlaşmalar devam ediyor. Neyin ne 
yapılacağı belli, önemli değil, sayının 
çok olması doğal, partinizin anlayışının 
sonucu bunlar; ama bu ülkeye neler ge
tireceğini mutlak düşünmek zorundayız. 
Her milletvekilinin tekrar gözden geçir
mesi gereken bir olaydır. İşçileri böylesi
ne köşeye sıkıştırırsanız, sendikaları böy
lesine iş yapamaz hale getirirseniz, bun
dan sonra sokaklardan önünü alamaya
caksınız. Çünkü, aç karınlı, sekiz yıldan 
beri bekletiğiniz bu çalışanlar daha fazla 
beklemeye tahammül edemeyeceklerdir. 
Çok doğaldır; çünkü, bir çadırını; çünkü, 
hak arama yollarını tıkadığınız bu insan

lar daha fazla aç çalışamayacaklardır. 
Bunları suçlamaya hiç, ama hiç kimsenin 
hakkı olmayacaktır. İşte, yasal yönden 
buradaki bağırışları, burada bu dertleri 
yansıtmaları hemen terslemeniz veya ka
bul etmemeniz yetmeyecek, sokaklarda 
bunları susturmaya hiç kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Bu baskılar da tarihte, 
dünyada görülmemiştir. Haksızlıkların 
devamını sürdüren bir toplum; derebey
likler kalırdı, krallıklar kalırdı. 

O nedenle, işçiler direniş yapmaya 
zorlanıyor; yasal hakları sınırlandırılarak 
burada zorla direnişe zorlanıyor, yasa dı
şı hareketlere zorlanıyor; ondan sonra 
da suçlanıp güç durumda bırakılmaya ze
min hazırlanıyor. Bu gelişen olumsuzluk
lara karşı yasal yollarla, burada dertleri
nin anlatılamadığını, anlaşılmadığını bilen 
binlerce, milyonlarca işçilere ve kuruluş
lara, yasal yönden anlaşılacak biçimde 
dertlerini anlatmak için bir toplantı ve 
miting yapmaya kalktıklarında da, yine 
oluşturulan mekanizmalarla, baskılarla 
buna da izin verilmemektedir. 

îşte bunun hesabını, bunun sonuçları
nı, çıkarılan bu yasadan sonra hepimiz 
göreceğiz; ama demokratik hakların, 
sendikal hakların sınırlandırılmasıyla iş
çileri korkutarak, haklı insanları baskı 
altında tutarak başarılı olmanız mümkün 
değil. Buradaki bağırış, çağırışımız da, 
sağlıksız yollardan değil, sağlıklı, demok
ratik, çağdaş bir biçimde bu haksızlıkla
rın giderilmesinin sağlanmasının ülke
mize yararlı olacağı kanaatinden ibaret
tir. 

Bu baskılarla, yeni getirilen yasaklar
la övünmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
İşçilere hiçbir şey verilmemiş, dolaylı yol
larla, makyaj bile değil, yeni yeni hak
ları alınmıştır. Bundan üzüntü duymak
tayım. Zerre kadar vicdanı olan, demok-
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rasiye zerre kadar inancı olanların da, 
düşündükten sonra, üzüntü duymasını 
arzu etmekteyim. 

Hepinize teşekkür ederim. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok
tur. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, bir açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyu
run Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sayın Selvi'nin yanlış anladığı bir 
hususu açıklamak zorundayım. 

«Grev yasakları artırılmıştır» dediler. 
Bu tamamen yanlış. 165 bin işçi, grev 
yasağının dışına çıkarılmıştır. Bu da, ha
kikaten övünülecek bir şeydir, ben de 
bunu övüne övüne her yerde söyleyece
ğim. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

M. OEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Yasakladıklarınızı niye söylemiyorsımuz, 
naf ta ile üretim yapanları niye söylemi
yorsunuz, tabiîgaz ve diğerlerini niye 
söylemiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Selvi, lütfen, kar
şılıklı konuşmayalım, şimdi buradan ko
nuştunuz. 

Madde üzerinde bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun 78 inci maddesi
nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
Öneriyoruz. 
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Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

«40 inci maddenin ikinci fıkrasında 
belirtilen yazılı izni almadan yeni işçi1 

alan işveren izinsiz aldığı her işçi başına 
'birbüçuk milyon liradan beş milyon li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılır.» 

«43 üncü madde hükmüne aykırı ha
reket eden işveren veya işvereni söz ko
nusu hükme aykırı hareket etmeye zor
layan veya teşvik eden veya bu yolda 
propagandada bulunanlar, söz konusu 
'hükme aykırı olarak aldıkları veya alın
masına sebep oldukları veya grev yapan 
işçilerin yerine çalıştırdıkları her işçi ba
şına beş milyon liradan az olmamak üze
re ağır para cezasına mahkûm edilirler.» 

Maihmüt Keçeli 
Adana 

ismail Hakkı önal 
İstanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Türkân Akyol 
İzmir 

Etem Cankurtaran 
içel 

BAŞKAN — Sayın Komisyon öner
geye katılıyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Kakılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve 
Hükümet önergeye katılmamıştır. 

Söz isteyen yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

ibul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edfflmemiştir. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2822 Sayılı Toplu İş 

Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
31 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 32 
noi maddesinin birinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

fbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun (tümü oylanmazdan önce, 
lehte ve aleyhte fikirlerini bildirmeleri 
için iki sayın milletvekiline söz verece
ğim. 

Bana gelen listeye göre, lehte söz is
teyen yok, aleyhte Sayın Işıklar var; bu
yurun efendim, 

Sayın Işiklar, son konuşmayı takdim 
ediyorsunuz; kısa, özlü ve birkaç kelime
den ibaret olacak. 

Buyurun efendim. 
FEHMÎ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa
ların yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni 
bir dönem başlıyor. 

Şunu hemen sözümün başında söyle
yeyim : Türkiye işçi sınıfını bu yasaların 
sınırları içerisinde tutmak zor olacaktır. 

12 nci maddede, toplusözleşme yetkisi 
için ikili baraj esası halen korunuyor; 
işkolunda yüzde 10, işletmede ise yüzde 50. 
Bu, Türkiye'nin de onayladığı, İLO'nun 
Toplusözleşme özgürlüğü sözleşmesi il
kesine aykırıdır. Bu konuda güçlü sendi
kacılık gerekçe olarak öne sürülmekte
dir. Oysa, güçlü sendika, işçilerin bilinçli 
örgütlülüp ile sağlanır, yasa ile değil. 

13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeler yet
ki alınması ile ilgilidir, bürokratik engel
leri bağrında taşımaktadır. 

25 inci madde, Anayasada yer alan 
grev yasakları sayıldıktan başka, aranan 
koşullar yerine getirilmeden yapılmış bir 
grevin yasa dışı olacağını belirliyor. Grev 
hakkı, toplu sözleşmede uyuşmazlık ha
linde yasal olarak tanınıyor. Hak grevi, 
dayanışma grevi, sempati grevi ve genel 
grevler halen yasak. Anlaşılıyor ki, Tür
kiye'de, genel grev, doğasına uygun ola
rak yerleşecek. 

27 nci madde, «Grup sözleşmelerinde 
işyerinin yalnızca bir kısmı için grev ka
rarı alınmış olsa da, tümü için lokavt 
kararı alınabilir» hükmünü sürdürüyor. 

29 uncu maddede, grev yasağı kap
samı halen ve oldukça geniştir. Bu, öz
gür sendikal haklara aykırıdir. 
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37 nci madde, grevin etkin zamanda 
yapılabilmesi için olanak tanımamakta
dır* 

48 inci maaddede grev gözcülerine bü
yük sınırlamalar getirilmiş. Bu konu dün 
çok tartışıldığı için üzerindb durmadan 
geçeceğim. 

53 üncü maddede, Yüksek Hakem 
Kurulu halen sürmektedir; mecburi tah
kim esas alınmıştır. 

Bugünkü değişikliklerle, yani bu ya
sadaki değişikliklerle işçilerin durumla
rında iyiye yönelik bir değişme olmaya
caktır. İşçiler yoksulluğa devam edecek, 
her gün biraz daha fukaralaşacaktır. 

Bu öeğişiklikler, Uluslararası Çalışma 
örgütünün normlarına uygun değildir. 
Bu değişiklikler, Batı standartlarına uy
gun değildir. Batılı sendikaların elde etti
ği haklardan, uygulanan sendikal ölçü
lerden çok geridir. 

Bu düzenlemelerle, Türkiye'de çalı
şan işçiler Batı'daki işçilerden geri kabul 
edilmiştir. Batı'daki işçilerin elde ettiği 
haklara layık görülmemiştir. 

Bu değişikliklerle, Türkiye'deki sendi
kacılar Batılı sendikacılar düzeyinde gö
rülmemiş, onlardan geri kabul edilmiştir., 

Bu değişikliklerle, Türkiye'deki sendi
kacılar yurtsever olarak kabul edilmemiş
tir. 

Bu değişikliklerle, Türkiye'deki işçi
lere halen iyi gözle bakılmadığı anlaşıl
maktadır. 

Bu nedenlerle oyumu olumsuz kulla
nacağım. Buna rağmen, yapılan değişik
liklerin ülkemize hayırlı olmasını dlileye-
ceğim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Işıklar. 

Efendim kanun tasarısı üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Konuşmacının konuşmasında 
«Genel grev doğasına uygun olarak yer
leşecektir» ifadesi yer almaktadır. Tür
kiye'de mevcut mevzuat ve Anayasa çer
çevesinde «genel grev» olarak tanınmış 
bir hak bulunmamaktadır. 

«Genel grev doğasına uygun olarak 
yerleşecektir» demek, mevzuatta kabul 
edilmeyen genel grevin, âdeta, mevzuat 
dışı bir biçimde, yani, gayri kanunî ola
rak Türkiye'de hükümran hale geleceğini 
ifade etmektir. 

Bir milletvekilinin ağzından böyle bir 
ifadenin çıkmasını esefle kaydediyor, 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EROL AGAGÎL (Ankara) — Sayın 

Başkan, bu şekilde nasıl konuşabilir? 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Neden söz verdiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Burada olan bütün mil
letvekili arkadaşlarımızın kanun dışı her
hangi bir hareketi tasvip edeceğini zan
netmiyorum. Herhalde, kanunlar muva
cehesinde ve çerçevesinde olduğunu ifa
de etmek istemişlerdir. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, tasarının tü
münü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu milletvekiline bu söz hakkını 
hangi usule göre verdiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Ağagil, bir nok
tayı tasrih etmek için ayağa kalktılar; 
konuşmak için söz vermiş değilim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Hayır 
efendim, tasrih değil. Soru sorabilir, söz 
isteyebilir. Böyle bir tasrih varsa hepi
miz konuşalım. (ANAP sıralarından 
«Şimdi sen niye konuşuyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Ben onun soru veyahut 
da herhangi bir şeyi tasrih olduğunu bi
lemem; durumunu ifade ettiler. 

Sayın Bakan teşekkür mahiyetinde 
söz istemişlerdir; buyursunlar Sayın Ba
kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (istan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; sizlere teşekkür ve şükranlarımı sun
mak üzere huzurlarınızdayım. Görülüyor 
ki, Sendikalar Kanununda ve Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda 
çok önemli değişiklikler yapılmış, sendi
kal hak ve özgürlükler genişletilmiştir. 
Yan;, kanunda, makyaj değişiklikler de
ğil, sizlerin de katkılarınızla, çok güzel 
bir estetik ameliyat yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bağımsızlı
ğını daha dün kazanmış toplumlardan 
biri değiliz; biz, kökleri asırlar ötesine 
giden, asırlara dayanan devlet tecrübesi
ne sahip bir milletiz. (ANAP sıralarından 
«Bravo», sesleri, alkışlar) Bizim yüzyılı 
aşan bir demokrasi tecrübemiz vardır. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Bizim var 
da sizin yok. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — Bizim, tam 41 yıllık sendika
cılık tecrübemiz vardır. Türk toplumu 
41 yıldan beri sendikalarla beraber ya
şamaktadır. 

Bizim, 25 yıllık toplu pazarlık, grev 
tecrübemiz vardır. Türk halkı, 25 yıldan 

beri, toplu pazarlıklı, grevli, lokavtlı bir 
sosyal, siyasal ve demokratik hayatı ya
şamaktadır. Böyle bir ülkede demokrasi
nin olmadığını, sendikal hürriyetlerin ol
madığını iddia etmek, bu yüce milletin 
layılr olmadığı bir suçlamadır. 

Bugün daha ileri götürdüğümüz sen
dikal hak ve özgürlükleri uzun demok
rasi tecrübemizle gelecekte daha da ileri 
götüreceğimize inanıyorum. 

Bu düşüncelerle, kanunun işçilerimi
ze, sendikalarımıza ve demokrasimize ha
yırlı olmasını diliyor, hepinize tekrar te
şekkür ve saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

2—8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 
Sayılt Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Geçici Maddeler Eklen
mesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(1/442) (S. Sayısı : 63) (1) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekil
leri, 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine, Geçici Maddeler Eklenmesine 
ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısının görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım. Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen
ler?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına, Sayın Erdal Kalkan. 

BAŞKAN — Sayın Erdal Kalkan, 
SHP Grubu adına, buyurun efendim. 

(1) .63 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 
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SHP GRUBU ADINA ERDAL KAL
KAN (Edirne) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 5590 sayılı Yasanın Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Geçici 
Maddeler Eklenmesine ve Bir Maddeniln 
Kaldırılmasına Dair Yasa Tasarısının tü
mü üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına söz almış bulunmakta
yım. Bu vesileyle, şahsım ve grubum adı
na hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 5590 sayılı Ya
sanın 3277 sayılı Yasayla değişik 26 ncı 
maddesinin «Munzam Aidat» ile ilgili 
bölümü tasanda aynen şöyle getirilmiş
tir : «Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin 
bir yıl önceki gelir vergisine; tüzelkişi 
tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Ver
gisine matrah teşkil eden ticarî ve sınaî 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç top
lamı üzerinden binde sekiz oranında 
munzam aidat tahsil olunur.» 

Oysa, ticaret odası mensuplarının 
hepsi tacir, sanayici, banker veya büyük 
esnaf değildir. Her ticaret odası mensu
bunun Ankara'nın Sakarya Caddesinde 
süpermarketi veya İstanbul'un Kapalı 
Çarşısında işyeri yoktur. Ticaret odası 
mensuplarının onbinlercesi, küçük ille
rimizde ve kasabalarımızda ikamet et
mekte ve bu bölgelerde mesleklerini ifa 
etmektedirler. Ayrıca, uygulanmakta olan. 
serbest piyasa ekonomisi nedeniyle de 
çok büyük ölçüde ekonomik sıkıntı çek
mektedirler. Hatta, önemli bir bölümü de 
işyerlerini kapatarak işçi sınıfının yeni 
adayları olmuşlardır. Çok büyük bir sos
yal tabaka oluşturan bu kesim, ticarî ha
yatta iletişimi ve dolaşımı sağlamakta, 
toplumsal işbölümünde çok önemli bir 
görevi yerine getirmektedir. Bu işlevleri
ni yerine getirirlerken, işsizlik sorununa 
da önemli ölçülerde çözüm getirdikleri 
gibi, yanlarında çalıştırdıkları kalfa ve 

çıraklarla da istihdam konusunda önemli 
bir işlevi yerine getirmektedirler. 

213 sayılı Vergi Usul Yasasına göre 
ANAP hükümetince getirilen değişiklik
ler sonucu, bu kesimlere de hayat stan
dardına göre vergi getirilmiştir. Yasaya 
göre deftere tabi esnaf veya sanatkâr ka
zansa da kazanmasa da 1 milyon 600 bin 
lira kazanç göstermek zorundadır. Ül
kemizde bu parayı kazanamayan hatta 
zarar eden yüzbinlerce esnaf, sanatkâr 
ve tacir bulunmaktadır; ancak, zarar et
tikleri halde1 her yıl 1 milyon 600 bin lira 
üzerinden vergi vermektedirler. Bu ver
ginin yoksul insanlara ne kadar sıkıntı 
getirdiğini, bölgelerimize giden milletve
killeri yaşamışlar ve seçmenlerden bilgi 
edinmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bugün uygu
lanmakta olan ekonomik politika, ülkede 
yaratılan değerleri 50 milyon kişinin ce
binden almakta, bir emme - basma tu
lumba gibi, 2 milyon kişinin cebine ak
tarmaktadır. Bu uygulamada en çok işçi, 
memur, küçük esnaf ve sanatkâr zarara 
girmektedir. 

Eu nedenle, ticaret odası mensubu es
naf, sanatkâr ve tacirlerin munzam aidat
larının binde 8 olarak değil de, binde 5 
olarak kalmasını Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak arzu etmekteyiz. 

Bu nedenle Grubum adına hepinize. 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kalkan. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
MİTHAT BALAK (Çorum) — Söz 

istiyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şah

sım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Anavatan Grubu adına 

mı söz istiyorsunuz? 
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MİTHAT BALAK (Çorum) — Evet. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekil

leri, lütfen, bu şekildeki söz istemlerini 
daha önceden bildirirseniz Başkanlığımız 
müşkül duruma düşmez. 

Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MİTHAT 

BALAK (Çorum) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 8 Mart 1950 
tarihinde 5590 sayıyla çıkarılan «Ticaret 
ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
.«Sarayi Odaları», «Deniz Ticaret Oda
ları», «Ticaret Borsaları», Türkiye Ti
caret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği Yasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Geçici 
Maddeler Eklenmesine ve Bir Maddenin 
Kaldırılmasına Dair Yasa Tasarısı ile il
gili olarak Grubum adına söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 5590 sayılı Kanunla kurulan ticaret 
odaları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
borsaları, deniz ticaret odaları kaynağını 
Anayasamızın 135 inci maddesinden al
mıştır. Bu odalar ülke genelinde yayıl
mış sayılan 280 civarına ulaşmıştır. 

Malumları olduğu veçhile Türkiye-
miz, kendi işinde çalışan insanların en 
çok olduğu ülkelerden birisidir. Bu vesi
leyle. bu meslek odalarının hakikaten 
güçlendirilmesi lazımdı. Avrupa Toplu
luğuna gireceğimiz şu yıllarda bu odalara 
düşen görev çok büyüktür. Oysaki gör
düğümüz şudur : Bu odalar malî imkân
sızlıklardan dolayı birtakım istihdamı ya
pamamakta, birtakım katkılarda buluna
mamaktadır. Bunun için bu yasa değişik
liği zarureti hâsıl olmuştur. 

Bir.az önce SHP Grubu sözcüsü ar
kadaşımızın temas ettiği konulara gelin
ce : Aslında, bu yasa tasarısının daha 

yüksek oranlarda buraya getirilmesini ve 
rakomların daha yüksek olarak tahsilini 
isteyen bu oda mensuplarıdır; ama, ge
rek Komisyonumuzda, gerekse hüküme
timizin getirdiği tasarıda bu konu daha 
aşağıya çekilmiştir. 

Şimdi, bazı sianayi ve ticaret odala-
nımızın, deniz ticaret odalarımızın büyük 
şehirlerde, sanayi ve ticaret kuruluşlarınım 
yoğun olduğu yerlerde belki gelirleri faz
la olabilir, ona bir diyeceğimiz yok; laımıa, 
aynı odalar Türkiye'nin her yerine yayıl
mıştır; Anadolu'nun, Karadeniz'in, Gü
neydoğu Anadolu'nun muhtelif ilerine, 
içıeleriıne bu odalar yayılmıştır. Gerçekten 
ide, buralarda, sanayi kuruluşları, ticaret 
kuruiluşiao az olduğu üçüm, bu odalarım 
gelirleri azdır ve bu binde 5'lik oranlar
la bunların yaşaması mümkün görülme-
mektedlir. Bumdan dolayı bu binde 8 ora
mı uygun görülmüştür ve bu şekilde dü
şünülmesi gerekir. 

Odalarımız genellikle sanayi ve ticaret 
erbabımızın kayıt ücretleri, yılık aidatları 
ve munzam aidatlarla yaşamaktadır. Bu 
Yasa tasarısıyla, ©erek munzam aidatlar, 
gerekse kayıt aidatları genelde 5 katı ar
tırılmaktadır. Komisyonda da, muhalefet 
partisine mensup arkadaşlarımız munzam 
aidatım foiınde 5 mertebesinde tutulmasın
da ısrar etmişlerdir. Oysaki arkadaşları
mız, zaten, hu bıiınde 8 tavandır. Binde 8 
alınacak, diye bir şey yok.; Bu meselede 
oda meclislerinim, Odalar Biriliğinim yet
kisi vardır. Bunlar, yönetmeliklerle kendi 
aralarında, meclislerinde ayarianmıaktadır. 
Kaldı ki, ticaret erbabımın kendi göster
diği Gelir Vergisine esas matrah üzerin
den bu oranlar tahsil edilmektedir. Omun 
içim, ticaret erbabı kemdi kendimi ayarla-
maktadır. 

Keza, bu Yasanım getirilişimde talep, 
ticaret erbabımın seçjimle getirdiği, ömce 
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odalar, daha sonra da Odalar Binliğinin 
•meclisinde görüşülerek daha yüksek oran
larda -biraz önce arz ettiğim gibi- getiril
miştir. 

Odalar Biriliği, görevleri (itibariyle, ül
kenin ticarî ve iktisadî durumu hakkında 
raporlar hazHilıyor, ülkenin ekonomik 'so
ranları hakkında gerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Ikoımisyoınlariına, gerekse 
Hükümete «bilgi aktariyor; uluslararası iliş
kilerde ticaret odalarının, ticaret borsala
rının uluslararası kurulularına katılıyor 
ve oralarda ülkemizi tenisi ©diyor ve bu 
şekildeki görevlerde bulunuyor. Kaldı ki, 
ülkemizin Ortak Pazara gireceği şu yıl
larda bu odaların daha düzenli, dış ülke-
lıerdeki odalar düzeyine çıkartılması ge
reklidir; bundan dolayı da mıalî kaynak 
zarureti yardır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Anadoludaki sanayi ve ticaret 
odalarımızın gerçekten de malî kaynakla
rı çok sınıırlııdır. Biz, Anadolunun her ye
rine sanayi kuruluşlarının yayılmıasını is
tiyoruz, organize sanayi bölgeleri teşek
kül ettiriyoruz; ancak, bu ıtür yerlerin ya
pımında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ge
rekli finansmanın yüzde 99'uınu sağladığı 
halde, müteşebblis kesimi oluşturan sanayi 
odaları, ticaret odaları, bu geriye kalan 
yüzde İ l k katılımın üçte birini dahi öde
yememektedirler. Şimdi, bııır taraftan ti
caret ve sanayii ülke geneline yayacağız, 
yaymak isteyeceğiz, öte taraftan sanayi 
odalarına, ticaret odalarına düşen çok cü
zi, yüzde İlik hür meblağı öde diyeceğiz; 
ama, 'bu odalar bunu ödeyemeyecek.,. Ol
maz böyle şey. Zaten, 1950 yılımda çıkan 
yasa, munzam aidatları binde 5'le sınır
lamıştı. 1950'dıen bu tarafa hükümetlerin 
bu binde 5*i üç kat artırma yetkisi muh
telif zamanlarda kullanılmış ve tavanına 
gelinmiştir. Şimdi, 'bunu binde 8'e çıkar
ma zaırureti vardır. 

Ayrıca, yine komisyonda muhalefet 
partilerine mensup milletvekillerinin mu
halefet şerhi koydukları bir madde daha 
var, o da, tasarıda, yabancı bandıralı ge
milerin karasularımızda faaliyetleriyle il
gili yeteri kadar açıklık olmadığına dair. 
Yabancı gemlerin Türkiye'deki faaliyetle
ri kanunlar çerçevesinde zaten sınırlaındı-
rılmıştıır, bunlar içlin muhtelif kanunları
mız mevcuttur. Yabancı gemiler, karasu-
larımızdaki faaliyetlerini bu kanunlar çer
çevesinde yürütmektedirler. Eğer bu ko
nuda bir boşluk varsa, onunla ilgili ya
sayı çıkarmak da bu Yüce Meclisin gö
revidir; 'ama ben boşluk olduğu kanaa
tinde değilim. Çünkü, bunlar için da ge
rekli yasallarımız mevcuttur ve o yasallar 
çerçevesinde faaliyetlerini devam ettire
ceklerdir. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar 
sunar, bu Kanun tasarısının, Yüce Mec
lisimiz tarafından kanunlaştıırıldığı 'takdir
de, memleketimize, miUetiımıize, ticaret ve 
sanayi erbabımıza hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim.; (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın IŞinası Altıner; buyurun 
efendim. 

DYP GRUBU ADINA Ş1NASÎ AL
TINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; toplumumuzun çok 
önemli ticarî, sınaî ve sosyal kesitini oluş
turan meslek kuruluşlarını yakından ilgi
lendiren ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
odaları, sanayi odaları, deniz ticaret oda
ları ile bunların üst kuruluşları olan1 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini 
ilgilendiren 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, geçici maddeler eklen
mesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı üzerinde Doğur Yol 
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Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, meslek odaları
nı ve dolayısıyla meslek kuruluşlarını ya
kından ilgilendiren bu yasa tasarısının1 

genel gerekçesine baktığımız zaman, özet
le; Avrupa Topluluğuna giriş hamlesi, 
Avrupa Topluluğu içinde yer almamız, 
ülkenin değişen ve gelişen şartlarına bu 
meslek kuruluşlarının da ayak uydura
bilmesi bakımından ve bu meslek kuru
luşlarına ülkenin bu değişen ve gelişen 
şartlarında büyük görevler düştüğü; Av
rupa Topluluğuna girerken, ticarî ve sı
naî hedeflere ulaşılmasının artık temenni 
boyutundan şart boyutuna ulaştığı, gü
nümüzde bu meslek kuruluşlarına büyük 
görevler ve sorumluluk düştüğü belirtil
mektedir. Bu vesileyle, 5590 sayılı Ya
sada tadilat yapmak isteyen 10 madde
lik bir Kanun tasarısı gelmiştir. Genel 
gerekçeyi okuyup da değişiklik maddele
rine bakmazsanız, fevkalade çok iyi; fa
kat değişiklik maddelerine baktığınız za
man, aidatları artırmaktan öte hiçbir şey 
yok. 

Tasan ile gelen maddelere bakınız; 
ilk 7 maddesi, mevcut Kanunun 25, 26, 
27, 28, 56, 57 ve 71 inci maddelerinde 
değişiklikler yapmakta ve kayıt ücretleri, 
yıllık aidatlar, zamanında ödenmeyen 
aidatlara getirilen cezaî müeyyide, yani 
gecikme zammı artırılmakta; Gelir Ver
gisi matrahından tahsil olunan munzam 
aidatlar binde 5ten binde 8'e çıkarılmak
ta; odaların verdikleri; hizmet karşılığı, 
maktuen ve nispî olarak aldıkları 20 bin 
liralık tavan ücret 100 bin liraya çıkar
tılmaktadır. Odaların görev ve amaçları 
doğrultusunda sarf etmeleri için her yıl 
ıgelirlerinden kademeli olarak ayırdığı 
paylar, bu tasarı ile kademelendirme kal
dırılarak, belli bir yüzdeye, yani yüzde 
10'a fikse edilmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, değişikliklerin 
özeti, meslekî kuruluşlardan bağlı olduk
ları odalara ödedikleri aidatların mik
tarlarını artırmaktan ibarettir; bundan 
başka bir şey yok. Esasen, bugün değişik
lik diye gösterilen kanunun bu madde
leri 1981 'de ve 1986'dâ da değiştirilmiş
tir. Şjmdi, eğer bu aidatları artırarak 
Kanun tasarısının genel gerekçesinde ya
zılan amaçlara ulaşıabilecekse, mesele 
yok. Bu kadar iddialı bir gerekçeyle or
taya çıkıp, sadece aidatları artırarak bu 
maksada ulaşacağımızı iddia etmek, ken
dimizi aldatmaktan başka bir şey değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 135 
linçi maddesinde de benzer şekilde, son 
iki gündür tartışılan Sendikalar Yasası 
ve Grev ve Lokavt Yasasında da olduğu 
gibi, bir depolitizasyon hakimdir. Her 
nedense,' siyasetten, öcüden kaçılır gibi, 
kaçılmaktadır. Devlet, siyasî bir mües
sesedir. Devlet siyasî bir müessese olun
ca, organları da ister istemez siyasidir. 
Şimdi, meslekî kuruluşların odalarında 
da, aynı, sendikalarda olduğu gibi, si
yaset yasağı vardır. Peki, siyaset yasağı 
vardır da, bu kuruluşlarda siyaset yapıl
mıyor mu? Bu kuruluşlarda seçim arife
lerinde ve sonraki faaliyetlerinde siyaset 
yapılmıyor mu?.. 

Sayın milletvekilleri, eğer çağdaş ola
caksak, Avrupa Topluluğuyla entegre 
olacaksak, günün değişen ve gelişen sos
yoekonomik şartlarına ayak uyduracak-
sak, bu depolitizasyon 'ompleksinden 
kurtulmamız lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde ticarî 
ve sınaî faaliyetteb ulunan meslekî kuru
luşların ekonomik yönden çok büyük sı
kıntıları, dertleri vardır. ANAP iktidarının 
uyguladığı ekonomik politikalar özelikle 
küçük sanayici ye küçük ticaret erbabını 
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çok büyük sıkıntılara sokmuştur. Bu sı
kıntılar, bu feryatlar bizatihi ticaret oda
ları, sanayi odaları gibi odaların yayın
larında mevcuttur. 

Bakınız, ANA!P İktidarında ısrarla 
uygulanan enflasyon ekonomisti sonunda 
sanayiin kaynak yapısı açısından öz ser
maye payı 1984'te yüzde 31,2 iken, 1986' 
da yüzde 24,8 olmuştur, özellikle ima
lat sektöründe borç - özsermaye oranın
da bir batağa gidiş gözlenmektedir. 1984' 
te borç - özsermaye oranı yüzde 190 iken, 
,1986'da borç - özsermaye oranı yüzde 
263 olmuştur. 

Görüldüğü gibi, 3 yıllık bir uygula
mada borç, öz sermayesinin 2,5 - 3 katı
na çıkmıştır. 'Borçlarının yüzde 75'i de 
kısa vadelidir. 

Sayın milletvekilleri, uygulanan yük- ' 
sek enflasyon politikası ile dargelMiden 
yüksek gelirliye kaynak transferi yaptığı 
(gibi, aynen, küçük ve orta boy sanayici 
ve ticaret erbabından da bazı büyük ku-
ırüluşlara kaynak aktarmaktadır. Küçük 
ve orta boy işletmeler ve meslekî kuru
luşlarının batak kredilerinden de payı 
yoktur;, çünkü batak kredilerde payı olan 
işletmeler, fevkadale müsaadeye mazhar 
kuruluşlar olup, özelliği olan, kayrılan 
işletmelerdir. Küçük ve orta boy işlet
meler, yüzde lOO'lere varan faizli kre
dilerini lütfen kullanabiliyorlar ve tabia
tıyla çoğu sıkıntının altından kalkamıyor 
ve hüsranla sonuçlanıyor. Bu kadar yük
sek kredi faizleriyle yatırım yaparak işle
rini büyütmek kesinlikle mümkün olma
dığı gibi, enflasyonun her gün erittiği 
işletme sermayelerini de muhafaza etme
leri imkânsız hale gelmiş ve bir borç ba
tağı içine düşmüşlerdir. 

Sayın miletvekilleri, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bütçesi üzerinde grubumuzun 
ıgörüşlerini açıklarken de arz etmeye ça

lıştığım gibi, protesto edilen senetlerin 
adet ve parasal değerlerinde her yıl yüz
de 50'ye varan artışlar, hep bu küçük ve 
orta boy işletmelerin, meslekî kuruluşla
rın sıkıntıları sonucudur. 

Sayın milletvekilleri, özelikle küçük 
ve orta boy işletme sahiplerinin 
arz ettiği mal ve hizmetler direkt olarak 
vatandaşa intikal ettiğinden, vatandaşla 
yüz yüze geldiğinden, iktidarın yarat
tığı ekonomik sıkıntıları da vatandaşa 
mecburen intikal ettiren birer aracı du
rumunda olmaları, kendileri açısından, 
sosyal ve psikolojik açıdan büyük sıkın
tılar doğurmaktadır. 

Görüldüğü gibi, meslekî kuruluşların 
asıl sıkıntılarına, ekonomik yönden ver
dikleri ölüm kalım mücadelesine esas 
sebep olan konu, iktidarın ısrarla uygu
lamaya devam ettiği enflasyonist ekono
mik modelde mündemiçtir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, meslekî 
kuruluşların odaları birer kamu kuruluş
ları niteliği gibi düşünüldüğü için siya
set yasağı vardır. Bunu, yukarıda da arz 
ettim, Anayasamızın 135 inci madesinde 
de mealen «Siyaset yapamaz» diyor. Şim
di soruyorum: Bu meslekî kuruluşların 
tamamının işlevi ekonomidir. Dolayısıy
la, bu kuruluşlar ve üyeleri her yerde ve 
her zaman işleri gereği ekonomi konuşa
caklar. Peki, ekonomi konuşurken nasıl 
siyaset yapmayacak?.. Onu anlamak müm
kün değil. İçinde bulunduğumuz ortam
da, ekonomik gidişin kötü olduğunda 
Hükümetten başka hemen her kesim ve 
kuruluş ittifak içinde, sadece Hükümet 
«iyi» diyor. Şimdi, ekonomik yönden 
kötü olan bu gidişe fiilen yaşayan bu 
meslek kuruluşlarının bağlı olduğu or
ganlar bu gidişe siyaset yapmamış ol
mak için iyi mi diyecekler veya konuş
mayacaklar mı? Hayır arkadaşla*, eko-

— 33 — 



T. B. M. M. B: 72 27 . 5 . 1988 0 : 1 

nomi ile siyaseti birbirinden ayıramaz-
siniz. Ayırmaya kalkarsanız, konuşan de
ğil, susan ülkeyi savunuyorsunuz demek
tir. 

Bu itibarla, getirilen bu tasarıyla, eko
nomik sıkıntı içinde bulunan meslek ku
ruluşlarında aidatları genel olarak on 
kat artırarak yapılan değişiklik, meslek 
odalarına ve üyelerine hiçbir şekilde mer
hem olamayacaktır. Artırılan ıbu aidatlar
la da, genel gerekçedeki güzel iddiaların, 
çağdaş olma ve günün değişen ve gelişen 
şartlarına uyma niteliğindeki iddiaların, 
bu yasa tasarısı ile gerçekleşeceğine inan
mak mümkün değildir; inşallah biz ya
nılırız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altıner. 

Şahısları adına Sayın Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli! üyeler; 5590 sayılı Ka
nun daha önce 2567 sayılı Kanunla de
ğişmiş, bugün de bu Kanun yeni bir ka
nun tasarısıyla değiştirilmek istenmekte, 
2567 siy ılı Kanundaki maktu hadler 5 
misli iaırtıolmıaıkta ve o kanunla, belirli 
miktarlarda Bakanlar Kuruluma verilen 3 
kat artırma yetkisi 10 kata çıkarılmakta 
ve munzam aidatlar da, Gelir ve Kurum
lar Vergisi mükelleflerimin beyan ettiği 
matrahlar üzerinden alınan binde 5'lik 
oran, binde 8'e çıkarılmaktadır. 

Biraz önce ANAP Grubu adına ko
nuşan arkadaşımız, «Avrupa Ortak Pazar 
Topluluğuma giriyoruz, odalarımızı güç
lendirelim; bunlar meslekî kuruluşilardur» 
dedi. Sanki Türkiye'yi bir tek Odalar Bir
liği temsil ediyor, meslekî kuruluş yalnız 
Odalar Bı'riiğidir. Bir Barolar Birliğinin 
kuvvetlendirillmesini mliye istemiyorlar? 
Bir tabipler Birliğini güçlendirmeyi niye 

istemiyorlar? Sendikaların güçlendirilme
sini niye tistemiyorlar? Niye yalnız Odalar 
Birliğimin güçlendirilmesini istiyorlar? Ta
biî onların parti felsefesinde yalnız, belir
li, dar, zengin grupları koruma dışında 
herhangi bir amaçları ve linamçları yok
tur. 

İşçilerden kesilen aidatları süresi içe
risinde Sosyal Sigortalar Kurumuna öde
meyenlerden siz çok düşük faiz alacak
sınız, zaıman zaman bu faizleri affetmek 
için kanunlar çıkaracaksınız; lama burada 
bu Kanun tasarısıyla Odalar Birliği aida
tını ödeyemeyenlere ise, 6183 sayılı Am
me Alacakları Kanunundaki, o tarihlerde 
yürürlükte olan gecikme faizlerini uygu
la yac aksınız... Bu tam bir çelişkidir. Bi
raz önce, sendikallarla, toplu iş sözleşme
leriyle ilgili bir kanun çıkandık, bu Ka
mumla Türkiye'de grevi yok ettik; ama, 
Odalar Birliğini 'güçlendiriyoruz. Bunlar, 
Türkiye'de sağ bir dikta rejiminin kurul
ması için aıtiilan adımların açık ve seçik 
'bslir tileridir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Kanun tasa
rısıyla getirilen önemli olaylardan birisli 
de, Odalar Birliğine, 213 sayılı Kanunun 
5 inci ımaddesfee göre, vergi dairesinden 
bilgi isteme ve onlardan bilgi alma hak
kının tanımmasıdır. Ayrıca, mükellefler
den, sınaî ve ticarî kazançlarıyla iiglüiiı bil
gi ve bilançolarını isteme hakkını da ta
nımaktadır. Eski kanunda bu yok. Ta
biî, kanunlar arasına sıkıştırılan iki cüm
lenin ne anlama geldiğinden -şimdiye ka
dar gördüğüm kadarıyla- ANAP Grubu
mun yüzde 90'inin haberi yok, getiren ba
kanın da bundan haberi yok; getiren be
lirli güçlü kesimler olduğu için, biılmiyo-
rum, bundan Hükümetin haberi var mı
dır yok mudur? 

Arkadaşlar, bunun anlamı şudur : 
Odalar gidecekler, kendi üyelerinim def-
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tor ve vesikalarını isteyebilecekler midir? 
Bu defter ve vesikaları inceıleyebilecekle<r 
rnidir? Sonra Gelir ve Kurumlar Vergisi 
matralhının binde 8'i aidat olarak alınmak
tadır. Biliyorsunuz Türkiye'de yoğun bir 
vergi kaçakçılığı vardır. Bu yoğun vergi 
kaçakçılığı sonunda birtakım güçsüz mü
kelleflerin defterleri, arkasında bakan ol
mayan ımilletvekillerin in defterleri lincelen-
mektedir ve 'bunlardan büyük miktarlar
da matrah farkları doğmaktadır. Bu mat
rah farkları ne olacaktır? Bunlardan da 
sonradan oda aidatı alınacak mıdır? 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Atma, atma, ayıp oluyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 213 
sayılı Kanunun devlete verdiği yetkinin 
odalara devri anlamına gelecek midir? 
Odalar kendi mensuplar inin def iterlerin i 
inceleyecekler midir? Bunu, bu Kanun 
maddesllmde anlamak mümkün değildir. 
Eğer, Hüküm'et bize yeteri kadar cevap 
vermezse, maddede tekrar konuşacağız ve 
bunun ne anlama geldiğini de kendileri
ne soracağız. 

Bu kürsüden, Hükümetten özellikle 
şunları öğrenmek istiyorum : Cevap ver
mekten kaçınmasınlar; ya hükümet edi
lir, ya da edilmez. Hükümet edilirse, hü
kümet fonıksiyoınfannın tabiî sonucu ve
rilmesi gereken bütün bllgileat'n de bura
da verilmesi lazımdır. 

1. Bugüne (kadar Odalar Birliğinin, 
bu Kanun kapsamı içerisinde kalan oda
ların (Burada hangi odalar olduğu sayıl
mış; ticaret ve sanayi odaları, ticaret oda
ları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, 
kamu hizmeti ifa eden borsalar ve bun
ların üst kuruluşları) elde ettikleri gelir
ler melerdir? Bu gelirlerin miktarları ne
dir? 

2. Bu kanun tasarısına göre, binde 
5 olan aidatın, binde 8*e çıkarılması ne

deniyle, ilk görünen, odaların bugünkü 
gelirlerinde yüzde 60 nispetinde bir ar
tış olmasıdır. Bu gelirlerin harcanmasın
da, denetim nasıl sağlanmaktadır? De
netim hususu, belki ilgili kanunda var
dır; ama, bugüne kadar, bir denetim sağ
lanmış mıdır? 

Bugün ticaret ve sanayi odaları, sağ 
ı 

iktidarları idare eden odalardır. Onlar, 
birtakım kapalı kapılar arkasında hesap
lar, planlar yapmakta ve bu hesaplar, 
planlar buraya gelip, kanun haline dö
nüşmektedir. Biraz önce kabul edilen ka
nundaki, grev yapan işçinin, çadırda ba
rınmasını reddeden zihniyetin kaynağının 
Odalar Birliği olduğunda kuşkumuz yok
tur; çünkü, onlar talimat verdiler, «Biz, 
işyerinin önünde çadır istemiyoruz; ne 
yaparsanız yapın, bu çadırı kaldırın.» 
dediler. Peki, acaba sizin de aklınıza şu 
gelmedi mi : Lokavt ilan eden işvereni 
de, lokavt yaptığı sürece, grev yapan iş
çinin koşullarında dışarıda bekletelim. 
İşyeri temsilcilerini! de lokavt yaptığı sü
rece, dışarıda, çadırsız, barınaksız bek
letelim diye bir kanun getirsenize!.. Eğer, 
siz, hakikaten insanlarımızı eşit düşünü
yorsanız, kanun önünde, doğal olaylar 
önünde eşit düşünüyorsanız, buyurun, 
karsımıza eşit şartlar içinde kanunlar ge
tirin, biz de sizi destekleyelim. 

M. İRFAN BAŞYAZICIOĞLU (Kay
seri) — Teklif verin, görüşelim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bey
efendi, onlar geçti de; bunlar da onlara 
bağlı 

Peki, Odalar Birliğinin gelirlerini ar
tırıyorsunuz; ama, öteki meslekî kuru
luşların gelirlerini niye aftırmıyorsünuz? 
Anayasanın 135 inci maddesinde yer alan 
kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuru
luşların hepsi de kamu hizmeti yapan bi
rer kurumdur; onları da güçlendirelim. 
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Bu kurumların güçlenmesi, demokrasinin 
güçlenmesidir; ama, yalnız sermaye sı
nıfını temsil eden kurumların gücünü 
artırırsanız, öteki meslekî kuruluşların 
gücünü artırmazsanız, bu, demokrasiyi 
güçlendirme yolunda atılan bir adım de
ğil, demokrasiyi zaafa uğratmak için atı
lan önemli bir adım olur. Bunun sonu
cunda da bu memlekete dikta gelir. 

Bence getirilen bu kanun tasarısı, her 
yönüyle tek taraflı düşünülen, sadece 
sermaye sınıfının menfaatini koruyan; 
odaların, Türkiye'de rahatça politika yap
masını sağlayan; odaların, Türkiye'deki 
birtakım kurumlar üzerinde etkinliğini 
artıran bir tasarıdır. Bu itibarla,.'•ben bu 
kanun tasarısının tümüne karşıyım. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Bu kanunu, Danışma Meclisinde iken 
çıkarsaydınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Danış
ma Meclisi, sizin kadar sağcı değildi. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın 
Boikurt Özal; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan. değeril milletvekilleri; 5590 sayılı 
Kanun 8 Mart 1950 tarihinde çıkarılmiş 
ve o günden bu yana da çeşitli vesileler
le üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Me
sela, 25 Ocak 1954'te 6233 sayılı Ka
nun ve 6 Ocak 1958'de 7060 sayılı Ka
nunla değişiklik yapılmıştır. Uzun bir 
süre - 1958'den 1981'e kadar - hiçbir 
değişiklik yapılmamıştır. Bu kanunda, 
24.12.1981'de 2567 sayılı Kanunla, ve en 
son 17.4.1986'da 3277 sayılı Kanunla 
değişiklik yapılmıştır. 

Bundan anlaşıldığı gibi, bu kanun, de-
vamh bir evrim içerisindedir. Zamanın 
değişen şartları içerisinde ekonomik or

tamın değişmesi, Türkiye'nin ekonomisi
nin değişmesi, şartlarının değişmesi mu
vacehesinde değişiklikler yapılmıştır. 

İşin enteresan tarafı, 1958 ila 1981 
yılları arasında bu kanunda hiçbir deği
şiklik yapılmayışıdır. Bu dönemdeki hü
kümetler, herhalde Türkiye'de o zaman 
ekonomide hiçbir değişiklik olmadı ki, 
böyle önemli bir kanunda hiçbir değişik
lik yapmamışlardır. Bir kere bunu be
lirtmek isterim. 

Bizim burada getirdiğimiz değişiklik, 
198f senesinde yapılan önemli değişikli
ğin üzerine gelen bir değişikliktir. Bili
yorsunuz 1986 senesinde bu kanunda 
önemli ölçüde değişiklik yapılmış, Oda
lar Birliğine yeni görevler verilmiştir ve 
konseyler kurma imkânı getirilmiştir. 

Tabiî, doğrudur; günün şartları de
ğiştikçe, ileride bu kanunda daha başka 
değişiklikler de yapılması gerekebilir. Biz 
Bu hazırlığın da eçirisindeyiz. Kanun 
incelenmektedir ve elbette gerekli olacak 
değişiklikleri tekrar bu Meclise getirece
ğiz. 

Ancak, bu arada Odalar Birliğine 
pek çok görevler verilmiştir. Bu görev
ler, kendi kaynaklarıyla... Ki, bu kaynak
lar önemli ölçüde azalmıştır. Daha ön
ceki dönemlerde, biliyorsunuz, Odalar 
Birliğinin, hele dış ticarette fiyat tescil, 
kontrol sistemi varken önemli ölçüde ge
lirler! vardı. Yani, Türkiye'nin dış ticareti, 
kontrol altında iken, tahdit edilmiş iken, 
Odalar Birliği bazı ekspertiz imkânlarıy
la gelirler sağlıyordu. Şimdi serbest piya
sa s'stemine geçtiğimizde, dış ticaret ser
besti eştiğinden bu imkânlar ortadan kalk
mıştır. 

Odalar Birliğinin, bu bakımdan ken
disine daha fazla verilen görevleri yeri
ne getirebilmesi için, bilhassa Türkiye' 
nin diğer ülkelerle, Türkiye'nin dış dün-
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ya ile yaptığı diğer işbirliği imkânları, 
ortak ticaret odaları ve hatta diğer ül-
kelerlje kurmuş bulunduğumuz ikili iş 
konseyleri ve bunlar için yaptıkları ge
rekli harcamaları karşılayacak imkânları, 
nakdî imkânları artık yeterli değildir. 

Bu bakımdan, buraya getirdiğimiz bu 
kanun tasarısı, aslında odalar birliğine 
verilmiş bulunan bu görevleri hakkıyla 
yapabilmesi için bir kaynak imkânı sağ
lamaktadır; ama Odalar Birliğinin, gü
nün değişen şartlarına göre durumunun 
daha iyi bir şekle getirilmesi için, kanun
larında da ayrıca bir çalışma yapıyoruz, 
buı.u da zamanı geldiğinde getireceğiz. 
Bir kere bunu belirtmek istiyorum. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
Fak - Fuk Fondan veriniz, çok fakirler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İnşal
lah, Meclisin yetkisini de onlara devret
mezsiniz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Genç, 
Meclise getireceğiz dedim, zaten başka 
türlü bir şey söylemedim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Fak -
Fuk Fondan da yardım edebilirsiniz, na
sıl olsa çok mağdurlar (!) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efen
dim... 

Sayın Bakan, devam ediniz. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — «Neden sa
dece Odalar Birliği güçlendiriliyor?» den
di. Bir kere, böyle bir şey yok. Biz, kime, 
ne görev vermişsek ve bu ekonomide o 
görevleri yerine getirmek için, eğer kay
naklan yetişmiyorsa, bu kaynakların on
lara sağlanması lazım; yani, havadan iş 
yap.'lmaz. Burada söylenen hadise şudur: 
Odalar Birliğine çok önemli görevler ve
rilmiştir. Kaynak eksiklikleri vardır, onun 
için bu arada gelmiştir; ama bu arada 
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diğer kuruluşlarımızın da kaynak eksik
likleri olursa onlara da bakılacaktır. 

Diğer bir konudan bahsedildi, dendi 
ki : «Efendim, bu miktarlar artırılıyor, 
binde 5ten binde 8'e çıkarılıyor. Bura
da küçük esnaf ve sanatkârlar var; bun-
tlar ne olacak? Bir kere, küçük esnaf ve 
sanatkârlar için 1964 senesinde çıkarıl
mış olan 507 sayılı Kanun vardır ki bu, 
1985'te 3153 sayılı Kanunla değiştirilmiş
tir. Ayrıca bir de esnaf ve küçük sanat
kârlar dernekleri vardır. Onlar zaten, 
Türkiye Odalar Birliği mensubu değildir; 
dolayısıyla iki şeyi birbirine karıştırma
mak lazımdır. Esnaf ve küçük sanatkâr
lar doğrudan doğruya bu derneğe üye 
olurlar; ama bu, ayrı bir dernektir ve za
ten eğer Odalar Birliği herhangi bir şe
kilde kendisine verilen bu yetkileri kul
lanmaya çalışırsa, burada kendisine üye 
olan bu insanlar öbür tarafa geçerler. 
Mesele gayet basit... Yani, böyle bir ka
nun şu anda herkesi icbar etmiyor ki; 
aynca diğer bir kanunla da verilmiş im
kânlar vardır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi diğer bir 
konu şudur : «Bunların tüm gelirleri 
üzeıinden binde 5 alınan binde 8'e çı
karılacak. Bunun için de vergi dairesin
den bilgi istenebilecektir. Vergi dairesin
de bilgi isteme mevzuu konusunda bakan 
haberdar mıdır, bu işi biliyor mudur?» 
'diye bir soru .soruldu. Zaten bu husus 
komisyonda da çok detaylı bir şekilde 
görüşüldü ve Maliye Bakanlığının yet
kilerinin de bu hususta görüşleri atlındı. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci 
maddesi zaten bu imkânı veriyor. Yani, 
bugün bizim şirketlerimizin verdikleri ver
giler öyle gizlenecek bir şey değil. Ba
zen, vergi rekortmenleri de ilan ediliyor. 
Nitekim, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 5 inci maddesine iyice bakılacak 
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olursa, bunun zaten mevcut olduğu gö
rülür. Dolayısıyal, Maliye Bakanlığı yet-
kililtri bu konuda gayet açık olarak 
«Binada herhangi ters bir şey yok» de
mişlerdir. Çünkü, Odalar Birliği bura
dan aidat alacağı için verilen bilgiler 
doğ<u mudur, değil midir diye elbette ki 
bilmek ister. Mesele bu kadar basit. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim vergi mahremiyeti vardır, bunu ne 
yapacaksınız? Vergi mahremiyetini ihlal 
değil midir? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi bu
rada zarar eden şirketler için de ayrı bir 
husus vardır ve «Bunlar o sene munzam 
vergilerini ödemezler» deniyor. Yani, 
böyle bir imkân da getirilmiştir. Yani, 
zorla, zarar eden her şifketten de aidat 
kesilecek diye de bir şey yoktur. 

Bizim burada getirmiş olduğumuz bu 
kanun tasarısı, - biraz önce de belirtti
ğim gibi - Odalar Birliğinin görevlerinin 
ifasında, meydana gelen kaynak yetersiz
liğini kapatmak için getirilmiş bir tasa
rıdır ve bundan da başka bir şekilde gö
rülmemesi gerekir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Özal 

Şahsı adına, Sayın Neidim; buyuru
nuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

AHMET NEİDÎM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri: Ge
nel Kurulda görüşülmekte olan 5590 sa
yılı Kanunun 25 inci maddesinin değiş
tirilmesi ile ilgili kanun tasarısı hakkın
da görüşlerimi ifade etmek üzere söz al
mış bulunuyorum, bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Söz konusu kanun tasarısı, odalara 
üye olanlardan alınacak aidat tavanını 
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50 bin Türk Lirasından 250 bin Türk 
Lirasına çıkartmayı öngörmektedir. Bu 
maddede istenilen miktar, kanaatimce 
çok fazladır ve sanki bize maksatlı ola
rak konulmuş gibi gelmektedir. Bu mad
de ile, odalara kayıtlı üye sayısında azal
manın olacağı, hatta, aidatını ödemeyen
lerin odadan çıkartılacağı; böylece bu 
rakamı ödeyemeyecek olan kayıtlı kü
çük işletme sahiplerinin odadan çıkarıla
cağı malumdur. 

Birçok küçük işletme sahibi', odaya, 
devletin kredi imkânlarından istifade ede
bilmek için kaydolmaktadır ve bu in
sanların kredi alabilmeleri için, gene ay
nı odaya kayıtlı iki kişinin kefaletleri ba
his mevzuudur. Bu madde ile aidat ta
vanının 250 bin ıliraya çıkarılması halin
de ise, kredi alamayaack olan küçük iş
letme sahibi kepenklerini kapatmak zo-
rurria kalacaktır. Zaten, uygulanan eko
nomik politikalardan dolayı, küçük iş
letme sahiplerinin birçoğu siftahsız dük-
'kân kapatmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, büyük işletme 
sahiplerinin böyle sıkıntıları yoktur, mad
dede gösterilen 250 bin Türk Lirasını ra
hatlıkla ödeyebilirler. Bu kanun, çok 
uzu.ı olmayan bir süre evvel değiştirile
rek, tavan 50 bin Türk Lirasına çıkarıl
mıştır. Uzun bir süre geçmemesine rağ
men. yenü değişiklikle istenen fahiş mik
tar, yani 250 bin Türk Lirası, enflasyon 
miktarlarının beş kat ilerisindedir. 

Bana göre siz, son zamanlarda dü
şen oy oranınızı, böyle, odalan, kendi 
adamlarınız olan büyük işletme erbapla
rının yaşayacağı şekilde odaların inhisa-
rıniL kendi emrinizde olmasını istiyorsu
nuz. Siz buraya gelip bu işin doğrusunu 
söylerseniz, daha fazla memnun olur
duk. Daha evvel de 5590 sayılı Kanun
da değişiklik yaptınız, Odalar Birliği Yö-
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netim Kurulunu 9 kişiden 15 kişiye çı
kardınız ve bu 15 kişiyi de 30'ar kişilik 
konseylere seçtirdiniz; yani, birliğin mev
cut delegelerine seçtirmediniz. Bu tür 
aldatmacalarla, Odalar Birliği yönetimi
ne hileyle el koydunuz. Yarın oranın 
kongresi yapılıyor. Doğrusu, çok antide
mokratiksiniz. 

Sayın milletvekilleri, Ticaret ve Sa
nayi Odalarında kaç memur çalıştığını 
biliyor musunuz? Burada bir genel sek
reter, bir muamelat memuru, bir de oda
cı bulunmaktadır. Tavan 250 bin lira 
şeklinde kabul edildiği takdirde, bu pa
raları nereye sarf ettireceksiniz? Beledi
ye başkanları gibi oda başkanlarını da 
zan altında mı bırakmak istiyorsunuz? 
Gelin, bunun tavanını 50 bin Türk Li
rasından, 75 bin Türk Lirasına çıkaralım. 

Tabiî, bu söylediklerim, istanbul, An
kara, tzmir gibi büyük şehirlerdeki oda
lara kayıtlı üyelerin büyük bir kısmını 
kapsamayabilir. Anadolumuzda, geçimi
ni zor temin eden; ama, demokrasinin 
yılmaz bekçileri olan küçük işletme sa
hipleri mevcuttur. Bunları da düşünme
liyiz. Onların her zaman demokrasiye 
katılımları hak, a'dalet ve nısfet ölçüle
ri içinde olmuş; onlar daima devletten 
yana olmuşlar, daima devleti düşünmüş
lerdir. 

Sayın Devlet Bakanım Yusuf Boz-
kurt Özal'a da bir şey söylemek istiyo
rum : 507 sayılı esnaf ve küçük sanat
kârlarla alakalı Yasadan bahsetti. Eğer 
bu yasayla alakalı esnaf derneklerinin ad
larını «Oda» şeklinde değiştirecek bir 
kanun getirirlerse - ki, esnafımız bunu 
beklemektedir - çok memnun olacağız. 
Dernek adı kullanılarak, - esnafımıza ve 
benzer kesimlere uygun almayan - bazı 
kulüpler, dernekler kurulmaktadır. Bu 

değişiklik de yapılırsa; biz akıldan yana
yız, bunu da kabul ederiz. 

Sayın milletvekilleri, bu tavan 250 
bin liraya çıkarsa, odalar küçülür. Bu 
rakamları veremeyip, bazı işletme sahip
leri odalara üye olmayabilirler. Daha 
evvel de söylediğim gibi, aidatını öde
meyen üyeler de odalardan çıkartılır ve 
odalar bazı insanların, bazı kesimin elin
de kalır. 

Bu düşünce ve duygularla hepinizi 
saygıyla eslamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Neidim. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum, soru sordular. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hükümet 
adına konuştunuz. Tekrar söz hakkınız 
yok 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — 507 sayılı 
Kanunla ilgili olarak bana soru sordu
lar. 

BAŞKAN — Efendim, maddeler üze
rindeki konuşmalarda bir ara cevap ve
rebilirsiniz. Sataşma yok, bir sual tevcih 
ettiler. Eğer siz böyle bir şey tedvin ede
cek olursanız beraberiz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sorusuna 
cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sonra cevap 
veriniz. Usulümüze göre şu anda müm
kün değill. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 
8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne, Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir 
Maddenin Kaldırılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 8.3.1950 tarihli ve 

5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanun
la değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 25, — Üyenin odaya kaydı 
sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete 
kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği 
aidata da yıllık aidat denir. 

Kayıt ücreti ile yıllık aidatlar 5 000 
TL.'dan az, 250 000 TL.'dan fazla ola
maz Ancak bu miktarlar Bakanlar Ku
rulu karan ile (10) katına kadar artırıla
bilir. 

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrı
ca yıllık aildat alınmaz. Kayıt ücreti ve 
yıllık aidat miktarları Birlikçe hazırlana
cak yönetmelikte gösterilecek usullere 
göre belirlenecek dereceler üzerinden ve 
tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler 
oda yönetim kurulunun tespiti, meclisin 
teklifi ve Birliğin görüşü alınarak Sana
yi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile ya
pılır. 

Derecelerini durumlarına uygun bul
mayanlar, Yönetmelikte gösterilecek usul
lere göre ve 10 gün içinde oda meclisine 
itiraz edebilirler, itirazlar meclisçe kara
ra bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve 
yılhk aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olun
maz. 

Yıllık aida't her yılın Mayıs ve Ekim 
aylarında eşit iki taksitte ödenir. Yıl için
de kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önce
ki yıldan itibaren geçerli olarak kayde
dilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve 
yıllık aidatları kendilerine tebliğ tarihin
den itibaren bir ay içinde ödenir. 
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Bu müddetler içinde ödenmeyen ka
yıt ücreti ve yıllık aidatlar için 6183 sa
yılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan 
oranlarda gecikme zammı tahakkuk etti
rilerek kayıt ücreti veya yıllık aidat ile 
birlikte tahsil edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «5590 sayılı Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne, Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir 
Maddenin Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı» ile ilgili Yasanın 25 inci mad
desinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini ar zve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Fuat Kılcı 

îzmilr 
Hasan Namal 

Antalya 
Baki Durmaz 

Afyon 
Selaha'ttin Kılıç 

Adana 

«Kayıt ücreti ile yıiMık aidatlar 5 000 
TL.'dan az, 75 000 TL.'dan fazla ola
maz.» 

Gerekçe : 
Tatbik edilmekte olan ekonomik po

litika nedeniyle oda ve borsa üyeleriyle 
küçük işletme sahipleri ve sanatkârlar da 
güç durumda kalmıştır. Bu nedenle, ka
yıt ücreti ve yıllık aidatlardaki artış 
miktarı fazladır. Diğer taraftan, Bakan-
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lar Kurulunun artırma yetkisi maddeden 
çıkarılmıştır, 

BAŞKAN - r Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

SANAYÎ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLl AHMET EDİP ' UĞUR (Balıkesir) 
— Ekseriyetimiz yok, katılamıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Verilen önergeye Hü
kümet ve Komisyon katılamıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
fa ui edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci 
madde kabul edilmiştir. 

? nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 5590 sayılı Kanunun 

3277 sayılı Kanunlş. değişik 26 ncı mad
desi ve madde başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Munzam Aidat ve Navlun Hâsılatın
dan Alınacak Pay» 

«Madde 26. — A) Munzam aidat 
Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir 

yıl önceki Gelir Vergisine; tüzelkişi ta
cir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergi
sine matrah teşkil eden ticarî ve sınaî 
faaliyetlerimden elde ettikleri kazanç top
lamı üzerinden binde sekiz oranında mun
zam aidat tahsil olunur. 

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan
ların munzam aidatı odaların ayrı bu
lundukları yerlerde Birlik'çe teklif edi
len Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca be
lirlenen odalar tarafından tahsil olunur. 
Ancak kayıtlı bulundukları odalar ara
sında her odaya ödedikleri- aidatla müte

nasip olarak müteakip takvim yılının 
azami ilk üç ayı içinde paylaşılır. 

Zarar eden sanayici ve tacirler o yıl 
için munzam aidat ödemezler. 

Çalışma alanları içinde birden fazla 
şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı 
büt'in şubelerden elde ettikleri Gelir veya 
Kurumlar Vergisine matrah teşkil eden 
ticarî ve sınaî kazanç toplamı üzerinden 
hesaplanır. 

Müstakil bilançosu yapılan kurum 
ve müessese şubeleri ile fabrikalarının 

« munzam aidatı şube veya fabrikanın bu
lunduğu mahallin odasına ödenir. 

Bir tüzelkişiliğin merkez, şube ve fab
rikalarının değişik yerlerde olması, fa
kat bilançolarının merkezde tutulması 
halinde munzam aidat merkez tarafından 
mahallî odaya ödenir. Bu oda tahsil et
tiği munzam aidatı diğer odalar arasın
da müteakip takvim yılının ilk üç ayı 
içinde eşit olarak bölüştürür. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin 
şubeleri ile birlikte ödeyeceği munzam 
aidit. o yıl için tayin edilmiş bulunan 
yıllık aidat tavanının beş katını geçemez. 

Munzam aidat mayıs ve ekim ayla
rında iki eşit taksitte ödenir. Önceki yıl
dan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi 
gerelrenlerin munzam aidatları ise ken
dilerine tebliğ edildiği yılın sonuna ka
dar ödenir. 

Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına 
ait bilgileri ve bilançolarını talep vukuun
da odalara vermek zorundadırlar. Ay
rıca odalar, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 5 inci maddesi hükmü çerçeve
sinde vergi dairelerinden bilgi isteyebi
lirler. Üye tarafından bilançonun veril
memesi ve vergi dairesinden de sağlana
maması halinde bir önceki yılın mun
zam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk 
ettirilir. 
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H) Navlun Hâsılatından Alınacak 
Oda Payları 

Türkiye limanlarında faaliyet göste
ren ve Türkiye'de herhangi bir odaya 
kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemi
lerin Türk limanlarında sağladıkları nav
lun hâsılatından uluslararası uygulama 
göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi 
geçmemek kaydıyla oda meclisince tes
pit, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onay
lanacak orana göre hesap edilecek meb
lağ Bakanlıkça tayin edilecek ödeme sü
resi içinde kendileri veya temsilcileri ta» 
rafından ilgili liman bölgesindeki deniz 
ticaret odasına veya bu oda teşkilatının 
henüz kurulmadığı yerlerde ise ticaret ve 
sanayi odasına ödenir. 

C) Bu maddede düzenlenmiş olan 
munzam aidat ile gemilerden alınacak 
oda paylarının süresinde ödenmemesi ha- . 
linde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürür
lükte bulunan oranlarda gecikme zammı 
tahakkuk ettirilerek munzam aidat ve
ya navlun hâsılatındaki oda payı ile bir
likte tahsil olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adıma mı, grup 
adıma ımı? 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Şahsım 
adıma efendim. 

BAŞKAN — Grup .adına söz istemi?.. 
Yok. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu
yurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler, bu madde ile çok 
önlemli değişiklikler .getirilmiştir. Bunlar
dan birincisi, özellikle, üyelierin ticarî ve 
sınaî kazançilarıma ait bilgilerin ve bilan
çoların hem adalar tarafından üyelerden 
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istenmesi, hem de vergi dairesindeki üye
lerle ilgili bilgilerin Odalar Birliği tara
fından istenmesi çok önemli bir olaydır 
bana göre. Çünkü, biliyorsunuz, odalara 
mensup olan (kişiler arasında, oda yöne: 
ticilerinim aralarıımda husumet olan kişiler 
de vardır. Aslında Vergim Usul Kanununun 
5 inci ,maddesinde vergi mahremiyeti var. 
Vergi mahremiyeti ihlal edilmiyor mu di
ye ben Sayın Bakama kürsüdeyken sor
dum. Tabiî o konulan 'bilmediği için ce
vap vermek lüzumunu hissetmedi; ama 
burada 'bilgi nedir? Ben, tümü üzerimde 
yaptığım konuşmada sordum; acaba, oda
lar üyelerimden bu kazançlarıyla ilgili han
gi bilgileri isterler? Defterlerini isteyebile
cekler miıdir? Defterleri inceleyecekler mi
dir? Kendisi cevap vermediğine göre, ba
na göre bu bilgilerin yalnız şu hususlar
dan ibaret olması 'lazım. Birincisi, isiz ge
çen seme ne kadar kazanç sağladınız? Bu
nun dışında, gidip de, defterlerimi, ticarî 
surlarını açabilecek nitelikteki bilgileri is
temeye, bence, odalar yetkili değildir. Ba
na göre, odaların, bu bilgileri üyeden is
temesine de gerek yok. Mademki bilgi is
tiyorlar, o zaman vergi daireleri her be
yanname alındıktan sonra, o beyanname
lerde hangi: mükellefim, kaç lira kazanç 
beyan, ettiğimi .bir liste halinde, o mükel
lefin bağlı olduğu odaya bildirsin; daha 
sağlıklı olur. Yani, böylece, oda ile üyeler 
arasında 'bir sürtüşme olmaz. 

Sayın Bakan burada yaptığı konuşma
da «Biz odalara çok önemli görev verdik» 
dediler. Arkadaşlar, bütün böyle önemli 
görevlerin Ticaret ve Sanayi Odalarıma 
veriılmes'ime gerek yok. Barolar Birliği 
var, etibba odaları var, esnaf ve sanat
kâr dernekleri var; belidi görevleri omla
ra verim, omlar da kendi faaliyet sahaları 
içimde belidi gelirlere kavuşsun ve faali
yette bulunsun; ama ille ticaret ve sanayi 
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odalarıyla uyum içinde çalışan Hüküme
tiniz, bunlara büyük imkânlar sağlar şe
kilde davranışımı' devam ettirirse, bu, mes
lekî kuruluşlar arasında açık ve seçik ta
raf tutmak, belirli meslek kuruluşlarını 
'tutmak, onlara devletin kesesinden veya
hut da devlet gücünü kullanarak belirli 
gelirler aktarmak suretiyle onları her tür
lü imkâna kavuşturmak; ama öte taraf
tan öteki meslekî kuruluşları ortadan kal
dırmak, onları meslekî kuruluşlarla ilgili 
faaliyet ve üyelerime vermeleri! gereken 
hizmetlerden yoksun bırakmak gibi bir 
sonuç ortaya çılkaır, 

Kanaatimizce, Sayın Hükümet, 'burada 
bu işe açıklık getirmek zorundadır. Yarın 
bir oda çıkar, kızdığı bir üyesine : «Kar
deşim, kanun bana imkân vermiş, sen 
bana ticarî ve sınaî kazançlarına ait bil
gileri vermek zorundasın» der. Biliyor
sunuz, ticarette rakip firmalar var. İca
bımda odalar birliği vasi taşıyla, omun fir
ması hakkında bilgiler alabilir. Bana göre 
bu fıkraya gerek de yok. Bu maddeyi da
ha mumıtazam bir şekilde düzenlemek su
retiyle çıkarabiliriz. Oda yetkililerimin eğer 
tereddüdü varsa, vergi dairelerine müra
caat etsin, aradan matrahı öğrensin; ama 
yalnız beyan ettiği matrahı öğrenebilir, 
onum dışımda hiçbir şeyi öğrenemez. Za
ten mükelleflerim beyan ettiği vergiler, 
Vergi Usul Kanunuma göre ilam ediliyor. 
Aslımda bu ülanlardla rakamlardan da gi
dilmek suretiyle, mükellefim odaya öde
mesi. gereken aidat tespit edilebilir. 

Sonra deniliyor ki : Üye tarafından 
bilançonun verilmemesi ve vergi dairesin
den de sağlamlamaması halimde, bir önce
ki yılın munzam aidatı geçici olarak ay
nen tahakkuk ettirilir.» 

Öyle mükellefler var ki arkadaşlar, 
senelerce beyanname vermez. Burnum aida

tı nasıl tespit edilecek? Bundan hiç aidat 
alınmayacak mı? 

O bakımdan, madde, Türkiye'min ger
çekleri hesaba katılmadan hazırlanmış 'bir 
maddedir. Benim isteğim, bu madde geri 
alınarak, özellikle ticarî ve sınaî kazanç 
sağlayan kişilerin, Odalar Birliğimin belir
li bir baskısı altımda kalmayacak şekilde, 
onlarım emir ve talimatları doğrultusun
da hareket etme zorunluluğu altında kal
mayacak şekilde, bir düzenleme getirile
rek burada bir madde düzenlemesi yapıl
ması zorunludur. Hükümet burada bir 
açıklama yapmak zorundadır. Eğer Hü
kümet açıklama yapmazsa; tabiî bizim 
yaptığımız komuşrnıailar uygulamada 'belki 
birtakım konulara ışık tutabilir; ama aksi 
yönlerdeki uygulamalara da sebebiyet ve
rebilir. 

Saygılar sunarım ©fendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım 

Genç. 
Madde üzerimde başka söz isteyen?.. 

Yok. 

Buyurun Sayın Bakam. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Sayım Genç, 
tahmin ediyorum, uzum yıllar Maliye Teş
kilatımda çalıştılar. Bern vergi mevzuatını 
kendisi kadar bilmem; ama konuşmala
rımdan ianlladığıma göre, kemdisiimıiın de bu 
mevzuları pek bildiğini zannetmiyorum, 
maalesef. Çünkü, buradaki cümleler ga
yet açık. Aidat miktarı Gelir veya Ku
rumlar Vergisine matrah teşkil edem tica
rî ve sınaî kazanç toplamı üzerimden 'he
saplanıyor efendim. Yani, vergi muatrahı-
mı bilmek istiyoruz, o kadar. Bu 'bilgi bu 
kadar basittir. Kalkıp «Efendim, işte Oda
lar Birliği defterlerine girecek, sumu ya
pacak, bunu yapacak...» demiyor. Yok 
böyle bir şey. Burada, alınacak aidatım 
miktarımın doğru tespit edilmesi içim rnat-
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rahın bilinmesi lazım. Zaten, kendileri 
die söylediler, vergi matrahları bu kuruluş
larda asılı olan levhalarda, şu kadar ver
gi ödenmiştir diye yazılıdır. Bu zaten bi
lindiğine göre, bütün mesele, eğer bura
daki üye bu bilgiyi vermiyorsa, vermek 
istemiyorsa Odalar Birliğinin 'böyle bir 
hakkının doğup «213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 5 inci maddesi hükmü çerçe
vesinde -herhangi bir şekilde, burada, şu
nu yapar, bunu yapar demiyor- vergi dai
relerinden bilgi isteyebilir.» Yani, ka
nunların verdiği imkânlar içerisinde ister 
diyor, o kadar; burada başka bir şey yok. 

Şimdi, bunu anlamamak herhalde, be
nim kanaatimce bu meseleyi biraz yanlış 
bilmekten ileri geliyor. 

Diğer bir konuya da şöylece değin
mek istiyorum : 50 bin Türk Liranın 
250 bin Türk liraya çıkarılması. 250 bin 
lira bunun tavan miktarıdır.. Aslında, 5 
bin illâ 250 bin lira arasındadır bu aidat
lar ve 5 bin ilâ 250 bin lira arasında da 
kademeli olarak uygulama yapılacaktır. 
Yani, küçük müteşebbis, küçük sanayici 
daha !az ödeyecek, daha büyükler daha 
fazla ödeyecektir. Aslında, bu getirdiği
miz sistem, daha adaletli bir sistemdir. 
Eğer, biz bu aralığı dar tutarsak, o za
man, küçük de büyük de birbirine yakın 
rakamları ödemeye başlarlar ki, esas hak
sızlık burada çıkar. Bunun getirilmesinde
ki maksat, adiatlarda bir kademe mey
dana getirerek adaletli daha iyi sağla
maktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Bir dakika... 
Başka söz isteyen var mı efendim?.. 

Yok. 

Madde üzerindeki müzakereler bit
miştir. 

Soru sorabilirsiniz, buyurun, 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Bakan cevap verdiği zaman, bizim ko
nuyu yanlış anladığımızı söyledi. Fıkrayı 
aynen okuyorum : «Üyeler, ticarî ve sı
naî kazançlarına ait bilgileri ve bilanço
larını talep vukuunda odalara vermek zo
rundadırlar.» Ticarî ve sınaî kazançlarına 
ait bilgiler demek, kazançlarıyla ilgili 
bilgiler demektir. İlgili olarak tutulan bü
tün defter ve vesikaları kapsıyor. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Maddemin 
devamını okuyun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, var ya burada. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Okuyun, aynı 
fıkra efendim, devam edin, 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, ayrıca bunun dışında... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Bir de so
nuncu fıkraya devam edin, okuyun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, 
üyeden istediği husus, ayrıca üye ver
mezse... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Neyi ver
mezse? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ayrıca, 
odalar hem üyeye müracaat edecek ticarî 
kazançlarıyla ilgili bilgileri, belgeleri is
teyecek. Ayrıca, Vergi Usul Kanununun 
5 inci maddesi hükmü çerçevesinde vergi 
dairelerinden bilgi isteyebilecek. Zaten, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununum 5 inci 
maddesine göre, mükeleflenin her seme 
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ödedikleri' vergiler vergi dairesince yayım
lanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen suali 
tevcih ediniz; lütfen, uzatmayınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Büze 
cevap verirlkıen hatalı cevap verdiler, onu 
belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sualinizi tevcih edin, 
ona göre cevap verirler, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O halde, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci 
maddesine göre, odalar, vergi dairelerin
den bilgi isteme durumuna geldiğine göre, 
üyelerden de ticarî ve sınaî kazançlarıyla 
ilgili bıilgi ve bilançolarını isteme zorun
luluğu: neden duyulmuştur? Hükümetçe 
bu açıklansın? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, çok uzun 
oldu, bundan sual kısmını çıkarabilirse-
niz, lütfen kısaca cevap verimiz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Kısaca söy
leyeyim; 'ben bu fıkrayı tekrar okuya
yım, kendisine cevap teşkil edecektir; 
çünkü, fıkrayı anlayamamışlar : «Üyeler, 
ticarî ve sınaî kazançlarına ait bilgileri 
ve 'bilançolarıını talep vukuunda odalara 
vermek zoıruındadıırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Bakam, tasarı 'he
pimizin elinde vardır. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — «Ayrıca, oda
lar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 
inci maddesi hükmü çerçevesinde vergi 
dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye ta
rafından bilançonun verilımemesi ve ver
gi dairelerimden de sağlanamaması hallin
de...» Bakın «bilanço» diyor, başka bir 
şey söylemiyor, dikkatinizi çekerim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, «bilgi» de var içinde. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Hayır, altın

da «... bilançonun verlilmemesi ve vergi 
dairesinden de sağlanamaması halinde» 
diyor. Dikkatlice okuyun, dikkatinizi çe
kerim. 

Bu kadar efendim; «bilançonun» di
yor. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, 
teşekkür ederim. 

Efendim, mıadde üzerinde önergeler 
vardır, okutuyorum, : 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisli 
Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan 63 sayılı Kanun 
tasarısının 2 nci maddesinin (B) bendinim 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Abduılkadir Aksu 
Diyarbakıır 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Tevfik Eirtürk 
Ankara' 

Yaşar Albayrak 
istanbul 

Yılmaz Altuğ 
'Sivas' 

' (B) Türkiye limanlarımda faaliyet gös
teren ve Türlkiiye'de herhangi bir odaya 
kayıtlı olmayan yabancı 'bayraklı gemile
rim Türk limanlarında sağladıkları 'tüm 
navlun hâsılatı üzerinden uluslararası uy
gulama gözönüne alınmak suretiyle bimde 
beşi geçmemek kaydıyla oda meclisince 
tespit, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
onaylanacak orana göre hesap edilecek 
meblağ Bakanlıkça tayin edilecek ödeme 
süresii içinde kendileri, temsilcileri veya 
acentaiları tarafından ilgili liman bölge
sindeki deniz ticaret odasına veya bu oda 
teşkilatının henüz kurulmadığı1 yerlerde 
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ise ticaret veya ticaret ve sanayi odasına 
ödenir. 

Gerekçe : 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tara

fından yayımlaman 30 sayılı Kurumlar 
Vergisi Tebliğinde, dar mükellefiyete tabi 
yabancı 'kurumların verglilendirme yönün
den ülkemizde elde ettikleri kazançlarım 
yüzde 15'i üzeninden Kurumlar Vergisi 
ödemeleri esası kabul edilmiştir. 

Bu 'hüküm uyarınca, yabancı 'denizci
lik kurumları vergi iile ilgisi olmayan oda 
payını Türkiye limanlarında elde ettik
leri tüm navlun hâsılatı üzerimden değil, 
tebliğde yar alan oran üzeninden 'öden
mesi lazım geldiğimi öne sürmektedirler. 

Bu duruma açıklık kazandırmak ve 
vergi iile iligisii bulunmayan oda payının, 
tüm navlun hâsılatı üzerinden alınmasın
da ortaya çıtam problemleri önlemek için 
bu önerge düzenlenmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

5590 sayılı Yasanın 3277 «ayılı Yasa 
ile değiş'k 26 ncı maddesini değiştiren ya
sa tasarısının 2 inci maddesinin 1 inci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ediyoruz. 

Gereğini arz edeniz. 
Erdal Kalkan 

•Edirne 
Musa Gökbeıl 

Muğla 
M. Kemal Duduoğlu 

Hatay 
Cevdet Selvi 

Eskişehir 
Etern Cankurtaran 

İçel' 
İstamihan Talay 

içel 
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Teklif : Madde 26. — A) Munzam 
aidat 

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerim bir 
yıl önceki Geliiır Vergisine; tüzelkişi, ta
cir ve 'sanayicilerin ise Kuramlar Ver
gisine matrah teşkil eden ticarî ve sınaî 
faali yetilerinden elde ettikleri kazanç top
lamı üzerinden binde beş oranında mun
zam aidat 'tahsil olunur. 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık de
recesine göre işleme koyuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

5590 sayılı Yasanın 3277 sayılı Yasa 
ile değişik 26 ncı maddesini değiştiren ya
sa tasarısının 2 nci maddesinin birindi 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini teiklif ediyoruz. 

Gereğini arz ederiz. 
Erdal Kalkan (Edirne) 

ve arkadaşları 

Teklif : Madde 26. — A) Munzam 
aidat1 

Gerçek kişi 'tacir ve sanayicilerin 'bir 
yıl içindeki Gelir Vergisine; tüzelkişi, ta
cir ve isanıayicilerıin ise Kurumlar Vergisi
ne matrah teşkil eden ticarî ve sınaî faa
li y etler inden elde ettikleri kazanç toplamı 
üzerinden binde beş oranında munzam 
aidat tahsil olunur. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE 
TİCARET KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ AHMET EDİP UĞUR (Balıke
sir) — Katılmıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL {Malatya) — Katılmıyo-
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılmıyorlar. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına: 
Görüşülmekte olan (63 S. Sayılı) 'ka

nun tasarısının 2 nci . maddesinin (B) 
bendinin aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
(Sivas) ve arkadaşları 

B) Türkiye limanlarında faaliyet 
gösteren ve Türkiye'de herhangi bir oda
ya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı ge
milerin Tüıik limanllarından sağladıkları 
tüm navlun hasılatı üzerinden, uluslar
arası uygulama göz önüne alınmak sure
tiyle, Ibinde Ibeşii geçmemek kaydıyla oda 
meclisince tespit, 'Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca onaylanacak orana göre he
sap edilecek meblağ, Bakanlıkça tayin 
edilecek ödeme süresi içinde kendileri, 
temsilcileri veya acentoıları tarafından il
gili iman bölgesindeki den'iz ticaret oda
sına veya bu oda teşkilatının henüz ku
rulmadığı yerlerde ise ticaret veya tica
ret ve sanayi odasına ödenir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ AHMET EDİP UĞUR (Balıke
sir) — Yetersayımız olmadığı için katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, son okunan 
önergeye, Komisyon, yetersayısı olma
dığı için katılamarnak tadır; fakat, Hü
kümet önergeye katılıyorlar. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge muva
cehesinde değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 5590 sayılı Kanunun 

2567 sayılı Kanunla değişik 27 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.! 

«Madde 27. —• Aşağıda 'belirtilen 
hizmetler karşılığında alınan ücretlerin 
oran ve miktarı nispî ücretlerde 100 000 
TLH'yı geçmemek kaydıyla binde 5'ten 
ve maktu ücreftlerde 100 000 TL.'dan faz
la olmamalk kaydıyla oda yönetim kurul
larının tespiti, meclislerin teklifi ve1 Bir
liğin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konu
lacak tarifelerle tespit olunur. 

Ancak nispî ye maktu ücretlerdeki 
100 000 TL.̂ lık miktar Bakanlar Ku
rulu kararıyla (10) katına kadar •artırı
labilir. 

'Odalarca düzenlenecek veya onayla
nacak belgeler ile verilecek hizmetler 
şunlardır. 

a) Menşe şahadetnameleri, 
'b) Fatura suretlerinin tasdiki, 
e) Rayiç fiyatların tasdiki, 
d) Ticarî ve sınaî eşya numunele

rinin (vasıflarının tasdiki, 
ie) Yed'i vahit ve tek imalatçılık 'bel

geleri, 
f) Bilirkişi ve eksper raporları, 
g) Kefaletname veJ taahhütnameler

de yazılı imza sahiplerinin odalardaki 
sicil durumunu gösteren tasdik ve şerh
ler, 

h) Ticarî kefalet tasdikleri, 
i) Sınaî ve ticarî mahiyette belge ve 

kapasite raporları, 
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j) Tahsis ve sarfiyat belgeleri, 
ik) Kalite, yeterlik ve numune bel

geleri, 
1) Kayıtlı üyelerin imzalarının tas-

Wi,: ', 
m) Oda mensuplarınca ait kayıt ve 

sicil suretleri ile üye kimlik kartları, 
n) Ticarî İtibar şahandetnamesi ma-

niyetinde olmamak üzere ticaret v;e sa
nayi erbabının mahrem <olımayan sicilleri 
hakkında yazılı veya sözlü sorulara ce
vaplar, 

o) îş makineleri tescil belgesi, 
•Pİ ATA Karneleri ve ATR belgeleri, 
r) îş makineleri ehliyetnameleri, 
•&} Mücbir sebep belgeleri, 
t) Türk ve yabancı bayraklı gemi

lerden tıizoıet karşılığı alınacak ücretler; 
gemilerden alınacak ücretin miktar ve 
oranlan uluslararası uygulanan göz önü
ne alınırnak suretiyle oda meclisince tes
pit ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
tasdik olunur. 

u) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer 
her Itürlü ibelge ve bilgiler ile hizmetler. 

İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler 
karşılığı ücret alınmaz». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

tiki önerge vardır, okutuyorum,: 

Türkiye Büyük Millet Mieelisi 
Başkanlığına' 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının 
(r) bendinin metinden çıkarılmasını ve 
(bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mükerröm Taşçıoğlu 
Sivas 

Talat Içöz 
tstanbull 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Yaşar Altbayraki 
İstanbul 

Ömer Güribuluıti 
Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (63 S. Sayılı) ka
nun tasarısının 3 üncü maddesinin 3 ün
cü fıkrasının (t) bendinin aşağıdaki şe
kilde yeniden düzenlenmesini arz ve tek-
l'if ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Abdüifcadir Aksu 
Diyarbakır, 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ! 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

«t) Alınacak ücretin miktar ve oran
lan uluslararası uygulaıma ıgöz önüne alı-
nıarak tespit edilmelk suretiyle Türk ve 
Yabancı (bayraklı gemilere verilecek hiz
metler.^ 

GEREKÇE : 
Odalar bu maddenin 3 üncü fıkrası

nın i(r) bendinde gösterilen «iş unakinele-
ileri ehliyetnamelerini» tasdik etmemek
tedirler., İş makineleri ehliyetnameleri 
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca çı
karılan Yönetmeliğin 87 maddesine is
tinaden Bayındırlık ve İskân Bakanlığın
ca yürürlüğe konulan Tebliğe göre İl 
Trafik Müdürlükleri tarafından veril
mektedir. Bu nedenle iş makineleri ehli
yetnamelerinin tasdik ve onaylanmasıyla 
ilgili oda hlizmetinin fonksiyonel bir yö
nü kalmadığı için önerge ile bu bent ta
sandan çıkarılmış, bundan sonra ge-
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fen bentlerin 'harfleri de teselsül ©der 'hi
çimde yeniden düzenlenmiştir.. 

Diğer taraftan maddenin 3 üncü fık
rasında ibaşluk olarak odalarca verilecek 
hizmetler ve onaylanacak belgeler esas 
alınmaktadır. (t) bendinde ise «ücret
ler» ibaresine yer verilmiş bulunmakta
dır. Maddenin genel düzenleniş biçimline 
uyum sağlamak için (t) bendinin metni, 
fıkranın başlığına uygun hale getirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine gö
re muameleye koyuyoruz; buyurun oku
yun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına' 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrassının 
(r) bendinin metinden çıkarıiknasına ve 
bentlerin buna göre teselsül ettirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet 'Mükerrem Taşçıoğlu 
(Sivas) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Efendim önergeye Ko
misyon katılıyor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ AHMET EDİP UĞUR (Balıke
sir) — Yetersayımız olmadığı için lkatı-% 
i'amaryoruz. 

BAŞKAN — Yetersayısı olmadığı 
için Komisyon katılamıyor. 

Hükümet?... 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Katıılıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye ka
tılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edlilmiştir.( 
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Diğer önergeyi okutuyorum.; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (63 S. Sayılı) ka

nun tasarısının 3 üncü maddesinin 3 
Merasının (t) bendinin aşağıdaki şekil
de yeniden düzerillenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mdhmet Mükerrem Taşçıoğlu 
(Sivas) ve arkadaşları 

«(t) Alınacak ücretin miktar ve oran
ları uluslararası uygulama göz önüne alı
narak tespit edilmek suretiyle, Tünk ve 
Yabancı bayraklı gemilere verilecek hiz
metler.» 

BAŞKAN— Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLt AHMET EDİP* UĞUR (Balıke
sir) — Katılamıyoruz; yetersayımız yok. 

BAŞKAN — Yetersayısı olmadığı 
için katılamıyoruz. 

Hükümet?... 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye ka
tılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler..., Etmeyenler... Önerge' ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, 3 üncü maddeyi, kabul edilen 
değişiklik önergeleri muvacehesinde tek
rar oylarınıza sunuyorum: 3 üncü mad
deyi yapıları değişikliklerle beraber ka
bul edenler...! Etmeyenler... 3 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

Görüşmelere kaldığımız yerden 'devam 
etmek ve saat..15.001te toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanına Saatî : 12.53 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılıma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER: İsmail Üğdül (Edime), Cemal özbiien (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimimin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

2.-8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sa
yılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine, Geçici Maddeler Eklenmesine 
ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Raporu (1/442) (S. 
Sayısı: 63) (Devam) 

BAŞKAN — 63 sıra sayılı kanun ta
sarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

4 üncü maddeyi okutuyorum!: 
MADDE 4. — 5590 sayılı Kanunun 

6233 sayılı Kanunla değişik 28 inci mad
desi aşağıdaki şekikle değiştirilmiştir. 

«Madde 28. — Odalar ve Borsalar her 
yıl tahsil edilen gelirlerinin % 10'unu bu 
Kanunun 5 inci 'bölümündeki gayelere sarf 
edilmek üzere birl'ik adına Birlik Yönetim 
Kurulunun tayin ddeceği m'illî bankalar
dan birine yatırmaya mecburdurlar. 

Birlik aidatları bir yıl önceki fiilî gelir 
üzerinden hesap edilerek müteakip yılın 
Haziran ve Aralık aylarında eşit ikî tak
sitte yatırılır. 

Bu süreler içinde yatırılmayan aidat ve 
taksitler için 6183 sayılı Kanun uyarın
ca yürürlükte bulunan oranlarda gecikme 
zammı tahakkuk ettirilerek aidatla birlikte 
tahsil olunur. 

Fiilî 'gelir deyimine, oda ve borsaların 
gelirlerini teşkü eden Ve 'bu Kanunun 24 
üncü ve 55 inci maddelerinde sayılan bü
tün gelirler dahil olup bu maddelerde 
bahsi geçen «diğer gelirler» ve «türlü ge
lirler» ibareleri menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratları, döviz gelirleri ile sair 
gelirleri de kapsar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul Öden'ler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maiddeyi okutuyorum: 
•MADDE 5. — 5590 sayılı Kanunun 

2567 sayılı Kanunla değişik 56 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. , 

«Madde 56. — Üyenin 'borsaya kaydı 
sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücre
te kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği 
aidata da yıllık: aidat denir. 

Kayıt ücreti ile yülık aidatlar 5 000 
TL.tdan az 250 000 TL.'dan fazla ola
maz. Ancak bu miktar Bakanlar Kurulu 
Kararı ile (10) katına kadar artırılabilir. 
Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıl
lık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık 
aidat miktarı birlikçe hazırlanacak yönet
melikte göseterilecek usullere göfe belir-
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lenecek dereceler üzerinden ve tarifelere 
göre tayin olunur. Tarifeler, borsa yöne
tim kurulunun tespiti, meclisin teklifi ve 
'birliğin görüşü alınarak Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının onayı ile yapılır. 

'Evrenlerini durumlarına uygun bul
mayanlar, yönetmelikte gösterilecek usul
lere göre ve 10 gün içinde borsa meclis
lerine itiraz edebilirler. İtirazlar meclis
lerce karara bağlanıncaya kadar kayıt üc
reti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil 
olunamaz. 

Yıllık aidat her yılın Mayıs ve Ekim 
aylarında eşit iki taksitte ödedir. Yıl için
de kaydedilenlerin kayıt ücretleri ile ön
ceki yıldan itibaren geçerli olarak kayde
dilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıl
lık aidatları kendilerine tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde Ödenir. 

Bu müddetler içinde ödenmeyen kayıt 
ücreti ile yıllık aidatlar için 6183 sayılı 
Kanun uyarınca yürürlükte 'bulunan oran
larda gecikme zaimmı tahakkuk ettirilerek 
kayıt ücreti ve yıllık aidatla birlikte tahsil 
olunur.» 

İBAŞKlAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİSYONU BAŞKANVEKt-
Lt AHMET EDİP UĞUR (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komis
yon. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİSYONU BAŞK'ANVEKİ-
Ul AMMET EDİP UÖUR (Balıkesir) — 
Efendim, 5'6 ncı maddede, birinci cüm
ledeki «Kayıt ücreti» ibaresinin satırbaşı 
olması gerekiyor. 

BAŞKAN — O husus, Başkanlıkça 
düzeltilecektir efendim; nazarı itibara alı
nacaktır. 

Teşekkür ederim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddte kabul 
©dİtoıiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 5590 sayılı Kanunun 

2567 sayılı Kanunla değişik 57 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 57. — Aşağıda belirtilen hiz
metler ile onaylanan veya düzenlenen bel
geler karşılığında alınan ücretlerin oran 
ve miktarı nisbî ücretlerde 100 000 TL.*yı 
geçmemek kaydıyla binde 5 "ten ve maktu 
ücretlerde ICO 000 TL.'dan fazla olmamak 
kaydıyla borsa yönetim kurullarının tes
piti, meclislerin teklifi ve birliğin görüşü 
alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle 
tespit olunur. Ancak nisbî ve maktu üc
retlerdeki 100 000 TL.Iık miktar, Bakan
lar Kurulu Kararıyla (10) katına kadar 
artırılabilir. 

iBorsalafca düzenlenecek veya onayla
nacak belgeler İle verilecek hizmetler şun
lardır. 

a) Eksper raporları, 
b) Analiz raporları, 
c) 'Borsaya dahil maddelerin fiyatla

rına ilişkin belgeler, 
d) Teamüller hakkında istenilen bel

geler, 
e) Fatura tasdikleri, 
f) Borsaya kayıtlı olanların tatbik 

imzalarının tasdiki, 
g) Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt 

ve sicil suretleri, 
h) 'Borsaya dahil mallara ve .borsa iş

lemlerine dair istenecek diğer belgeler, 
i) Borsaya dahil maddelerin ölçül

mesi ve tartılması için gerekli teşkilatı 
olan b'orsalarca bu konuda verilecek hiz
metler, 

j) Gerekli tesisatı bulunan bbrsalar-
ca verilecek depolama ve muhafaza hiz
metleri, 
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k) Borsa komisyoncusu, ajanı ve sim
sarlığı ücretleri ve hizmetleri, 

1) Alım satımların tescilinden alına
cak ücretler, 

m) Diğer hizmetler, 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler 

karşılığı ücret alınmaz. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum-: Ka

bul edenler... Etmeyenler..) Madde kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 7. — 5590 sayılı Kanunun 

2567 sayılı Kanunla değişik 71 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 71. — Birlikçe, aşağıda belir
lenen hizmetler karşılığında alınan ücret
lerin oran ve m'iktarı nisbî ücretlerde 
100 000 lirayı geçmemek kaydıyla 'binde 
5'ten ve maktu Ücretlerde 100 000 liradan 
fazla olmamak kaydıyla yönetim kurulu
nun teklifi ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının onayı ile yürürlüğe konulacak ta
rifelerle tespit olunur. Ancak nisbî ve 
maktu ücretlerdeki 100 000 liralık miktar 
Bakanlar Kurulu kararıyla (10) katma 
kadar artırılabilir.» 

Birlikçe yapılacak hizmetler karşılığı 
alınacak ücretler şunlardır. 

a) Kapasite raporları tasdik ücreti, 
b) 'Menşe şalhadetnaımeleri ve fatura 

tasdik ücretleri, 
e) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve 

ilan ücretleri, 
d) Tahsis ve kalite 'belgeleri ile tica

ret ve sanayi'e ait diğer belgelere ilişkin 
ücretler, 

e) TIR karnelerinin satışlarından el
de edilen ücretler, 

f) İthalata ilişkin belgelerden alına
cak ücretler. 

'İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler 
karşılığı ücret alınmaz. 

— 52 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge var, okutuyo
rum ".i 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 63 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesiyle değişti
rilen 5590 sayılı Kanunun 71 inci madde
sinin ikinci fıkrasıyla (a), (b), (e), (d), (e), 
(f) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Tevf ik Ertürk 
Ankara 

Yaşar Al'bayrak 
İstanbul 

Yılmaz Altüğ 
Sîvas 

«'Birlikçe onaylanacak belgeler ile ve
rilecek hizmetler şunlardır: 

a) Kapasite raporları, 
b) Menşe şahadetnameleri, ve fatura

lar, 
e) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

hizmetleri, 
d), Tahsis ve kalite belgeleri, 
e) TIR karnelerine ilişkin hizmetler, 
f) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her 

türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.» 

Gerekçe: 
İkinci fıkrada ve bu fıkradan sonra 

gelen bentlerde «ücretler» denildiği hal
de, sözü edilen bentlerde herhangi bir üc
rete yer verilmemektedir. 

Önergeyle bu yanlışlık düzeltilmekte 
ve «Ücret» yerine, maddenin amacına uy-
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gun olarak «Belge ve hizmetler» denilmek
tedir. 

Öte yandan, bu düzenlemeyle Tasarı
nın 3 ve 6 nci maddelerine de paralellik 
sağlanılmış'Olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor nıu öf endim?.. 

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİİSYONU BAŞKANVEKİ-
U AHMET EDİP UĞUR (Balıkesir) — 
Oy çokluğumuz olma'dığı için katılamıyo-
ruz.ı 

DEVLET BAKANI YÛSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Hükümet ola
rak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
miştİr. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 5590 sayılı Kanuna 

25.1.1954 tarihli ve 6233 sayılı Kanunla 
eklenen borsaların Ödeyecekleri Birlik 
aidatı ile ilgili «Ek 1'inci maddesi» yü
rürlükten Kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 1 inci maiddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükteki 

tüzük ve yönetmelikler bu Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Kanuna 
uygun hale getirilir. 

Gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar 
mevcut tüzük, yönetmelik ve iç yönetme
liklerin bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 

Resmî Gazetemde yayımından itibaren 3 ay 
içinde, üyelerin oda ve borsalara, oda 
ve borsaların Birliğe olan borçlarının asıl
larının tamamını ödemeleri halinde gecik
me zammı tahakkuk ve tahsil olunmaz. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Bu Kanunun 2/B, 4, 

8 inci maddeleri ile Geçici 1 ve 2 nci mad
deleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 
1.1.1989 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 63 sıra sayılı Ka
nun tasarısının 9 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
SiVas 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Tevfik Ertürk 
Ankara 
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Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

«Bu Kanunun 1, 2/A ve 5 inci madde
leri 1.1.1989 tarihinde, diğer maddeleri 
Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.» 

Gerekçe : Tasarının 1 ve 5 inci madde
leri, oda ve 'borsaların tahsil ettikleri yıl
lık aidat ve kayıt ücretlerine ilişkin deği
şiklikleri önermekte olup, bu değişiklik
ler meyanında yenilenecek olan tarife
lerin hazırlanması ve onaylanması zama
na muzâf bulunduğu gibi, 1988 yılı aidat
larının ilk taksitleri Nisan ayında tahsil 
edilmiş olduğu göz önüne alındığında, 
1988 yılı içinde uygulnacak aidat artışının 
üyelere yansıtılması önemli tereddüt ve 
Zorluklara yol açacaktır. 

Diğer taraftan, Tasarının 2/A madde
si lodaların tahsil ettikleri munzam aida
ta ilişkin olarak oran ve hesaplama sis
teminde değişiklik getirmekte olup, yeni 
uygulamaya 1988 yılı Gelir ve Kurum
lar Vergisi beyannameleri ve bilançoları 
esas alınmak suretiyle takip öden yılda 
'başlanması zorunlu olmaktadır. 

Bu nedenlerle, tasarının 1 inci, 2/A 
ve 5 inci maddelerinin 1.1.1989 tarihin
de: 

Uygulamanın geç başlatılmasında bir 
Zorunluluk ve neden bulunmayan sair 
hususlara ilişjkin diğer maddelerin ise Ka
nunun yayımı tarihinde yürürlüğe girme
si öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİSYONU ©AŞKANVEKt-
Lî AHM'ET EDİP UĞUR (Balıkesir) — 
Efendim, karar yeter sayımız olmadığın
dan katılamıyoruz. 

DEVLET BAKANI YUSOF BIOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Hükümet ka
tılıyor.,-

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge 'de nazarı itibara 
alınarak, 9 uncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum-: Kabul eUbnler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
ddilmiştir. 

Kanun tasarısının başlığıyla ilgili bir 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 63 sıra sayılı Ka
nun tasarı'sının başlığının aşağıdaki şekilde 
yeriiden düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
SıVaS 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Tevfik Elrtürk 
Ankara 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı 
«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Tica
ret Odaları», «Ticaret Bot saları» ve «Tür
kiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Oda-
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lan ve Ticaret Borsaları Birliği» Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı. 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE Tİ
CARET KOMİSYONU ıBASKANVEKÎ-
Ut AHMET EDİP UĞUR (Balıkesir) — 
Efendim, karar yetersayımız olmadığın
dan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVJJET BAKANI YUSUF BO'Z-

KURT ÖZAL (Malatya) — Hükümet 
olarak katılıyoruz. 

D) ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİ
Sİ 

1. — Gündemin 10 uncu sırasında yer 
alan, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ku
ruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın gündemin 1 inci sırasına alınarak gö
rüşmelerine başlanmasının Genel Kurula 
önerilmesine ilişkin. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir 
önerisi var, okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 
Genel Kurul gündeminin 10 uncu sı

rasında yer alan 61 sıra sayılı Çok Ta
raflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının gündemin bi-

İ7 . S . İ98g Ö : İ 

'BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen şekliyle kanunun başlı
ğını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir efen
dim. 

Tasarının tümü hakkındaki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka-\ 
'bul edılmişDir. 

Hayırlı uğurlu olsun. 

rınci sırasına alınarak görüşmelerine baş
lanmasının Genel Kurula önerilmesi Da
nışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Mükerrem Taşçıoğlu 

ANAP Grubu 
Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
SHP Grubu 
Başkanvekili 
Vefa Tanır 

DYP Grubu 
Başkanvekili 

'BAŞKAN — Danışma Kurulu öneri
sini dinlediniz. Bu öneriyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devanı) 

3. — Çok Taraflı Yatırım Garanti Ku
ruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı: 61) (1) 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin almış 
'bulunduğu 'karar gereğince, Çok Taraflı 
Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine 
t>aşlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almış
tır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Okunma
masını kabul edenler... Raporun okunma
ması ka'bul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen 
'bizim kayıtlarımızda yok. 

'Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

'1 inci maddeyi okutuyorum : 
Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.10.1985 tarihinde 
imzalanan Çok Taraflı Yatırım Garanti 
Kuruluşu (MIGA) Sözleşmesinin 'onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

•Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
'bul ödenler... Etmeyenler... Madde ka'bul 
edilmiştir. 

(1) 61 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

2 nc'i maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Çok Taraflı Yatırım 

Garanti Kuruluşuna yapılması gereken 
ödemeler gelecek yıllar bütçesine konu
lacak ödeneklerden mahsup edilmek üze
re avans olarak yerine getirilebilir. Bu 
avansın toplamı Türkiye Cumhuriyetinin 
sermaye iştirak taahhüdü olan 4 620 000 
SDR (özel Çekme Hakkı) karşılığını ge
çemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maiddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul 
edilmiştir, 

'3 üncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 3. — Çok Taraflı Yatırım 

Garanti Kuruluşuna katılmak için gerekli 
olan diğer işlemleri yapmak ve Sözleş
me Hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri 
almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madd'e üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul 
ddilıriiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tari-

hin'de yürürlüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

'bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(BAŞKAN — Madlde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabi
dir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırıl
sın!1 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 
4. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme 

Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet; Plan ve Bütçe komisyonları 
rapor oları (1/425) (S. Sayısı : 64) (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, 
oylama devam ederken, gündemdeki ko
nuları görüşmeye devam ediyoruz. 

Gündemin 3 üncü sırasındaki, Adalet 
Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Plan 
ve Bütçe Komisyonları raporlarının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon Raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Gru
bu adına, Sayın Ömer Türkçakal, şahsı 
adına Sayın Kamer Genç söz istemişler
dir, 

SHP Grubu adına, buyurun Sayın 
Türkçakal. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER 
TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Adalet Teş-

(1) 64 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 
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fkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına 
Dair Kanun Tasarısı hakkında Sösyalde-
mokrat Halkçı Partinin görüşlerini bura
dan belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, grubum ve şahsım adı
na, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün burada, 
devletin hukukî fonksiyonlarından olan 
yargı erkine ilişkin çok önemli bir yasa 
tasarısını görüşmeye başlıyoruz. Bu ya
sanın önemine binaen, sözlerime, bazı 
genel kavramları 'burada tekrarlamakla 
başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, devlet belirli bir 
ülkeye yerleşmiş belirli bir insan toplulu
ğunun hukukî ve siyasî düzeni kuran ve 
temsil eden siyasî iktidarın şahsiyete ve 
hâkimiyete sahip bir müessese hakkında 
görünümüdür diye tanımlanır. Devlet, 
gittikçe genişlemekte olan faaliyetlerini 
yürütebilmek için birtakım vasıtalara 
muhtaçtır; fonksiyonlarını bu vasıtalarla 
yerine getirir. 

Devletin faaliyetlerini sürdürebilmesin
de kullanacağı vasıtalardan birincisi, dev
letin hukukî fonksiyonları ile hukukî ne
tice doğuran maddî fiilleridir. Devletin 
hukukî fonksiyonları ise; yasama, yürüt
me ve yargıdır. Devlet, hukukî fonksiyo
nunu bu üç erkle yerine getirir. Ancak, 
demokratik bir düzende, devletin dışında 
meydana gelen, devlet üzerinde etki ya
pan kuvvetlerde de vardır. Bunlar, siya
sî partiler ve baskı gruplarıdır. Demok
rasi1, çoğunluğun azınlığa tahakkümü ol
madığı gibi, azınlığın çoğunluğa tahak
kümü ise hiç değildir. Siyasal iktidar, bu 
Meclise şu veya bu şekilde yansıyan oy 
üstünlüğüne dayanarak, devletin ve de
mokrasinin kurumlarını yok sayamaz, 
muhalefet gruplarının haklı talep ve gö
rüşleri gözardı edilemez. Siyasal iktidar, 
muhalefet partilerinin de dışında «Baskı 

57 — 



T. B. M. M. B : 72 27 . 5 . 1988 0 : 2 

grupları» dediğimiz; özerk üniversite, 
- tabiî bizdeki gibi değil - özerk meslek 
kuruluşları, sendikalar, sözlü ve yazılı ba
sın gibi kuruluşların ve kamuoyunun se
sine de kulak vermek zorundadır; hatta, 
demokrasilerde halkın direnme hakkın
dan da söz edilir. 

Halkın direnme hakkı, çoğu anayasa
larda önsöz olarak da yazılmıştır. Siya
sal iktidar, yasa tasarılarını Yüce Mecli
se taşırken, tasarı, toplumun hangi kesi
mini ilgilendiriyorsa, o kesimi temsil 
eden, biraz önce sözünü ettiğimüz 
kuruluşların önerilerini almak, uyarılara 
kulak vermek ve hatta konuyu kamuo
yu önünde tartışmaya açmak zorundadır. 
Şayet bu yapılamazsa, geçmişte olduğu 
gibi, gelecekte de uygulamada birtakım 
sıkıntılarla karşı karşıya kalınır; bir ya
sa, hukuk karmaşası ortaya çıkar. Bu 
takdirde ise, halkın yasalara saygısı aza
lır. Siyasal iktidar güç yitirir, devlet, dev
let olma özelliğini giderek kaybeder, tşjte 
bugün, böylesi bir durumla yeniden karşı 
fcarşıyayız. Diğer yasa tasarılarında ol
duğu gibi, devletin yargı erkini etkileye
cek çok önemli bir yasanın, adalet örgü
tünün, Barolar Birliğinin görüşü alınma
dan Meclis gündemine gelmesi cidden 
düşündürücüdür. Biz burada, Anamuha-
leifet Partisi olarak uyarılarımıza devam 
edeceğiz. ANAP İktidarının başlıca özel
liği, toplumumuzun gelenekselleşmiş de
ğer yargılarını tahrip etmesidir; «Çağ at
lıyoruz» adı altında yapılan iş budur. 
însan unsuru geriye itilmiş, para egemen 
kılınmıştır; âdeta «Ulusal egemenlik» 
kavramı, «parasal egemenlik kavramına 
dönüştürülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu, çok tehlikeli 
Ibir gidiştir. Bu gidişe «dür» demek, Yü
ce Meclislin aslî görevlerindendir. Şimdi 
getirilen Adalet Teşkilatım Güçlendirme 

Fonu Kurulmasına Dair Yasa Tasarısıy
la da, paranın yargı üzerindeki egemenli
ği kurulmak istenmektedir. Yasa tasarısı
nın altında yatan gizli amaç budur. Ada
let paranın gücüne bırakılamaz. Getiri
len yasa tasarısının gerekçesinde, «Ada
let Bakanlığa merkez ve taşra teşkilatıy
la bağlı kuruluşların bina, eğitim tesisi, 
konut, araç ve gereç gibi ihtiyaçlarının! 
kısa sürede genel 'bütçeden karşılanama
yacağı herkesin malumudur Adalet hiz
metlerinin süratli ve etkin olarak yürütü
lebilmesi için sayılan ihtiyaçların bir an 
önce giderilmesi gereklidir. Bu nedenle 
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Ku
rulması yoluna gidilmiştir» denilmekte
dir. 

Türk Devleti, adalet hizmetlerini yü-
rütemeyecek kadar güçsüz bir devlet de
ğildir. Manevî, değerlere her zaman çok 
saygılı olduğunu tekrarlayan siyasal ik
tidarın, adaleti bile paralı hale getirmesi, 
onu paranın egemenliğine teslim etmesi 
karşısında biraz düşünmesi gerekir kana
atindeyiz. Para, adaletin temeli değil, 
adalet mülkün temelidir. 

Sayın milletvekilleri, «devlet» kavra
mı, devlet bütçesi fonlarla tahrip edil
miştir. Bu Meclis, adaletin parayla tah
rip edilmesine müsaade etmemelidir. Bu
nun 'bedeli çok ağırdır. Adaleti, «Adalet» 
kavramını tahrip ettiğinizde, ihkakı hak 
dönemi başlar. Esasen, uygulanmakta 
olan ekonomik model, bu dönemi başlat
mıştır da. 'Artık, alacakların hukukî yol
larla değil, sistemin getirdiği senet mafia-
ları tarafından tahsil edildiğini her gün 
gazetelerde okuyoruz. Yarın, hâkimler 
yerine karar yazmaya halkan, karar ver
me, karar yazma manialarının da türedi-
ğini görürsek, şaşmamak gerekir. Top
lumda parayı egemen kıldığınızda vara
cağınız sonuç budur. Kurulacak fonlar-
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la adalet sağlamaya kalktığınızda varıla
cak sonuç bu olacaktır. 

Sayın ^He'tıvekilleri, «fon» kavramıy
la, Türkiye'de «bütçe» kavramı tahrip 
edilmiş, bugün gerçek sayılarını Sayın 
Başbakan ve Sayın Maliye ©akanının bile 
bilemediği, yaklaşık 150'ye yakın fon ku
rulmuştur. Fonların ne kadarlık bir millî 
olanağı yönlendirdiği de bilinmemekte-
dir. Fonların birbiri ile ilişkisi de aydın
lığa çıkarılmış değildir. Şu anda Hükü
met yetkililerinden hiç birisi fonlardan 
herhangi birisi hakkında bilgi verecek 
durumda da değildir. Devlet bütçesinin 
yarısına ulaşan fonların, giderek adalet 
hizhetlerinin görülmesine de etkin olma
sı, yukarıda belirttiğimiz sakıncaların dı
şında, esasen zedelenmiş olan yargı ba
ğımsızlığım da büyük ölçüde tahrip ede
cek, siyasal iktidarların fiilen yargıya; 
müdahalesi sonucunu doğuracaktır. 

Esasen, yargının konularını, birbirin
den bağımsızmış gibi düşünerek tek tek 
ele almak da doğru bir yaklaşım tarzı 
değildir. Yargının sorunları sadece araç 
gereç de değildir. Ne yazık iki, bugün 
de hâlâ yargı konuları tek tek ele alın
mak suretiyle, daha karmaşık bir ya
pılanmanın kapıları aralanmaktadır. 

Oüniimüz Türkiyesiniın, yargının ve 
hukukun temel sorunlarını çözmek çok 
zor da değildir. Elimizde, bu konuda ye
tip artacak miktarda malzeme vardır. 
Birinci Hukuk Reformunun yapıldığı 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarımda, şimdiki 
gibi sayıları binileni aşan ne üniversite 
hocalarımız, ne sayıları ombinlere ula
şan seçkim yargıçlarımız, savcılarımız, 
avukatlarımız, barolarımız, kamuoyu
muz, basınımız ve ne de fonlarımız var
dı. Bugün ulaştığımız bu noktada, uygu
lamanın ve öğrenimin getirdiği zengin 
deneyimlerimiz, binlerce yazılı kaynağı

mız, yazarımız, çizerimiz, Türk insanı
nın yaratıcı gücü karşımızda duruyor. 
Bunların yarattığı birikim, diğer sorun
larımızın çözümünde olduğu gibi, ada
letin daha hızlı, daha etkin biçimde ya
pılmasında kurulacak yüzlerce fondan 
daha yararlı olacaktır; yeter fci, bu biri
kimden yararlanmanın yolları açılsın, 
yeter İki, hukukun ve yargının devlet ya
pılanması içerisinde, demokrasi içerisinde 
varlığına ve" hatta kesin gereğine inanıl
sın. 

Yarığının etkinliği, yargının hızlanma
sı isteniyorsa, yapılacak iiş, tutulacak yol 
bellidir. O da, tüm birikimizi seferber 
edebilme olanağını sağlayacak İkinci 
Hukuk Reformu Yasa Tasarlısının ha
zırlanıp, Yüce Meclise şevkidir. Böylesi 
ciddî bir girişim, ülkemiz ve insanları
mızı modern ve çağdaş Türk hukuk sis
temine ve Türk yargısına ulaştıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı ile ku
rulacak fon, esasen pahalı olan yargıyı, 
daha da pahalı hale getirecek, adaleti, pa
ra ile satın alınabilen bir kavram hali
ne dönüştürecektir. Bu kanun tasarısı ile 
iş bitiricililk adına, esasen yok edilmiş 
bulunan hâkimlik ve savcılık teminatı da 
kökünden kazınacak, Adalet Bakanlığının 
hâkimler üzerindeki vesayeti daha da 
güçlenecek, Bakanlık, âdeta hâkime ka
rarı dikte ettiren bir konuma büründü-
rülecektir. 

Yasa tasarısında, fonun, diğer gelir
lerinin bağış ve yardımlardan oluşaca
ğı öngörülmektedir. Şimdi sormak iste
rim: Çok sayıda hayır kurumu varken, 
vatandaşlammız niye bu fona bağışta bu
lunsunlar? Bunun izahı mümkün değil
dir.] Bunun bir tek izahı vardır, bu fo
na bağışta bulunacaklar, dün bu Yüce 
Meclisten geçen yasadan gelecekte ya
rarlanacak olanlardır; hayalî ihracatçı-
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landır, vergi kaçakçılarıdır, yolsuzluğu, 
rüşveti, ahlâksızlığı alışkanlık haline ge
tirenler olacaktır; yetimin hakkını yi
yenler olacaktır, işçiyi, köylüyü, esnafı 
sömürülenler olacaktır. Özlük hakları el
lerinden alınmış hâkimlerimiz de, bun
lardan gelecek bağış ve yardımlarla si
yasî iktidarların baskısı altında adalet 
dağıtacaklardır. Buna aklınız eriyor mu, 
buna vicdanınız elveriyor mu? Yoksa 
giderek hâkimlerin, savcıların, adliye 
personelimin maaşlarının da bu fandan 
verilmesi mi düşünülmektedir? Zira, 
toplumda, adaletle parayı egemen kılma
nın doğuracağı sonuç gelecekte bu ola
caktır. 

'Sayın milletvekilleri, yasa tasarısının 
gerekçesinde, adalet hizmetlerinin süratli 
ve etkin bir biçimde yürütülebilmesi için 
böyle bir fon kurulmasında zorunluluk 
olduğu ıbdirtilrnektedir. Adalet duygula
rını yok ederek, yargıda parayı egemen. 
kılarak, adalet hizmetlerini süratli ve et
kin biçimde yürütmek mümkün değildir. 
Bu problemin halli, yargıyı, yürütme içe
risinde yürütmeye bağlı hükümet proto
kolünde olmaktan çıkarmakla mümkün
dür. Yargının, devlet gücü, devletin var 
olma nedeni olduğunu, demokrasinin 
yargı ile ibütürileştiğinl kabul etmek, bu
nu özümllemekle mümkündür. Yargıyı 
sorunlarıından vie kamburlarından kur
tarılmanın, adaleti süratli ve etkin biçim
de yürütebilmenin temel koşulu, biraz 
önce sözü edilen prensiplerin, devletin 
bütün kaıtmanlarınea kabul edilmesi ile 
olanaklıdır. Yargının özerkliğine, yargı
cın bağımsızlığına açılacak kapıları ka
patıp, yargıyı paranın, üstelik de kirli 
paranın egemenliğine sokarak, hızlı ve 
etkin yargı sağlanamaz. Yargının, yürüt
menin içerisinde görülmesi sürdükçe; yü
rütmenin bir ünitesi görüşü terk edilme
dikçe, yargının bütçesi, yargının kadro

su, yargının özlük hakları yürütmenin 
demefciıminde bulundukça, devletin temel 
unsurlarından olan yargı erki yok sa
yıldıkça, yargının onuruna kavuşacağı
na, güçleneceğine, adaletin süratli ve et
kin biçimde yürütüleceğine inanmak 
olanaksızdır. 

Bugün Türk yargı sistemi, «devlet» 
'kavramının temel erki olmaktan çıkarıl
mış, Meclise bağlı, Hükümete muhtaç, 
Adalet Bakanlığının vesayetine terk edil
miştir. Şimdi görüşülmekite olan yasa ta
sarısı ile ide, ne olduğunu Hükümetin 
'bile bilmediği fonlara terk edilmek isten
mektedir. Bugünlük hâkimlik teminatı, 
1961 Anayasasından da geriye götürül
müş, hâkimler, Adalet Bakanının taşra 
ajanı haline getirilmiştir * 

Sayın millletvekileri, ibu yasa tasarısı, 
Anayasamızın ruhuna, 138 ve müteakip 
maddelerine de aykırı ıbir yasla tasarısı
dır; çıktığında, aykırı bir yasa olacak
tır. Anayasamızın 138 inci maddesi ay
nen; «Hâkimler, görevlerinde bağımsız
dırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka 
uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre 
hüküm verirler. 

Hiçbir organ, malkam, merci veya 
kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimllerie emir ve tali
mat veremez; genelge gönderemez; tav
siye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dava hakkımda 
Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kul
lanılmasıyla ilgili som sorulamaz, gö
rüşme yapılamaz veya herhangi bir be
yanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile ida
re, (mahkeme kararlarına uymak zorun
dadır; bu organlar vie idare, mahkeme 
kararlarını hiçbir suretle değişıtireme'z ve 
bunların yerine getirilmesini geciktire
mez» hükmünü amirdir. Elbette Türk 
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hâkimlerini tenzih 'ederiz. Fona yapıla
cak bağış ve yardımlar medeniyle, hâkim-
leriımlize tavsiye ve telkinde 'bulunulma
yacağını, paranın egemen olduğu bir 
ekonomik yapılanmada nasıl engelleye
biliriz? Hâkimlerimizin vicdanî kanaat
lerinle 'tesir edilme gürişimlerini nasıl ön
leyebiliriz? 'Mahkeme kararlarının yeri
ne getirilmesiinin gerçekleştirilmesin'e (iliş
kin duşabilecefc tavırlar nasıl engellene
bilir,; 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biliyoruz 'ki, SHP Gruibu olarak yaptı
ğımız bu iyi niyetli uyarılar da, demok
rasiyi, iktidar olmayı sadece parlamen
todaki sayısal üstünlük olaralk görme 
aJlıişikankği'ndan kurtulamayan Hükümet 
ve Anavatan Grubu tarafından dikkate 
alınmayacaktır; 'ama Sosyaldemofcrat 
Halkçı Parti Grubumun demokrasiden 
yana, ülkemizin geleceği ve insanlarımı
zın mutluluğu doğrultusundaki gayretleri 
bundan böyle de devam edecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle SHP Gru
bu ve şahsını adına Yüce Meclise engin 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar 

'BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın 
Türkçakal, 

Oylamaya katılmayan üyemiz varsa, 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Doğru Yol Partisi Gru'bu adına, Sa
yın Güneş iMüftüoğlu; buyurun efen
dim. 

Sayın Müftüoğlu, süneniz" 20 dakika
dır efendim. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın, milletvekilleri; Adalet 
Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulma
sına Dair Kanun Tasarısı hakkında Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sun
mak üzere söz almış bulunuyorum. Bu 

vesileyle, şahsım ve grubum adına hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Genel gerekçede de 'belirtildiği gibi, 
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra 'teşki
latıyla, bağlı kuruluşların, bina, eğitim 
tesis, konut, araç ve gereç gibi ihtiyaçla
rının genel bütçeden ayrılan ödenek ile 
karşılanması mümkün olamamaktadır. 
Bu durum da, adalet hizmetlerinin iste
nen düzeyde yürütülmesini engellemek
tedir. Bugün Adalet Bakanlığının mer
kez ve taşra teşkilatına baktığımızda, 
içerisinde bulunduğu imkânsızlıkları gör
düğümüzde, bu kutsal1 ve büyük görevin 
nasıl yürütüldüğüne, bu şartlarda nasıl 
götürüldüğünie şaşmamak mümkün değil
dir. Bina, araç ve gereçlerin tüm ihtiyaç
ları karşılayacak düzeyde olduğu bir tek 
adliye binası yoktur sanırım. Mesleğin 
içinden gelenler, teşkilat içinde yaşayan
lar, durumu çok daha yakinen bilmek
tedirler. Bir sandalyenin, bir masanın 
bulunamadığı, dosyaların, daktilo şerit
lerinin avukat arkadaşlara aidınldığı çok 
'olmuştur. 

Tüm adliye binalarımızda arşiv so
runu yıllardır çözümlenememiştir. Arşiv
lere girmek, dosya bulmak, âdeta mucize 
halline gelmiştir. Birçok adliyemizde, geç
miş yıllara ait dosyalar yerlerde sürün
mektedir. Affınıza sığınarak söylüyo
rum; farelerin cirit attığı, dosyaları ke-
mlirdiği iarşivleri gören, bilen, içinde geç
miş yıllara ait dosyaları arayan ve şu 
anda Yüce Mecliste bulunan arkadaşla
rımız da vardır. 

Adliye teşkilatının parasal sorunları 
mutlak surette ve gecikilmeden çözüm-
lenmelidirn Bu şartlar altında yürütül
mekte olan hizmet, istemesek de, adliye
mize, adliye teşkilatımıza gölge düşür-
mektıediır. Bir sayın 'hâkimin, bir sayın 
savcının makam odasının, duruşma sa-
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lcnunun perişan ve yoksul, dosyalarla 
dolu manzarasının, o odalıarda adalet 
arayan, hak arayan vatandaşın üzerin
de müspet bir intiba bırakması mümkün 
müdür? 

Türlü imkânsızlıklar içerisinde yük
lü görevlerimi .sürdürmeye çalışan yazı iş
leri müdürünün, zabıt kâtibinin, mübaşi
rin ticra dairelerinde icra memurlarının 
ve yardımcılarının durumları yürekler 
acısıdır. 

Saym milletvekilleri, 'burada öncelik
le belirtmek istediğimiz husus, gerek 
sayın hâkimlerimizin, gerek sayın savcı
larımızın ve gerjökse adliye imemutlları-
mızın ekonomik olarak, malî olarak; ya
ni parasal olarak başkalarına muhtaç 
durumdan kurtarmak gereğidir. Bir hâki
min, bir savcının ekonomik sorunlar 
içinde görev yapması, adaletin gerçek
leşmesi yönünden mahzurludur. Maddî 
silkinti içinde görev yapmak gerçekten 
zordur; bu, bizler için de, herkes için de 
'geçerlidir. Türlk yargı sisteminin dünya 
standartlarına, Avrupa standartlarına ge
tirilmesi zorunludur; ancak, ibu standar
da erişmenin 'belki de ilik ve en önemli 
şartı, 'tarafsızlık;, bağımsızlık ve eğitimin 
yanında, parasal kaynaklar, mallî imkân
lardır. Bu malî imkânlar, gerek adliye 
teşkilatının bina, araç - 'gereç ve diğer 
gereksinimleri için olduğu kadar, hâki
mi, savcısı, memurları ve çalışanları için 
de sağlanmalıdır. 

Bu yönden hâkimlerimizi ele alır
sak, ihâkimlerimizi aylık alır durumdan 
çıkarmamız gerekmektedir; hâkimlik 
mesleğine, diğer ülkelerde olduğu gibi, 
ödenek sistemini getirelim diyoruz. Hâ
kimi, toplumun en iyi yaşayan insanı ya
palım, böylece hâkimlik mesleğini daha 
cazip hale getirmiş oluruz. Bunun doğal so
nucu da, yaşadığımız hâkim açığı so-
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rununu, savcı açığı sorununu halletmek 
olacaktır. Hailiylie, adalet hizmetlerinin 
kesintisiz, hızlı ve etkili bir şekilde yü-
rütülmesli sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
arz ve izah ettiğimiz gibi, ibizler Doğru 
Yol 'Partisi Grubu olarak, adalet teşki
latının her yön ve kademesiyle, büyük 
malî imkânlara kavuşmasından yana
yız; bunun savunucusuyuz, bunun takip
çisiyiz; mülkün temeli olan adaletin ger-
çekleşmesiinin de bir şartı olarak görü
rüz. ıBu yönüyle, tasarıyı destekliyoruz; 
ancalk, yaratılmak listenen maddî imkân
ların fon kurularak sağlanması, bizleri 
düşündürmekte, endişeye sevk etmekte
dir» 

Sayın milletvekilleri, fonlar, bütçenin 
denge ve disiplinini bozmaktadır. Diğer 
taraftan, bütçe gelirleri azalmakta, gide
rek bütçe ortadan kaikaoaik duruma 
gelmektedir. Sayın Maliye Balkanı, 
24 Şubat 1988 günü komisyonda, özel 
gelir ve fonların 1 trilyon 600 milyar 
lira olduğunu söylemişti; bu fonların 
yüzde 30'unun bütçeye aktarılacağı ifa
desinden hardkietle, fon gelirlerinin 5 tril
yon 300 milyar lira olduğu sonucuna va
rılmaktadır. işte, endişelerimiz buradan 
kaynaklanmaktadır; bir yönüyle karşı 
çıkmadığımız, desteklediğimiz tasarıyı, 
sırf bu yönüyle eleştirmek durumuyla 
karşı karşıyayıız. Fonları, tümüyle bütçe 
kontrolüne almak gerekirken, fonların 
adedini, miktarını çoğaltmak, mevcut 
endişelerin daha da artmasına neden ol
mayı anlamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Teşkila
tını Güçlendirme Fonu, Kurulmasına 
Dair Kanun Tasarısının, Yüce Meclisi
mizce yapılacak ortak bir çalışma sonu
cunda, fon kurulma yerine, önerilecek 
bir başka yöntem ile gerçekleştirilmesini 
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Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyor, 
şahısım ve grubum adıma saygılarımı su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
MültüoğkL] 

61 sıra sayılı, Çok Taraflı Yatırım 
Garanti Kumlusu Sözleşmesinin Onay-
lanımasınin Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri, Plan ve Büt
çe Komisyonu raporuyla 'ilgili, biraz 
önce görüştüğümüz tasarının oylaması
na katılmayan var mı efendim?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kal
dırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu 

adına, Sayın Ahmet Güne'bakan; buyu
run. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AHMET 
GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet! 
Teşkilatım Güçlendirme Fonu Kurulma
sına Dair Kanun Tasarısı hakkında 
ANAP Grubu adma söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, Büyük Türk Mille
tinin iradesini temsil eden Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, Anaya
samızla, Türk Milleti adına kullanılmak 
üzere bağımsız mahkemelere bırakıılmış 
olan yargı yetkisi, ülke çapında teşki
latlanmış bulunan adlî ve idarî yargı or
ganlarınca yürütülmektedir. En küçük 
idarî teşkilat ilçe olmak üzere, halen 643 
yerde kurulmuş adlî yargı mahkemeleri 
faaliyette bulunmaktadır. 

Son defa, Temmuz 1987'de, 3392 sa
yılı Kanunla kurulmuş bulunan 103 il
çede ise, şu anda teşkilat kurulamamış 
olup, kadro, bina, araç ve gereç temini 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Adalet Bakanlığının görev alanında, 
ceza ve tevkifevlerinin de çok önemli 

bir yer tuttuğu muhakkaktır. Halen, il ve 
ilçelerde olmak üzere, 647 adet cezaevi-
miz bulunmaktadır. Takdir edersiniz ki, 
bu hizmetlerin layıkıyla görülebilmesi, 
maddî imkânlara da bağlı bulunmakta
dır. Adalet Bakanlığının merkez ve taşra 
teşkilatıyla, bağlı kuruluşların bina, eği
tim tesisi, konut, araç ve gereç gibi ihti
yaçlarının kısa sürede genel bütçeden kar
şılanamayacağı aşikârdır. Bakanlık yatı
rımlarının başlıcaları; adalet binaları, loj
manları, eğitim tesisleri ve cezaevleri bi
nalarıyla ilgilidir. Hepimizin bildiği gilbi, 
1988 Bütçesinde yeni adalet binası inşası 
için ödenek verilememiştir ve yine 1988 
yılında yeni cezaevi binası yapılması ya
tırım bütçesinde yer almamıştır, işte, bu 
arzına çalıştığım hizmetlerin süratli ve 
etkin olarak yürütülebilmesi için bina, 
lojman, araç ve gereç ihtiyaçlarının bir 
an önce giderilmesi gerekmektedir. Bu 
sebeplerle, Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
(Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 
hazırlanarak, huzurlarınıza getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Sözü edilen tasarının amacı, adalet 
hizmetlerinin süratli ve etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için, Adalet Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatıyla, bağlı kuru
luşları, ceza infaz kurumları ve tutukev
lerinin bina, eğitim tesisi, konut, araç, 
gereç ve teftiş ihtiyaçlarının karşılanma
sına yardımcı olmak için gerekli kaynak
ların sağlanması olarak belirlenmiştir. 

(Tasarı ile bu amaçların tahakkuk et. 
tirilebilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası nezdinde, Adalet Bakan
lığının emrinde Adalet Teşkilatını Güç
lendirme Fonu oluşturulmaktadır. Fo
nun kaynakları şunlardır: 

1. 492 saydı Harçlar Kanununa bağ
lı 1 ve 3 saydı tarifelere göre alınan yar
gı harçlarının yüzde 50'si. 
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2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağ
lı 2 sayılı tarifede yazılı noter işlemle
rinden alınan harçların yüzde 50'si. 

3. Genel, katma ve mahallî idareler 
dışında, kuruluşlara ve kişilere, başvu
ruları üzerine verilecek adlî sicil kayıt
ları sebebiyle alınacak ücretler. 

4. Adlî yangıda asliye hukuk, sulh 
hukuk, kadastro, ticaret ve iş mahkeme
lerine açılan davalarda icra ceza dava
ları hariç olmak üzere icra tetkik mer
cilerince bakılan iş ve davalarda; idarî 
yargıda, idare ve vergi mahkemelerinde 
açılan davalarda; icra ve iflas dairelerin
de, talimat dahil her icra işinde; izalei 
ışuyu satış memurlukları; tereke rnümes-
silikleri ile Adalet Bakanlığınca kurul
muş ticaret sicili memurluklarında kul
lanılacak dosya gömlekleri ve basılı ev
raktan alınacak ücretler. 

5. Adalet Bakanlığı yayın hizmetle
rimden elde edilen gelirler. 

6. Faiz ve sair gelinler. 
7. Bağış ve yardımlardır. 
Yine, 'bilindiği gibi, yargı harçlarının 

tahsfili mahkemelerce yapılmaktadır. Bu 
sebeple harçların, fonun kaynaklan ara
sına alınmasında isabet; bulunmaktadır. 
Mahkemelerde kullanılacak olan dosya 
gömleklerinin fon tarafından bastırılıp 
satılmasıyla, hem uygulamada tek tip dos
ya gömle'ği sağlanması temin edilecek, 
hem de bu suretle fona gelir temin edil
miş olacaktır. 

Kanunun amacına uygun olarak fon
dan yapılacak harcaımalar, Adalet Baka
nının veya yetkili: kılacağı kişilerin onayı 
ile mümkün olabilecektir. Fondan yapı
lacak harcamalar, Sayıştay Kanununun 
30 ila 37 nci maddelerlinde yer alan vize 
ve tescil hükümleri hariç olmak üzere, 
Sayıştay denetimine tabi olacaktır. 
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Harcamalar, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kamunu ile 2886 sayılı Dev
let İhale Kanunu hükümlerine tabi ol
madan yapılacak; ancak, fonun çalışma 
usul ve esasları, çıkartılacak yönetmelikte 
gösterilecektir. 

Sayın milletvekillileri, İzahına çalıştı
ğım» sebeplere binaen, bu tasan lile kurul
muş olan Adalet Teşkilatını Güçlendriıme 
Fonu, adalet hizmetlerinin daha süratli, 
daha etkin bir şekilde yürütülmesini, hâ
kimlik ve savcılık ımesleğiınin daha cazip 
hale gelmesini temin edecek ve hatta bazı 
hususlarda uygulamada birlik ve beraber
liği sağlayacaktır. 

Bu tasarının, Türk Milletine, memle
ketimize büyük faydalar getireceği inan
cındayız. Bu inançla, söz konusu tasarının 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, 
Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Günebakaın. 

3. — Çok Taraflı Yatırım Garanti Ku
ruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 61) (Devam) 

BAŞKAN — Çok Taraflı Yatırım Ga
ranti Kuruluşu Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun 'bulunduğuna dair kanun ta
sarısının- oylamasına 210 sayın üye ka
tılmış: 178 kabul, 31 ret ve 1 geçersiz 
oy kullanılmıştır; böylece, tasarı kanun
laşmıştır; hayırlı uğurlu olsun. 

, 4. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/425) (S. Sayısı : 64) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu
yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Genç, süreniz 10 dakikadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşek

kür edenim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; ANAP 

iktidarı karşımıza birtakım tasarılar ge
tirmekte, bu tasarılarım gerekçesinde de 
cazibeli birtakım fikirler öne sürmdkte; 
anoak, bu cazibeli gerekçelerim arkasın
da böyle, çok ince müanslı bkitakım art 
niyetler yatmaktadır. 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu, 
Vergi İdaresini Geliştirme Fonu, Millî 
Eğitim Bakanlığınım, Millî Eğitim Hiz
metlerini Geliştirme Fonu, Sağlık Bakan
lığı Fonu gibi fonlarım kurulması, aslında 
ANAP iktidarına mensup bakanlar ara
sımda girişilen bir yarıştır; «Biraz talana 
katıl» yarışıdır. Yani, o bakanlık bütçe 
dışı birtakım olanaklar sağlıyor, istediği 
gibi suiistimaller yapıyor; ben yapmaya
yım ımı, ben ondan geri mi kalayım şek
lindeki, bir «'talana katıl» yarışının sonu
cudur. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuri
yeti bir devlettir. Devletin temel bir ni
zamı vardır; bu nizamı yaşatan, Cumhu
riyetin kurulduğu günden beri gelen ya
salardır, geleneklerdir, yerleşen usuller
dir. Siz bunları reddederseniz devleti 
-ANAP iktidarı zamanında ekonomik 
yönden çökerttiniz- çökertmeye devam 
ederseniz bunun sonu felaket olur; bu
nun nerede duracağı belli olmaz. 

Getirilen bu kanun tasarıları, biraz 
da Osmanlı Devletinin çöküş yılları dö
nemindeki uygulamalara benzemektedir. 
Devleti yönetenler acz içinde kalınca, 
devleti çökertici işlemılere girince, bu de
fa güçlü çevrelere birtakım olanaklar ta
nıyarak, günlerini gün etme peşinde koş
maktadırlar. 

Değerli arkadaşlar, bakın, daha önce 
Anayasa Mahkemesinin verdiği birtakım 

kararlar var. Bu tip, fon oluşturulması
na ilişkin kanunlar Anayasa Mahkemesi
ne gitmiş, Anayasa Mahkemesi iptal et
miş. İşte, Anayasanın 161 inci maddesi 
«Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri 
dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcama
ları, yıllık bütçelerle yapılır» diyor. Yine 
163 üncü maddesinde, «Genel ve katma 
bütçelerle verilen ödenek harcana'bile-
ce'k miktarın sınırını gösterir» diyor. Şiirm-
dj, birtakım ödenekleri, gelirleri bütçe 
dışına kaydırmak suretiyle, ben istediğim 
gibi harcama yapayım, ben çevremi zen
gin ettireyim, ben istediğim kişinin bi
nasını alayım hesabıyla devleti yönetme
ye kalkanların sonu daima hüsran ola
caktır. Buna müsaade eden insanların da 
sonu hüsran olacaktır. Buradaki art ni
yetin destekleyicileri de bu art niyetin 
temsilcileri ve iştirakçileri olacaktır. Bu
nu birkaç defa bu kürsüde bize söylet
tiğiniz için, ayrıca size de üzüntülerimi 
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Anayasada ada
let hizmetlerinin en süratli ve en ucuz 
yapılması ilkesi benimsenmiştir. Siz eğer 
adalet hizmetinin süratli ve iyi yapılma
sını istiyorsanız, orada çalışan hâkime, 
zabıt kâtibine, gardiyana, memura öde
me yapın, maaşını artırın. Aç insanları 
altın sarayda oturttuğunuz zaman, o aç 
insanların durumu değişmez; önemli olan 
insanları açlıktan kurtarmaktır. Adalet 
hizmetinin süratle- geliştirilmesini isti
yorsanız, evvela hâkimlerimize güvence 
getirin, hâkim teminatım sağlayın. Ora
da çalışan insanlar, mesela bugün 
hapishanede çalışan gardiyanlar 24 
saat çalışıyor ve fazla mesai almıyor; 
hiçbir uygulaması yok. Bunların durum
larını düzeltin. Lüks binalar alarak, lüks 
eğitim tesisleri kurarak, Adalet Bakan
lığının birtakım bürokratlarını oraya ge
tirip yaz tatillerini yaptırmakla, bakan-
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larınızla, milletvekillerinizle gidip o lüks 
tesislerde yaşamakla adalet hizmeti ne 
gelişir, ne iyileşir. 

Getirilen tasarıyla adalet hizmeti aşa
ğı yukarı yüzde 50 pahalılanmaktadır. 
Bakın, bir hesap yaptım, bir idare mah
kemesine dava açıp Danıştayda karar al
mak için, bugünkü Harçlar Kanunu ile 
13 500 liraya sırf başvurma ve yürütme
nin durdurulması kararı alınıyor; bu ver
gi mahkemelerinde de aynı. Ayrıca, ka
rar altına alınan bedelin de binde 30'u 
karar harcı alınıyor, tabiî, karar harcı da
vaya göre değişiyor, sırf başvurma ve 
yürütmenin durdurulması safhasında alı
nacak harç 13 500 liradır. Bizim geçmişte 
vergi paketi içinde kabul ettiğimiz 3418 sa
yılı Kanunun 38 inci maddesinde bu had
leri 20 kat artırma yetkisini Bakanlar Ku
ruluna verdik, buna göre ne ediyor? 270 
ıbin lira ediyor. Yani, bugünkü kanunlar 
çerçevesinde basit bir davanın açılmasının 
sırf başvurma harcı 270 bin lira oluyor, 
eğer Bakanlar Kurulu bu yetkisini kul
lanırsa. Ayrıca, 270 bin liranın da yüzde 
50'sini ne yapıyorsunuz? Adalet Hizmeti 
Geliştirme Fonuna aktarıyorsunuz. 

Arkadaşlar, adamın dediği gibi, her
halde bazı insanlar ya dayak yememişi 
ya da hesap bilmiyorlar. Yani, bu mem
lekette ANAP iktidarının her yaptığı işle
min altında bir keyfilik varken, her yap
tığı işlemin arkasında bir kanunsuzluk 
varken, insanların adalet hizmetine baş
vurarak hak arama yollarını böyle yük
sek harçlar almak suretiyle tıkamak 
adalete, insanlığa karşı büyük bir say
gısızlıktır. O halde, böyle birtakım ka
nunlar getirerek, insanların hak arama 
yollarını tıkamayalım. Eğer, adalet hiz
metinin geliştirilmesini istiyorsanız, dev
let yönetiminde yapılan suiistimalleri kı
sın, devlet yönetiminde yapılan lüks har
camaları kısın. 

Her gün birtakım bakanlıklara lüks 
arabalar alarak, lüks harcamalar yapa
rak, lüks ziyafetler vererek, özel uçaklar 
tutarak, papatyaları yurt dışına göndere
rek bu devletin masraflarım artıracağı
nıza, bunları getirin... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Papatyalarla ne alakası var bey
efendi, ne alakası var? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bun
ları getirin devletin normal hizmetlerine 
tahsis edin. Aslında, size düşen görev
ler bunlar olması lazım. O halde, dev
letin belirli kaynaklarını kendi keyfiniz 
uğruna harcıyorsunuz, ondan sonra da 
haksızlığa uğrayan insanların da hak ara
ma yollarını tıkıyorsunuz. Bu, en ilkel 
toplumlarda, en ilkel zihniyetlerde bile 
olmayan bir davranış; ama siz en ilkel
lerin de ilkellerinin arkasındaysanız, bi
zim ona diyeceğimiz yok. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dol
mak üzeredir lütfen toparlayın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, nasıl oluyor da 
milyarlarca liralık - tabiî hesabını yap
madık - peş peşe kanun getiriyorsunuz 
karşımıza, hemen müzakeresiz geçsin is
tiyorsunuz? Onun için, hesabını yapma 
imkânı bulamadık. Belki milyarlarca, tril
yonlarca lira gelir düzeyine ulaşacak bu 
fonda birikecek paralan, bir Adalet Ba
kanının takdiri ile nasıl harcayabilirsiniz? 
Ne yapacak, yarın o Adalet Bakanı da 
elbette ki kendi şahsî çıkarları doğrul
tusunda birtakım harcamalara da mü
saade edecektir; geçmişte gördük bunla
rı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Yok, bir tane yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir
takım bakanların, kendi seçim masrafla-
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rını getirip de devlet imkânlarından har
cadığını görmedik mi? Fak-Fuk Fonların 
hangi yerlere harcandığını görmedik mi? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bir tane göster. 

KAMER GENÇ (Devamla) — En 
başta sizin çevrenizde harcanan Fak-Fuk 
Fon miktarını söylesenize? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Bir tane gösterirsen 
istifa edeceğim; ama gösteremezsen sen 
istifa edeceksin.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
ıgetirirsem istifa edeceksin ama. 

BAŞKAN — Sayın Genç!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 

bulup getirirsem istifa edeceksin... 

BAŞKAN — Sayın Genç!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, şunu bir sustursanıza, Grup 
Başkanvekili... Biraz ağırlık taşısın... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 
Tecavüzkâr konuşuyorsun, tüm partiyi 
itham ediyorsun, bütün Türkiye'yi itham 
ediyorsun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... Bir dakika... 

Sayın Genç, lütfen, kanun tasarısı üze
rinde konuşun. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Arkadaşlar, arkadaşımızın süresi dol
mak üzeredir, lütfen müdahale etmeye
lim. 

Bitirin lütfen... 
MEHMET MÜKERREM fTAŞÇI-

OĞLU (Sivas) — Nasıl söylettiriyorsu
nuz bunları? 

BAŞKAN — Sayın Genç, bitirin lüt
fen süreniz dolmuştur. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, kişiler, yaptığı... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bir usulü yok mudur 
bunun? 

BAŞKAN — Söz atmayalım lütfen... 
Lütfen söz almayalım. Müsaade buyu
run... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 
«Az gelişmiş» ifadesi ne olacak? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ada
let Bakanı burada, bunlara cevap verme 
imkânı var, müsaade buyurun... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Hakaret etmeye hakkı 
yok. 

TALAT İÇÖZ (İstanbul) — Oraya, 
artistlik yapmaya çıkıyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu arkadaşlar karşımıza birta
kım kanunlar getiriyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen bi
tirelim. Süreniz bitti, lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bitiiryorum; ama sözlerimi kestiler. 

Karşımıza birtakım kanunlar getiri
yorsunuz, bu kanunların ne manaya gel
diğini size meşru zeminler içinde söylü
yoruz, diyoruz ki, bu kanunlar şu şu şu 
anlama geliyor, bunun arkasında şu art 
niyetler var, bunun arkasında devleti par-
selemek var, bunun arkasında suiistimal 
var, birinde müsamahalı davranıyoruz, 
ikisinde davranıyoruz, artık biz de insa
nız, bir yerde tahammül gücümüzü kay
bediyoruz, bu devlet hepimizindir... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Yok, bir tane yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
devlette kanun yapan insanlar, insanları 
zan altında bırakma hakkına sahip değil
dir. Devletin yerleşmiş düzenleri vardır, 
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bütçesi vardır, bütçe kuralları içinde har
cama yapmak zorundasınız. Bütçe kural
larını geçip de özel kişilerin takdirleriyle 
siz harcama yetkisi veren kanunları kar
şımıza getirirseniz, elbette ki, bunun ar
kasındaki art niyet hırsızlıktır, suiistimal
dir, rüşvetçiliktir, adam kayırmaktır, var 
mı bunun başka şekli? Söyleyin varsa?.. 

Eğer, bir insan kişisel takdirleriyle bir
takım harcamalar yapıyorsa, elbette ki, 
bunun takdiri kişiseldir ve art niyetlidir. 
Onun için, bu tip kanunları getiremez
siniz karşımıza. Eğer, Türkiye Cumhu
riyeti bir hukuk devleti ise, bunu öyle 
getirin. Bugün memleketimizde adalet hiz
meti yürütülmemektedir. Niye yürütülme-
tnektedir? Hâkimlerin teminatı yoktur, 
savcıların teminatı yoktur... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu, süreniz tamam; bitirin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam. 

Adalet hizmetinin sağlıklı olarak yü-
rütüilmemesinin sebebi, dün de burada 
söyledim; İzmir Devlet Güvenlik Mahke
mesi hayalî ihracat yapan bir firmaya 
9 yıl hapis veriyor, geliyor Yargıtayda 
onaylanıyor, arkasından siz Devlet Gü
venlik Mahkemesi Başkanını görevden 
alıyorsunuz, ağır ceza mahkemesi üyeli
ğine atıyorsunuz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Bir hâkim nasıl atanır bilmiyorsun, 
bir hâkim hangi şartlarda atanır bilmi
yorsun. 

KAMER GENÇ ı(Devamla) — Hâ
kimliğin güvencesi, siz... 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın 
Genç... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) —• Aç da bir kanunu oku. Sen bilmi
yorsun! 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
gün, hâkim teminatı yok, Hâkimler ve 
ıSavcılar Yüksek Kurulu Adalet Bakan
lığının emrinde hareket ediyor... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... (ANAP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gö
rüyoruz işte, görüyoruz. 

Sen bir defa Adalet Komisyonu Baş
kanısın, sen daha adalet hizmetinin ne 
olduğunu bilmiyorsun... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Aç da oku kanunu. Sen bilmiyor
sun! 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, mü
saade eder imisiniz, ©fendim? Karşılıklı 
konuşmayalım lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, sussunlar... 

BAŞ/KAN — Sayın Genç, müsaade 
eder misiniz? > 

Şimdi, burada çeşitli vesilelerle ko
nuşuldu, hâkim ve savcıların tayin ve 
nakileri, terfileri Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu tarafından yapılmakta
dır, bunu bildiğiniz (halde... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Lütfen müsaade buyurun... 
Bu konularda ve süreniz dolmuştur, 

mümkün olduğu kadar, müzakerelerin... 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 

Sayın Başkan, aşağı indirin onu lütfen; 
yeter! 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Müzakerelerin insicamım bozmadan, 

medenî ölçüler içinde bu işi bitirelim 
efendim. 

Lütfen devam edin. 
Arkadaşlar, siz de lütfen söz atma

yın., 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan

bul) — Adalete hakaret ediyor adalete. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bakın Hâkimler ve Sav
cılar Kurulunun ne olduğunu ben çok 
biliyorum. Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun bugün Adalet Bakanlığın
ca zaman zaman birtakım işlemlerini 
görüyoruz; İzmir Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başkanının Hâkimler Savcılar Ku
rulu tarafından görevden alındığını bi
liyoruz, peki bir başkanın kendi isteği 
yoksa, onun oradan alınıp da verileceği 
görev yeri bir başka ağır ceza mahkeme
sinin üyeliği midir? Devlet Güvenlik 
Mahkemesi gibi bir mahkemenin baş
kanlığından... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

ŞAKIR ŞEKER (Sivas) — Ebediyen 
başkanlık yapmak diye bir kaide mi var? 

BAŞKAN — Efendim, süreniz dol
muştur. 

(KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, cümlemizi tamamlatmadan... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... 
Cümlesini tamamlasın. Lütfen... Rica edi
yorum. 

BAHRÎ KARAKEÇİLÎ (Şanlıurfa) — 
Nedir bu adamı bu kadar korumak? 

BAŞKAN — Efendim, ben bahsettim, 
Sayın Bakanın bunlara burada cevap ver
me imkânı var. Lütfen... 

Evet, bitirin lütfen. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka

ra) — Sayın Başkan!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, bu arkadaşlar, siz bu kadar 
rahatsız olduğunuza göre, muhakkak ki, 
sizlerin birtakım şeyleriniz var; çünkü, 
yarası olan insan gocunur, yarası olma
yan insan gocunmaz... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
İGenç... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Neyimiz var? Neyimiz olduğunu 
söylemezsen şerefsizsin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şe
refsiz sensin, şerefsiz sen... 

IBAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, buna ceza verecek misin, bak 
«şerefsizsin» dedi... 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, otu
runuz... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Neyimiz var söylesin, neyimiz 
varsa söylesin Sayın Başkan. 

IBAHR1 KARAKEÇİLÎ (Şanlıurfa) — 
Açıkça küfür ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, lüt
fen yerinize oturun diyorum. 

IKAMER GENÇ (Devamla) — On
ların hepsi sana layık, senin gibi kişilik
siz küçük adama layık. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Neyimiz varsa söylemezsen şeref
sizsin. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, lüt
fen yerinize oturun. 

Ü8AHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 
Küfür ediyorsun... 

IKAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
mi küfür ediyorum? 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şan

lıurfa) — Vatan haini. 
BAHRÎ KARAKEÇİLÎ (Şanlıurfa) — 

Küfür ediyorsun, Meclise küfür ediyor
sun, herkese küfür ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
(Genç... 

Bakınız bir parlamentersiniz, tecrü
beli bir parlamentersiniz, her zaman, 
yarsa, usulsüzlükleri ve yolsuzlukları bu 
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kürsüye getirme imkânınız var. Onun 
için, rica ediyorum, Genel Kurulu tah
rik etmeden sözlerinizi bitirin lütfen. Ak
si halde sözünüzü kesmek zorunda ka
lacağım. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, Alpaslan Pehlivanlı, söyle
diği «şerefsizsin» kelimesini geri almak 
zorundadır... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 
Sen ona layıksın. 

BAŞKAN — Şimdi... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ha

yır... Geri aldıracaksınız ona. Eğer, bu
rada siz tarafsız Başkansanız, ANAP 
Grubunun kendisine layık olarak söylen
mesi gereken sözleri bana söylediler, hep
sini aynen kendilerine iade ediyorum, o 
küfürlere en layık sizlersiniz. Lütfen, 
sözünü geri alsınlar... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, Sayın 
Genç... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Açıklamazsan şerefsizsin dedim; 
açıkla. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
sizinle konuşacağım burada... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Arkadaşımızın 
söylediği şudur... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Genç, lütfen kürsüden inin. 
Arkadaşımızın söylediği şudur : Eğer, 

•bir yolsuzluğumuz, kanunsuzluğumuz, 
usulsüzlüğümüz varsa, bunları açıklanmak 
durumundasınız. Söylenen budur. 

Teşekkür ederim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 

— Açıklamazsan şerefsizsin dedim, baş
ka bir şey demedim. 

KAMER GENÇ '(Tunceli) — Sayın 
Başkan, o zaman, bu Mecliste «Şerefsiz» 
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kelimesi; kuilanılıır mı? Bu söz, kendisıinıin 
seviyesine uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen otu
run. 

Kanun tasarısının tümü hakkında Sa
yın Bakan söz istemiştir,, Buyurun Sayın 
Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, sürenüz 20 dakikadır. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekillileri; gö
rüşmekte olduğumuz «Adalet Fonu» sebe
biyle, birkaç hususu izah etmek durıu-
mundayım. 

Evvelemirde şunu belirtmek istiyo
rum : Bu fonun şahıslara herhangi biır 
şey vermesi söz konusu değildir. Yani, 
bu tasarlıda, hâkimlere, savcılara veya 
adalet personeline herhangi biır ücret 
ödenmesi söz konusu değildir, hizmete 
yönelik bir fondur, haroama suretleri be-
İMidir. Bu itibarla, adaletin bu paırallar 
ile baskı laıltıadia tutulacağı iddialarının 
varit olması mümkün 'değildir. Bunu ifa
de etmek isterim. 

Diğer bir husus şu : Bu fonun, «Ge
neli fon» kavramından farklı, bıir başka 
tarafı vardır : Bu fon, Sayıştay deneti
mine tabidir. Yani, Adalet Bakanının se
çim masrafları için kullanması söz ko
nusu değildir; Sayıştay denetimine tabi
dir... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Harca
mayı yapacaksın, islim sonradan gele
cek. 

BAŞKAN —Lütfen!.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Devamla) — ... Yal
nız, vize v,e tescil işlemllerinlin dışında, Sa
yıştay denetimine tabi, genel hükümlere 
tabi bir fondur; buna, sayın konuşmacı
lar kadar, biz ide dikkat ettik. Her ihâlü-
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kârda, Sayıştay dnetimine tabi olmasın-
da fayda mülahaza edilmiştir. 

Arkadaşların, bu fonun kaynaklarım
dan «Bağışlar» üzerinde tereddütleri ol
muş; «Fonıa bağış yapılmak suretiyle, ad
liyenin, hâkimlerin belirli istikametlere 
yöınilendiıniknelıerii söz konusudur» denmiş
tik, 

Şu anda, Adalet Bakanlığının, «Ada
let Bakanlığı Teşkilatımı güçlendirme» adı 
altında bir vakfı vardır. Bu vakıf, bağış 
alabilmektedir. Yani, biz bu geliri, bura
da alimadığımız takdirde, orada alma san
ısına sahibiz. Yine, aynı vakıf, dosya üc
retlerini tahsil edebliilmektedir; biz, ora
daki gelini dis buraya yazdık. Yine, aynı 
vakıf, sabıka kayıt ücretlerini tahsil et
mektedir; 'biz, onu da buraya yazdık. 

Demek ki, ihalen Sayıştay denetimline 
tabi olmayan, bir vakıf denetimi altında, 
buna nazaran pek zayıf bir denetime tabi 
o lano paraları, hu fona getirmek sure
tiyle, sağlıklı bir denetime, bir Sayıştay 
denetimime tabii tutmakla, arkadaşlarım 
şüphe ettikleri hususların aksine, şu anda, 
sağlıklı bir demetime tabii olmadığı iddia 
edilebilecek olan kaynakları da sağlıklı bıir 
denetime tabi tutma yolunu tercih ettik. 
Bu, bizim miyetimüzi gösterir; tabiî, diğer 
beyanlar da kendi niyetlerini ifade eder. 
(ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başikan, muhterem milletvekil
leri; diğer kaynaklar, yargı ve motor harç
larıdır. Bunlarda iartırma söz konusu de
ğildir. Şu anda mevcut olan harçlar üze
rinden, belirli bir his senlin, bu fonlara 
aktarılması söz konusudur. 

Bütün arkadaşlar, adliyenin içerisinde 
bulunduğu zor durumları ifade ettiler; 
ıama, «Biz hu kaynaklara karşıyız» dedi
ler. O zaman, bugüne kadar, adliye, içim
de bulunduğu bu zor durumdan kurtul-
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rnadığına göre veya kendi ifadelerine gö
re, kurtarılması için de gerekti gayret gös
terilmediğine göre, bugün gösterilen gay
reti engellemek demek, o durumun devam 
etmesini fiilen istemek demektir; bir baş
ka türlü tefsir etmek mümiküm değildir. 

Bir hususu açıklamak istiyorum efen
dim. Devlet güvenlik mahkemesi sebe
biyle dün de bir arkadaş beyanda bulun
du, bugün de bulundu. Izrnıir Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Başkan ve Savcısını 
misal verdiği için söylüyorum. 

Devlet güvenlik mahkemesi hâkim ve 
savcıları dört yıllık bir süre içim tayin 
edilirler, müddetleri dört yıldır. Dört yıl 
sonra Yüksek Hâkimler ve Savcılar Ku
rulu aynı şahısları görevlendlirebıLlirler; 
ama dört yıl sonra görevleri bitmiştir. 
Şimdi, görevleri 'bitmiş olan insanları tek
rar görevlendirmemek, o görevden almak 
manasıma değildir; tekrar görevlendirilip 
veya görevlendirmemek, Yüksek Hâkim
ler ve Savcılar Kurulunun takdirıidir. illa 
ki, buraya tayin edilmiş bir arkadaşın bu 
görevde ilanıihaye (kalması arzu ediliyor 
olsaydı, kamum öyle olurdu. Kanun, dört 
yılla sınırlamış; ama dört yıl sonra ye
niden atanmasına mani bir hal de koy
mamıştır, 

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Başkanı, bana intikal eden bilgiilere göre, 
'kendi şifahî arzusu da o istikamette ol
duğu için, İzmir'de bir hâkimliğe değil 
-İzmir'de bir hâkimliğe de tayin edilebilir
di. Hâkimliğin hiçbir yeri birbirinden şe
refsiz görevler değildir; ama bu eğer bir 
makam, rütbe olarak değerlendiriliyansa-
İzmir'de ağır ceza mahkemesi başkanlı
ğına tayin edilmiştir. Yani, yine makamlı, 
rütbeli bir yere tayin edilmiştir; devlet 
güvenlik mahkemesi başkanı, İzmri'de 
ağır ceza mahkemesi başkanıdır. 
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Devlet güvenlik mahkemesi savcısı da 
Bornova Savcısıdır. Bornova Savcılığının 
da, bulunduğu mahal itibariyle, adalet teş
kilatında ne denece ehemmiyetli bir görev 
olduğunu takdirlerinize sunuyorum. 

Bu itibarla, dört yılı dolmuş, görev sü
releri sona ermiş olan bu hâkıiım ve sav
cılarımızın, kendi arzularına da uygun 
olarak, yine izmir'de Ağır Ceza Mahke-
mesii Başkanlığınla ve savcılığa tayin edil
miş olmalarını, bu arkadaşların veya bu 
görevlerin aleyhine tefsir etmek mümkün 
olmadığı gibi, gerçeğe de uygun delildir. 

Böyle bir meselenin, geçeri gün bir 
başka hâkini hadisesinin ileri sürülüşün-
deki değerlendirme gibi son derece yanlış 
olduğunu ifade etmek isterim. Bu, adliye
yi de, Yüksek 'Hâkimler ve Savcılar Ku
rulunu da 'yaralar ve bunlarda, bahse ko
nu olan niyetlerin söz konusu olmadığı 
hususunu burada ifade etmeye dahi lü
zum olmadığını söylemek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi bir 
daha lifade ediyorum. Biz bu gelirlerim bir 
kısmını halen vakıf kanalıyla alıyoruz ve 
bunlar vakıf denetimine tabi, Şimdi biz 
o gelirleri, daha sağlıklı bir denetim im
kânı bulunan bu fon kaynağına aktarıyo
ruz. Bu, Yüce Meclis de uygun görürse, 
öyle uygun görüldü. Yargı harçlarından 
ve noter harçlarından belirli bir miktarın 
da bu fona aktarılması suretiyle adalet 
teşkilatını güçlendirmek üstiiyoruz. 

Eğitim tesisleri konusuna dokundular. 
Doğrudur. Yazlık tesis manasına birçok 
eğitim tesisi değerlendiriliyor, o manada 
değildir. Bizimi Haklim, Savcı Eğitim Mer-
keziımiz vardır. Bunların eğitilmesi söz ko
nusudur. Adalet Meslek Lisesi vardır ve 
meslek içi kurslar vardır. Bunlarım 'ar
sallarını kısmen Ankara'dan aldık. Halen 
etüt, proje safhasındadır. Tesisler yapıla
caktır. Yine Yüce Meclisin daha önce ka

bul ettiği bir kanuna göre, Adalet Bakan
lığı, iki miisli burs ödeyecek ve üniversi
teye girişten itibaren hâkim, savcı aday
larını öğrencilik safhasından alıp, üni
versitelerle yapacağı anlaşmalar çerçeve
sinde yetiştirecektir. Bu Kanun Yüce Ku
ruldan geçmiştir. 

İşte, o kanunların bize yüklediği eği
tim görevleriini yapabilmek için, ikinci 
planda da cezaevlerinin fizikî şartlarını 
düzeltmek için burada verileri imkânları 
kullanmayı düşünüyoruz ve daha sonra 
adalet binaları ve diğer tercihler... 

Şu anda bakanlığımızın1 tercihleri, bi
rincisi hâkim, savcı ve diğer meslek men
suplarının eğitimi, ikincisi cezaevleri, 
üçüncüsü adalet binaları yolundadır. Za
man içerisinde bu öncelikler değişebilecek -
tir, bugünkü öncelikler bunlardır. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar)! 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın 
Balkan. 

KAMER GENÇ {Tunceli) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan sonra son söz 
olarak şahsım adına söz istiyorum efen
dim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Benim de yazılı bir müracaatım: vardı 
efendim... 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Ben de 
söz istiyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Genç, yalnız, siz 
şahsınız adına biraz evvel konuşmuştu
nuz.., 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, 
'Bakandan sonra son söz olarak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, tamam, 
İçtüzüğe göre son söz olarak şahsınız adı
na konuşma imkânımız doğuyor; ama, 
bunu bir başka arkadaşa vermek müm
kün. Bu itibarla... 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan... 

KAMER GENÇ ((Tunceli) — Ama, 
Sayın Başkan... * 

BAŞKAN — Bir dakika, lütfen efen
dim. Siz, bunları bilen bir arkadaşımız
sınız, bizi niçin zorluyorsunuz? 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Bura
da söz isteyen var Sayın Başkan... 

iBAŞKAN — Bir dakika... 
O bakımdan, maddeler geldiğinde si

ze konuşma imkânı sağlarız efendim. 
Buyurunuz Sayın DıaldıaL. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, bi

raz taraflı bir hareket gibi... 

BAŞKAN — Bir kişi konuşacak, do
layısıyla son sözü arkadaşıma veriyorum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan,, benim daha önoe yazılı 
bir talebim olmuştu efendim. 

İBAŞKAN — Hayır efendim, bende 
öyle bir şey yok. Sadece Kamer Gençlin 
talebi vardı, Var mı başka yazılı talep?.. 
Siz son söz olanak talep etmişsiniz. Da
ha, kanunun'tümü görüşülüp, bitecek on
dan sonra... 

(FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
«Tasarının tümü üzerinde Bakandan son
ra» diye vermiştim. 

BAŞKAN — Efendim bir yanlış an
laşılma da olabilir; ama balkınız arkadaş
lar bunu şöyle yorumlamışlar; «Tasarı
nın tümü üzerinde son söz üyenindir 
hakkımı kullanmak istiyorum» demişsi
niz. Biz de bunu, tasarının görüşmeleri 
bitecek; tümü üzerinde lehte ve alyhte 
oyunun rengini belli etmek üzere söz ve
riliyor ya, biz o şekilde... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Yanlış efendim, Sayın Bakandan sonra-
söz hakkı istiyorum diye talepte bulun
muştum, 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlilerini
zin müracaatını okudum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Ben yazılı olarak verdim efendim. 

iBAŞKAN — Böyle yorumlanmış; 
ama, maddeler üzerinde şahsınız adına 
söz alma imkânınız vardır, buyurunuz 
efendim... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Tamam Sayın Başkan... 

İBAŞKAN — Kusura bakmayın, işte 
okuyun, gayet net bu, zatıâliniz yazmış
sınız... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Tamam efendim, anlaşıldı... 

BAŞKAN — Hayır... Tamam da; bi
ze müracaatınızda «Tasarının tümü üze
rinde son söz üyenindir hakkımı kullan
mak üzere söz istiyorum» demişsiniz. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Tümü üzerinde, yani maddelere geçme
den önce söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Artık olan olmuştur 
efendim, ben talebinizi okudum bizim yo
rumumuz o... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
'îOllan olmuştur» ne demek Sayın- Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Üstelik, en sonunda da 
«aleyhinde» şeklinde bir beyanınız var. 
Fuat Bey. Aleyhte de Kamer Bey ko
nuştu, biz böyle yorumladık Başkanlık 
olarak. 

Buyurunuz Sayın Daldal. 
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli milllletvekilleri; biraz ön
ce Sayın Balkanlımızın da belirttiği: gibi, 
adalet teşkilatımızın, gerçekten, Türkiye-
mizin temel müesseselerinden biri olduğu 
herkesçe ıkıabul (edilmiştir. Bu kabulle rağ
men, adalet teşkilatının gerek oturduğu 
binaları, gerekse sık sık gündeme geti
rilen cezaevlerinin durumu itibariyle ma
alesef gereiken ilgiyi görmediği, en basit 
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gereçleri oku dosya gömleğinden kar
bon kâğıdına kadar her ihtiyacımın va
tandaştan ya da avukatlardan alındığı 
malumlarınızdır. 

Yine, Türkiyemizim bu temel müesse
sesinin ıslahı için gereken ehemmiyetin 
verilmesi bakımlından, getirilen bu İkamın 
tasarısı sebebiyle değerli Adallet Bakanlığı 
mensuplarını tebrik etmek gerekmekte
dir. Çünkü, bir taraftan cezaevlerinin fi
zikî durumlarının kötülüğünden hep bah
sediyor ve her zaman şikâyet ediyoruz; 
oradaki görüşmelerde, yatakların ve hat
ta elektrik ampullerinin dahi mahkûmla
ra aldinldığını hep dille getiriyoruz, bir 
taraftan da bu iyileştirme isteğine set 
çekmek istiyoruz. 

Diğer yandan, adalet hizmetinin yürü
tülmesinde en basit gereç allan kopya kâ
ğıdının, mahkeme zabıt kâğıtlarının, se
çim kurulu: kâğıtlarının kullantaası su
retiyle yerine getirildiğini hepimiz bilmek
teyiz. Hatta öyle günler olmaktadır ki, 
vatandaş dava açmaya geldiğinde «Dosya 
kalmadı, git dosya al» diye adliyenin dı
şarısına çıkartılmaktadırlar. Bunu hepi
miz yaşamışızdır; Aslında bu, vatandaşa 
gerçekten bir eziyettir. Bunlar, basit gibi 
görünmesine ırağmen, en az dava kadar 
ehemmiyetli olan unsurlardandır. 

Sayın mi İlet vekilleri, yukarıda belirtti
ğim bakımlardan gerek adliye binalarının 
köhneliğinin giderilmesi, gerekse biraz 
önce Sayın Bakanımızın da temas ettik
leri gibi eğitime ehemmiyet verillmesıi ve 
cezaevlerimizin insanca yaşaımiasımıı iste
diğimiz, insanca barınımasınî istediğimiz 
mahkûmla rca kullanılır hale getirilme -
sinde bu fonun çok faydalı olacağına 
(inancımız tamdır. Gönülden destekliyo
ruz ve şunu arz ediyorum : 

Cumhuriyetimizin kuruluşumdan bu 
tarafa gereken ilgiyi görmeyen adalet teş
kilatına şimdi Hükümetimizin ve Bakam-
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lığımızın getirdiği bu fonun, geç kailıma-
sına .rağmen ülkemize ve adallet teşkilatı
na ve adaletin gerçekleşmesine çok fay
dalı olacağına İnanıyor, bu vesileyle he
pinize saygılarumı sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©dieriım Sayın 
Daldal. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

" EROL AĞAGİL (Ankara) — «Tü
mü üzerinde» dediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
EROL AĞAGÎL (Arakam) — «Tü

mü üzerinde» dediniz. Demek ki, dbmin-
ki son söz isteği tümü üzerinde olduğu
na göre, doğruymuş. 

BAŞKAN — Efendim, hayır, değil, 
kesinlikle değil. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Tutumunuz zapta geçti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 1 imci maddeyi okutuyo
rum : 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 
Kurulmasına Dair Kanun Tasarlısı 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 

adalet hizmetlerinim süratli ve etkin bir 
şekilde yürürü1 ebilimesi için Adalet Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı 
kuruluşları, ceza infaz kurumları ve tu
tukevi erıinıin bina, eğitim tesisi, konut, 
iaraç, gereç ve tefriş ihtiyaçlarının karşı
lanmasına yardımcı olmak liçin gerekli 
kaynakların sağlanmasıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP 
Grubu adına, Sayın Ali: Şahin; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA ALÎ ŞAHİN 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muh-, 
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terem aniılletvekillleri; çıkarılmak istenen 
kanunla, Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
Fonu kurulmaktadır. Adalet hizmetleri
nim süratli ve etkin bir şekilde yürütül
mesi düşüncesiyle bakanilılk ımerkez ve 
taşra teşkilatlarıyla bağlı kuruluşları, ce
za infaz kurumları ve tutukevlerinin bi
na, eğitim tesisi, konut, araç gereç ve tef
riş ihtiyaçlarının karşılanmasıma yardım
cı oilımaık için gerekli kaynaklar gösteril
miştir. Yani, kurulan fon ve fon bünye
sinde toplanan kaynaklar, adalet hizme
tinin daha süratli ve etkin yürütülmesi 
düşüncesine dayalı olaralk oluşturulmuş
tur. Esasen, adalet cihazımızın yapı ba
kımından büyük noksanları vardır. Bun
ların giderilmesi, yani adalet mensupla
rımızın daha huzurlu çalıışabillmeieri için 
görev yaptıkları yerlerde lojmanların ol
ması, bunlar için kurulmuş sosyal tesis
lerin bulunması, oturdukları odaların bir 
hâkim ve savcıya yakışır nitelikte olma
sı, keza cezaevlerimizin bir kişinin insan
ca kaldığı ve yaşadığı' yer oiliması hepimi
zin temennisidir; fakat, adaletin verimli 
çalışması ve etkin olması içki bunlar ye
terli değildir. Anayasamıza göre yasa
ma, yürütme ve yargı olarak ayrılan üç 
büyük demokratik kurumlardan birisi 
yargıdır. Toplumun fertlerinin can, mail, 
hak ve hürriyetlerinin korunmasında son 
merci ve en güçlü teminat adalet ve yar
gıdır. Adalet hissinin kaybolduğu, ada
lete güven ve itimadın sarsıldığı toplumda 
anarşi, ihkalkı hak ve zayıfların ezilknesi 
vardır. 

Anayasamızın 139 uncu maddesinde 
hâkim ve savcılık teminatı hüküm altına 
alınmıştır. Bu maddede, «Hâkimler ve 
savcılar azlolunamaz, kendileri isteme
dikçe Anayasada gösterilen yaştan önce 
emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin 
veya kadronun kaldırılması sebebiyle de 
olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük hak-
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ılarından yoksun kilınsamaz» denmiş tir. 
Yine Anayasamızın 140 inci maddesi, 
«Hâkimler, mahkemelerim bağımsızlığı 
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre gö
rev ifa ©derler» der. «Hâkim ve savcıila-
rın nitelikleri, atanmaları, hakları ve 
ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte 
iilerliemıeljeri, görevlerinim ve görev yenle
rinin geçici veya sürekli öllarak değiştiril
mesi, halklarında disiplin kovuşturması 
açılması ve disiplin cezası verilmesi (...) 
ile diğer özlük İşleri mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına 
göre kanunla düzenlenir» der. Buna gö
re, hâkimlik 'teminatı', Anayasiamızın ka
bul ettiği en büyük kurumdur. Hâkimin 
Anayasa, kanun ve vicdan esaslarına gö
re karar vermesini temin etmek, adaletin. 
doğumu bakımından en büyük güvence
dir. • ••• 

Anayasamızın 159 uncu maddesine 
göre kurulan Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu (Başkanının siyasal bir par
tiye mensup olması nedeniyle atamalar
da endişe ve hâkimler arasında dieğişilk 
birtakım düşünceler yaratmaktadır. Az 
önce konuşan Sayın Bakanımız da, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 
bahsettiler; doğrudur, kurulan bu fonla 
Ikulllanıiüacak kaynaklar, adaletin yapı 
bakımından gelişmesine hizmet edecektir; 
ama iadaletin süratine, adaletin etkinliği
ne fazla etkili olmayacaktır. Burada ya
pılacak atamalarda hâkimin daha verim
li, daha rantabl çalışması için atamalara 
özen göstermek lazımdır; zaten hâkim 
teminatının en büyük kaynağı da budur. 
Mevcut Hâkimler ve Savcâar Yüksek 
Kurulu Kanununa göre, atama listesini 
hazırlayan Adalet Bakanlığıdır. Adalet 
Bakanımız, bir siyasî partinin mensubu
dur. Bu atamalarda, hatır, gönül veya si
yasal yapı göz önüne alındığı zaman, ada
letim çalışması düşürülür, hâkimlerin şevk 
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ve heyecanı 'kırılır. Ası] özen gösterilecek 
olan burasıdır. 

(Hâkimler, sürekli birbirini kontrol eden 
kişilerdir; aynı devrenin adamıdır, hizmet 
süresini bilir, atamadaki terfi durumunu 
bilir ve eğer kendisiyle aynı durumda 
olan veya kendisinden, daha geride olan 
bir hâkimin, kendisinden daha ileri veya 
kendisinden daha mükemmel bir bölgeye 
atandığını gördüğü zaman, o hâkimde ça
lışma şevk ve heyecanını bulımıak müm
kün değildir. Asıl özen gösterilecek, üzıe- ' 
rinde durulacak konu budur. 

Fon, Türkiye'de zaten âdet olmuştur; 
fon adedi gittikçe artmaktadır. Adalet 
cihazına bir fon gelmesi de, diğer fon 
cümlesi içerisinde doğaldır. Esasta ada
ilet mekanizmasının fonla değil, genel 
bütçeden ayrılacak kaynaklarla idare edil
mesi en büyük temennimizdir. Buradaki 
konuşmalarda arkadaşlarımın endişesi' şu
dur : Adalete, adaletin bağımsızlığına bir 
gölge düşer mi endişesi doğmuştur,' Yü
ce Mecliste bu endişe oluşmuştur; çünkü 
fona hibe vardır, yardım vardır; acaba 
para babalarının veya zenginlerin verdiği 
paralarla hâkimin vicdanına veya verdiği 
kararlara etki edebilir mi endişesi vardır. 
Ben, böyle bir endişeye Ikatıllmıyonum; 
hâkiımiın vicdanına güveniyorum, anlayışı
na güveniyorum, şunun bunun parasıyla 
adaletten şaşacağına «inanmıyorum; ama 
yarın kamuoyunda, örneğin Kahraman
maraş'ta bir zengin, adalet fonuna, kabul 
edelim ki 10 milyon lira bastırdı, bu 10 
milyonun makbuzunu da götürdü, hâki
min masasına koydu; vatandaş bunun 
baskısından korkuyor. Biz, bunun için fo
na karşı olduğumuzu ifade ettik, başlka 
bir düşüncemiz yoktur. 

Hakikaten, nâkimlerim, savcıların ve 
diğer adalet mensuplarının durumunun 
iyi olmadığını biliyoruz. Benim ilimde, 
sadece merkezde ve ilçenin birisinde hâ

kim lojmanı vardır; hepsinin cezaevleri 
yoktur; birçok kazamızda hâkim lojma
nı yoktur; dairelerde oturacak, sandalye 
yoktur, masa yoktur; perişandır. Mühim 
olan, bunları ekonomik ve sosyal bakım
dan yaşanır hale getirmek, özenilir halle 
getirmek, bugünkü adalet mekanizmasın
daki yüzlerce kadro boşluğunu doıldur-
ıtnak, hâkimleri meslekten kaçırmamak, 
istifaya sürüklemıamek, özenilir hale ge
tirerek, zeki ve çalışkan gencilerimizi, hu
kukçularımızı! mesleğe kazandırmak ol
malıdır. Bunun iç'n de, mutlaka hâkimle
rin özlük işlerinin üzerinde durulması, 
ekonomik ve sosyal balkımdan1, maaş ba
kımından bunların desteklenmesi gerekir. 
Zabıt kâtibiyle, odacısıyla, cezaevi garıdli-
yanıyla, adalet bir bütündür; bunları bü
tün olarak ele almak lazımdır. 

Sayın Bakanım diyor ki : «Cezaevi 
yapmak için zorlayacağız.» Gönül ister 
İki, toplumun ekonomik ve sosyal bakım
dan huzuru getirilsin, suç işlemeler önlen
sin, cezaevi açılmasın ve mevcut cezaev
leri kapatılsın. Tabiî yeni cezaevi açılma
sını arzu etmiyoruz; ama .açılacak ceza
evlerinde de insan gibi yaşanılacak bir 
düzen kurulması en büyük temennimiz
dir. 

Bu nedenle, bu adalet cihazında ada
let mensupları için fon kurulmasına, ge
nel bütçenin içerisinden bu ödemelerin 
yapılması gerekirken, böylie bir fonla 
bunların yürütülmesine karşı olduğumu
zu, katılmadığımızı ifade ediyor, hepini
zi saygıla selamlıyorum;. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

(Madde üzerinde başkaca söz isteyen 
yoktur. 

KAMER GENÇ ((Tunceli) — Kişisel 
söz istiyorum Sayın IBaşkan. 
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BAŞKAN — Aleyhte mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Aleyhte 

konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Kamer Bey. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka

ra) — Sayın Başkam, flehte de ben söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Fuat Bey, siz de söz is
tiyor musunuz? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyelier, şu Mecliste alışıl
mayan birtakım davranışllarla karşı kar
şıylayız. İçtüzüğün verdiği halklarımızın 
kullanılması bile birtakım insanların hay
retlerine mucip oluyor, biz de bunların 
bu hayretleri karşısında, hayret içimde 
kalıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, tümü üzerinde ki
şisel olarak yaptığım konuşmadia, adalet 
hizmetlerinin sağlıklı olarak yapılabilme
sinin en önemli unsurlarından birisinin 
personel meselesi öldüğünü iteri sürdüm. 
Yani, siz hâkimi güvenceye kavuşturmaz -
sanız, hâkimin ve savcının ücretini diğer 
kamu personeli arasında cazip hale getir
mezseniz, yine adalet teşkilatında çalışan 
zabıt kâtibi, memurun ücretmi diğer üc
retlere göre cazip hale getirmezseniz, bu 
mesleğe rağbet artmaz ve hâkim ve sav
cı bulmakta zorluk çekersiniz. Böylelik
le saraylar da yapsanız, bu saraylarda 
adalet hizmeti yürütülmez. 

Bunun tek yolu, hâkim ve savcılara 
bir yandan güvence getirmek, bir yandan 
da onların ve Adalet Bakanlığı camiasın
da çalışan diğer kamu görevlilerinin in
sanca yaşamasını sağlayacak bir ücret 
vermek gerekir. 

Sayın Bakan burada 'dedi ki, «Biz 
personele bir şey getirmiyoruz». Zaten 
ikimse, siz personele bu fondan para ve
riyorsunuz diye buna karşı çıkmadı. Bu 
itibarla, olayın yanlış eleş alındığı kanı
sındayız. 

Evvela devletin temel görevi adalet 
hizmetidir. Adalet hizmetini bütçe im
kânları dışına çıkararak özel fon
larla idare etmeye kalkmak, adalet 
hizmetinin değerim" düşürür, adaletin 
kamuoyundaki değerini düşürür. Biz, 
onun için devletin temel görevinin ada
let hizmeti olıdiuğuna inanıyoruz ve bu 
temel görevinin de genel bütçe kuraları 
içinde yürütülme sini istiyoruz. 

Bina almak, özel araç, gereç ve bina
ları tefriş ihtiyaçlarını karşılamak; bun
lar adalet hizmetinin yürütülmesinde ve 
iyiîeştirilimc^nde, sonra gelen ihtiyaçlar
dır. 

Sayın Bakan biraz önce burada tümü 
üzerinde yaptığı konuşmada dediler kıi, 
«Biz Sayıştay denetimine tabiyiz» Bila
kis, Sayıştay denet'ımine tabi değill. Ba
kın, 7 nci maddede diyor ki; «Bu kanun 
hüküm'erine göre yapılacak harcamalar 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nuna, 2886 sayılı Devlet tha'e Kanunu 
hükümlerine ve '832 sayılı Sayıştay Ka-
ınununun 30 ile 37 nci maddelerine tabi 
değildir». Yani ne demektir bu? Adalet 
Bakanı gidip bir bina aldığı zaman ken
di takdir ölçüleri içinde ne bunlar için 
özel bir teklif alacaklar, kendi şahsî tak
dirleri içinde harcamayı yapacaklar, bi
nayı, araç ve gereci aldıktan sonra gi
decek Sayıştay, şu kadar bir para harcan-
ımıştır. Yani harcıaıma safhasında bir kont
rol yapacaktır. Buma, islim sonradan gel-
isin gib;: bir anlam takarlar ki, burada za
ten Sayıştayın denetimi çok formeldir, 
çok şekilsel bir denetimdir. Bu itibarla, 
bu, tamamen, öteki fonlarda olduğu gibi 
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Sayıştay denetimline tabi değil, 2'8!8:6 sa
yılı Devlet thalle Kanununa tabii değil. 
İşte böyle şahsî takdirlere dayalı bir har
camaya yetki veren bir Ikanun olduğu 
:için kafamızda kuşku yaratmıştır. 

Sonra, tefriş ihtiyaçtan... Arkadaşlar, 
Türkiye'de tefriş, bakıyorsunuz, bir yer
lere gidiyorsunuz, odaların hepsinde lam-
biri, çeşit çeşit lüks (içimde. Birtakımı ki-
şi'er kendilerinle b'rtakım n'ımkânlar sağlı
yorlar. Devlet defflgelli kalkınır, devlet 
hizmetjerinıde çalışan insanlar içinde böy
le lükse düşkün olan birtakım insanlar, 
devletin parasını! biraz bol da bulunca 
acımasızca harcarlar. O bakiımdan bura
da mümkün olduğu kadar şu araç, gereç 
meselesimi; tabiî keşfe giden hâkimi savcı 
için belki araç, gereç lazım; ama getirip 
de bakanlık merkez teşkilatı için de böy-
ile lüks mercedeslıer a'lmıalk suretiyle kul-
Tannlacağına inanım iyonuz ve herhalde de 
uygulaıma böyle olmayacak. Bu tefriş me
selesini de buradan çıkarırsak, hiç olmaz
sa devletin genel bütçesi içinde bakanlık 
gerekli tefriş ödeneklerimi alıyor, ayrıca 
bunu: da buraya şakımanın anilamı yok. 
'Hapishanedeki şartların iyileştirilmesi 
meselesini zaten biz öteden beri istiyo
ruz. Hapishanede bugün yatan bir insa
na 12 bin lira ayilılk para veriiyor,, 1988 
bütçesi ile günde 650 Miradan 18 bin lira 
civarında çıktı1, ama bu da yetersiz. Eğer> 
Adalet Bakanı tabiî bu kanunla kendisi
ne geçen gelirleri toplama yetkisini kul
lanırken, harcamada da hapishanede ya
tan, özellikle zor şartlar aîltında yatan 
mahkûmların iaşe ve ibatelerinin sağ
lanmasına da harcarsa, onların da insan
ca yaşaımasını sağlayacak harcamalar ya
parsa, elbette ki, biz bunu memnuniyetle 
karşılarız. 

Devletin temel kuralları vardır. Bu 
kuralılar dışına çıkarak olayları insan
ların şahsî takdirlerine bırakırsak, bura-
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da keyfîlik hâkiım olur. Keyfîliğin de 
hangi şekiılde meydana çıkacağı, nasıl bir 
şekilde görüneceği belli olımıaz. Kanun
lar, dürüst insanlara, dürüst olmayan in
sanlara göre yapılmaz. Kanunlar gene1! il
keller konarak yapılır. Böyle olunca da 
onu uygulayan insanlara dia dışarıda şüp
he ile bakılmaz. 

O itibarla, bizim istediğimiz, kanun
ların geneli ilkesi içinde kalınarak, insan
ların şüphe 'altında bırakılmasını engelle
yecek genel düzenlemeler, genel kurallar 
getirilerek olayların çözümlenmesidir. 

Çoğunluğunuzla tasarının kanunlaşa
cağı kesin olarak zaten görülmektedir; 
ama hiç olmazsa bu kanunun, asgarî 
suiistiımallerdien, şahsî takdirlerden yok
sun olacak bir uygulamaya imkânı sağla
yacak şekilde düzeltilmesini istiyorum.. 

tleriki maddeler hakkında veriılimiş 
bazı önergeleriımiz var, onlar üzeninde 
yine konuşacağız. Bize şu aşamada dü
şen temenni i, bu kanunun adalet cihazı
na ve Bakanlığıma hayırlı olması ve ada
let hizmetinin bu kanunla sağlıklı yürü-
tüümesi konusunda Bakanlığın gerekli 
hassasiyeti göstermesidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayım milletvekillileri; aslın
da, bu kanun 'tasarısıyla amaçlanan ha
dise, siyasal iktidarım içerisinde bulundu
ğu durumu gayet açık sekilide ortaya koy
maktadır. 

Bir kere, kanunun amaç maddesinde, 
şu anda üzerinde konuştuğumuz 1 inci 
maddesinde, adalet hizmetlerinin süratli 
ve etkin bir şekiılde yürütülmesi amacıy
la bu fonun kurullacağından bahsedilmek
tedir. 
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Mantıksal bir amaliz yaptığımızda, 
şayet bu fonun kuruluşuyla ilgili tasan, 
Yüce iMecllsten geçmediği şartlarda, bu 
hizmetlıerin acaba süratli ve ©tikin yapıla
cağı! konusundaki gerekçe havada mı ka
lacaktır? 

Elbette, bakanlıklara bağlıı teşkilatla
rın modern binalara kavuşturulması;, çağ
daş ataç ve gereçlerimin olması arzu edi
len bir husustur; ama bundan önce Tür
kiye'deki insanlar, bir ara rejimin arka
sından özgürlük istemektedir, demokrasi 
istemektedir. Bir taraftan bu sorunlar bü
tün ağırlığıyla ortadadır, öte yandan çağ
daş olmanın gerekleri yerine getirileme
mektedir ve Gendi Bütçe Kjanununun 
Parlamentodan geçmesinin hemen arka
sından birtakım ek vergi yasalarıyla yeni 
fonlar kurulmaktadır, çok önemli -sağ
lık ve millî eğitim hizmetleri gibi- hiz
mıetlerin yapılması özel. birtakım vergile
re bağlanmaktadır; bunun arkasından, yi
ne toplumun önemle üzerimde durduğu 
adalet kavramı, bir adalet fonksiyonu 
fonlara bağlanmaktadır. IBu çerçevedeki 
gelişmeler," genelde Bütçe Kanunu ile il
gili olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin denetim görevini de ortadan kal
dırmaktadır. 

Elbette Adalet Bakanlığımın modern 
ceza ve tutukevlerine satrp olması arzu 
edilen bir konudur; ama bundan önce 
çağdaş olmanın gereklerini yerine getir
me konusunda Bakanlığın daha titiz dav
ranması gerekmektedir. 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne bağlı belli komisyonlara, Avrupa'daki 
insan hakları ihlalleri konusunda Türki
ye Parlamentosundan da bir heyet öluş-
•turulliması teklifi yapılırken, Yüce Kuru
lun üyeleri birçok cezaevlerine gireme-
meiktedir. 'Birçok cezaevlerinde onbinler-
oe vatandaşın tutuklu yafcıınllarımım bu 

konudaki dertleri, ıstırapları konusunda 
sadece bizim milletvekili olarak uğraşı
larımız, Sayın Bakana bu dertleri intikal 
ettirmekten başka bir yere gitmemekte
dir. 

Geçtiğimiz günlerde Aydın Cezae
vinde meydana gelen ollıaydan sonra, Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu, yasa
ları çiğnemiş ve Bakanlığın bu konudaki 
açıklamasiini! sanki Hükümetin sesiymiş 
gibi vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık teşki
latının ve milletvekillerlmin bilmesini1 iste
diğimiz bir konu vardır. Cezaevlerinde 
şu veya bu siyasetten insanlar olabilir. 
Bunların isimlerini vermek istemiyorum, 
değişik siyasî görüşlü insanlar olabilir, 
suç işlemiş insanlar olabilir; ama, son ta
rihlerde bunlar devletin kolluk kuvvetle
ri tarafından gözaltına alınıp, tutuklan
dıktan sonra, mahkemelerce tutuklandık
tan, cezaevlerine konulduktan sonra • ar
tık devletin gözetimi altındadırlar, devle
tin güvencesi (altındadırlar ve bütün bun
lar insandır. Bu çerçevede kamuoyuna 
yanlış mesajlar verebilecek şekilde, bu 
insanların şu veya bu örgütten olması 
intibalını vermek ve geçmişe dayalı birta
kım hareketlerle bu eylemleri arasında 
ilişki kurmak, insan hakları çerçevesinde, 
asla uygun görülmeyecek davranışlar
dır. 

Bu çerçevede biz inanıyoruz ki, ge
len tasarıyla beraber fonun kurulması 
çağdaş bir adalet ımdkanizmasını doğur-
mayaoaksa, hiçbir anlamı yoktur. Tam 
tersine, bütçeden yeni kaynakların fona 
aktarılması özelliğini getirecektir ki, bu 
da, geneli olarak, devletin gelirlerinin şu 
veya bu fonda çarçur edilmesi olanağı
nı beraberinde getirecektir. 

Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anado
lu bölgelerinde, birçok cezaevi yatırım 
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girişimleri bulunmaktadır. 'Bunların: yeni
den gözden geçirilmesi gerekirken, bazı 
ilçelerde birden çok cezaevi inşaatları 
devam etmektedir. Bu çerçevede devletin 
malî olanakları, balkım maddî olanakla
rı, fonlar eliyle bakanlık teşkilatımın! şu 
veya bu şekilde önemli gördüğü amaçlar 
içlin harcanacaktır. Bütün bumllar, genel
de, çağdaş bir adalet teşkilatını doğur
mayacak, tam tersine eksik ve çağdaş ol
manın gereklerini devamlı olarak ikinci 
plana iten bir mekanizmayı sürekli ıkı-
llacaksa bir anlamı yoktur, anlamı olma
dığı kadarıyla da kaynak israfından illeri 
gidemeyecektir. Bu anlamıda tasarının bu 
maddesıi ne karşı olduğumu bildiriyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın 
Ata'ay. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır, ge
liş sırasına göre okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 64 sıra sayılı yasa 

tasarısının 1 inci maddesindeki «tefriş» 
kel ilmesinin madde metninden çıkarılma ••. 
sini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

M. Kema'l Dudüoğlu 
Hatay 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fo
nu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısının 

inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ştirilmesin i arz ederiz. 

îstemıihan Tallay 
İçel 

Tayfur Ün 
IBieoiık! 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Eşref Erdem 
Ankara 

iMADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
adalet hizmetlerinin süratli ve etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi için yüksek yargı 
organlarının ve Adalet Bakanlığı mer
kez ve taşra teşkilatıyla bağlı kuruluşlları, 
ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin bi
na, eğitim tesisi, konut, araç, gereç ve 
tefriş ihtiyaçlarınım karş il anmasına yar
dımcı olmak için gerekli kaynakların 
sağlanmasıdır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre tekrar okutup, işleme koya
cağım efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte o!!an 64 sıra sayılı yasa 
tasarıs'nın 1 inci maddesindeki «tefriş» ke
limesinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ederiz. 

'Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ka
tılıyor mu? 
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ADALET BAKANI İMAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan; izin verirse
niz hinkaç kelimeyle açıklamada bulun-
ımak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendilim, ge-
ırekçesini çok öz olarak açıklayabilirsiniz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU .(Gümüşhane) — 
Efendim, şu anda adailet binalarının tef
rişi genelde vakıf kaynaklarıyla yapıl
maktadır. Biz vakıf kaynaklarını büyük 
çapta buraya aktardığımıza göre, tefriş 
işinde zaruret hâsıl olmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul ©demler... Etmeyenler... Kabul edilme -
mistir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fo
nu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısının 
1 inci maddesinin aşağıdaki sekilide de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

tstemıihan Talay .(İçel) 
ve arkadaşları-

Madde 1. — Bu kanunun amacı, ada
let hizmetlerinin süratli ve etkin bir şe
killide yürütülebilmesi (için yülksek yargı 
organlarının ve Adalet Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilatıyla bağlı kuruluşları, ce
za infaz kurumları ve tutukevlerinin bi
na, eğitim, tesis, konut, araç, gereç ve tef
riş ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım-
cıı olmak için gerekli kaynakların sağlan-
masıdır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
IBAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkan, katılmıyoruz; ama, izin 
verirseniz bunu da bir iki kelime ile izah 
edeyim1 efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Efendim, biliyorsunuz, yülksek yargı or
ganlarının her biri bağımsız; bütçeleri de 
bağımsız. Kaldı ki, bu anda dahi, bizim, 
bu imkânlarla yargıyı etki altına alabi
leceğimiz iddiası ileri sürülmektedir. Yük
sek yargı organlarının işlerinin Adalet 
(Bakanlığı tarafından yürütülmesinin sa
kıncaları vardır. Ama, «Adaîıet Bakanlığı 
ille birlikte yapsın» derseniz o zaman da 
birkaç başlı bir iş olur ki, yürümesi müm
kün olmaz. 

Aslımda, Adailet Bakanlığı eliyle ve 
iyi niyetle yapılması halinde mümkündür; 
ancak, onun doğuracağı problemlter de 
şimdiden göz önüne alınmalıdır. Biz bu 
itibarla buna karşıyız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge sahibi olarak konuşmak isti

yor musunuz Sayın Talay? 
M. 1STEM1HAN TALAY (İçel) — 

İzninizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Talay. 

İM. ISTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Efendim, pratikte zor; falkat, Anayasa 
'Mahkemesinin '25 yıldan beri bir apart
manda görev yaptığı göz önüne alındı
ğımda, bunun da anlamlı bir gerekçe ol
duğu ortaya çıkıyor. Bunu ifade etmek is
tedim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ©derim efen
dini. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul ©demler... Etmeyenler... önerge ıkabul 
edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
ıFon Tesisi 
MADDE 2. — Bu Kanunun amacı-

M I gerçekleştirülebiimesi (içim Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindie, 
Adalet Bakanlığı emrinde Adalet TeşMa-
'tını Güçlendirme Fonu kurulmuştur. 

BAŞKAN — 2 inci muadde üzeninde, 
SHP Grubu adına, Sayın Istemiban Ta-
ilıay söz istemişlerdir; buyurun Sayın Ta-
lay. 

SHP GRUBU ADINA M. ISTEM1-
HAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Heyetimizi 
saygılarımla selamlayarak sözlerime baş
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim, adalet 
kurum ve kuruluşlarının içinde bulundu
ğu durumu yakından 'bilmediğimiz elbet
te iddia ©dilemez. Bu kurumun, her ba
kımdan en iyi şekilde adaleti sağladığı 
duygusunun kamuoyuna ve vatandaşa gös
terilmesi elbette bizim ortak düşüncemiz
dir. Ancak, mevcut olan bür yanlışlığı 
ve eksikliği düzeltmek için, yeni bir ve
ya birkaç yanlışlık daha yapmak gerek
sizdir. 

Bugüne kadar gerçekleştirilem fon uy
gulamalarının, bu iktidarı hangi noktaya 
getirdiği herkes tarafından görülmektedir. 
Bür mucizeymiş gibi ilan ©dilen ve 'bugü
ne kadar en çok övünç kaymağı olarak 
kabul ettiğimi'z Toplu Konut Fonu bugün 
iflas etmiş durumdadır ve tamtakırdır. 
Dolayısıyla, fonlarla yola çıkıp da bu fon-
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lardan mucizeler elde edileceğini bekle-
mek yanlıştır. Bizim, bu yanlışı görüp, 
daha önceki yasa tasarılarında da size 
sürekli olarak hatırlatmamıza ıkarşın, hâ
lâ karşımıza, ısrarla fon yöntemiyle Türk 
kamu hizmetlerini idare etmeye çalışma
nız gerçekten bizleri büyük ölçüde düşün
ceye sevk etmekte ve parlamentonun et-
klin çalışmasına gerçekten kamuoyu önün
de gölgeler düşürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir yan
lışlık da, adalet hizmetinin bür anlamda 
paralı bir hizmet haline dönüştürülmesi
dir ve belki de iışin en tehlikeli yanla-
Tiından biri budur. 

Bu kavramla lilgiıli görüşlerimi 3 üncü 
maddede sunacağım; ancak, Sayın Ba
kanım biraz önce çok teknik olarak açık
ladığı hususlara, hiçbir demagojiye kaç
madan 'teknik olarak fon uygulamaları 
açısından yaklaşarak bazı bilgiler sunmak 
istiyorum, 

Bir kere, fon uygulamaları, her şey
den önce, hizmete göre para tahsisi ilke
sini ortadan kaldırır; yani siz, bir ya da 
birkaç tane fon kuruyorsunuz, -ki, şu 
anda fonların sayısı 150'yi bullimuştur-
bakıyorsumuz bir tanesinde beş kuruş pa
ra yok, ötekinde milyonlarca para var; 
fakat o hizmet için kullanıma gereksini
mi almadığı için bu para, o fonda atıl 
vaziyette dururken beri yanda, ihtiyaç 
duyduğunuz hizmetler dalındaki fonda 
parfı olmadığı içlin o hizmetleri görmek 
imkânına sahip olamazsınız; bu, modern 
kamu yönetiminde bir devletin işlerliği 
açısından büyük bir eksikliktir. 

îkincii olarak, fonlar keyfî kullanım
lara açıktır; yanii yetki verilen kişi veya 
kişilerin, bu fonları genel ilkelerin dışın
da, hatta bazan o günkü etkilere dayalı 
olarak ihtiyaç öncöliklenini sıralamada ki
şisel tercihlerini ortaya koyarak kulıian-
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anasıyla keyfî uygulamıajlar doğar; bu da, 
gene çağdaş bir devletim keyfîlikten uzak 
kalması ilkesine aykırı bir durum yara
tır. 

Diğer bir önemli etken, fonların isra
fa yol1 açmasıdır. Fonların, bir devlet ma
lı, devletin elde (ettiği bir para olduğu 
dikkate alınmadan, sanki havadan geli
yormuş gibi ve bir yerlerden hiçbir et
ki, katkı almadan bu fonlara, bu para
lar yağıyonmuş gibi, anormal derecede 
müsrif bir şekilde kullanılması söz ko
nusu olur. Hallbuki, bir maliyet sistemi 
içerisinde ihtiyaçlar önceden belirlendi
ğinden ve 'bu ihtiyaçlara dayalı olarak ge
rekli kurumlara gerekli partallar sarf edil
mek üzere sağlandığından, aynı, bir emek
le elde edilmiş para gibi değerlidir, anlam
lıdır ve kullanımı da israftan uzaktır. 

Gördüğümüz kadarıyla Anavatan İk
tidarı, bütün bu uyarılanımıza rağmen, fon 
uygulamaliarını sürdürmektedir. Sayın Ka
mer Genc'in veya diğer arkadaşlarımızın 
gerçekten isyan edercesine ortaya koyduk
ları düşüncellerin temeli, bu yanlışların, bu 
kürsüden sürekli olarak ortaya konulma
sı ve göz ardı edilmesinden kaynaklan-
mıalktadır. 

Değerli milletvekilleri, bunu küçük 
görmek açısından veya bizlerden daha 
az bilgilidirler anlamında da söylemiyo
rum; ama bir yasanın hazırlanma süre
cine baktığımız zaman görüyoruz ki, bir 
bakarı, birkaç sayın uzmana, «Şu konu
da bir tasarı hazırlayın ve bana getirin» 
diyerekten yola çıkmaktadır; yani şu an
da üzerinde konuştuğumuz, hatta bazan 
kavga ettiğimiz birçok konular, bir ve
ya iki uzmanın, bürokratın kaleminden 
çıkan yazılardır. Eğer bunları, siyasal 
mantığımızla, parlamentonun Türk hal
kına yönelik genel işlevi ve felsefesi açı-
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sından düzelterek yasalaştırmadığımız 
takdirde, bizim buradaki fonksiyonumuz 
sadece birkaç uzmanın hazırlayıp önü
müze koyduğu bazı metinleri, alabildiği
ne sizin yönünüzden savunmak, bizim 
yönümüzden de bunların değiştirilmesi 
için çalışmaktan başka bir anlam taşı
mayacaktır. Bu hiçbir zaman bir risk de
ğildir, bir komplekse kapılmamıza da 
gerek yoktur. Eksik ve yanlış olanlar 
düzeltilmelidir, düzeltilebilmelidir. Bu
nun düzeltilmesi, Sayın Bakanın presti
jinin veya Anavatan hükümetinin birden
bire düşmesi gilbi bir anlama yol açma
yacaktır; doğruları bulmak için bu çaba
yı göstermek bizim en kutsal, en değer
li görevimizdir. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Talay. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen 

yoktur. Madde üzerinde verilmiş önerge 
de yoktur. 

Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Fonun Kaynakları 
MADDE 3. — Adalet Teşkilatını 

Güçlendirme Fonunun kaynaklan şun
lardır : 

a) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağ
lı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan 
yargı harçlarının % 50'si, 

b) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağ
lı (2) sayılı tarifede yazılı noter işlem
lerinden alınan harçların % 50'si, 

c) Genel, katma ve mahallî idareler 
dışında, kuruluşlara ve kişilere, başvuru
lan üzerine verilecek adlî sicil kayıtları 
sebebiyle alınacak ücretler, 

d) Adlî yargıda asliye hukuk, sulh 
hukuk, kadastro, ticaret ve iş mahkeme-
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lerıne açılan davalarda icra ceza davaları 
hariç olmak üzere icra tetkik mercilerin
ce bakılan iş ve davalarda: idarî yargı
da, idare ve vergi mahkemelerinde açılan 
davalarda; icra ve iflas dairelerinde, tali
mat dahil her icra işinde; izale-i şüyu sa
tış memurlukları; tereke mümessillikleri 
ile Adalet Bakanlığınca kurulmuş ticaret 
sicili memurluklarında kullanılacak dos
ya gömlekleri ve basılı evraktan alınacak 
ücretler, 

e) Adalet Bakanlığı yayın hizmetle
rinden elde edilen gelirler, 

O Faiz ve sair gelirler, 
g) Bağış ve yardımlar, 
fa) ve (b) bentlerindeki gelirleri, bir 

önceki yıl kesinhesabına göre tespit edi
len toplam miktar esas alınarak yılı için
de Mailye ve Gümrük Bakanlığınca Ada
let Teşkilatını Güçlendirme Fonu hesa
bına aktarılır. 

(e) bendinde belirtilen iş ve davalar
da yalnız Adalet Bakanlığınca bastırılan 
veya temin edilen dosya gömlekleri kul
lanılır. (d) ve (e) bentlerine göre alına
cak ücretler, her yıl ocak ayında bu Ba
kanlıkça belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP 
Grubu adına, Sayın Istemihan Talay; bu
yurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. tSTEMİ-
HAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; aslında, bu yasa
nın adının, bana göre, «paralı adalet ya
sası» veya «adalet KİT'i yaratma yasa
sı» diye adlandırılması da mümkündür. 
Çünkü, artık siz adliyeye başvuranla/a, 
sanki burası bir cami yardım derneğily-
miş gibi veyahut herhangi bir karakola 
yardım derneğinin bürosuymuş gibi dos
ya gömleği vereceksiniz, bunun karşılı
ğında her yıl bunun değerini açıklaya
caksınız ve bu şekliyle, tamamen, halka, 

yani adliyeye işi düşen vatandaşla mah
kemeleri bir değişik para ilişkisine sok
muş olacaksınız. Bu, özüyle ve ruhuyla 
gerçekten yanlış bir uygulamadır. 

Eğer, adalet binalarını veya adliyeleri 
en iyi biçimde kamuoyuna göstermek gi
bi bir amacınız varsa, bunun yolu, vergi 
gelirlerinden elde edilen devlet olanak
larını, gerektiği durumlarda, adliyelere 
daha cömertçe ve onların ihtiyaçlarını 
daha iyi karşılayacak derecede vermek
tir. 

Değerli milletvekilleri, ilkel devlet
ten bu yana devlet sistemlerini inceler
sek, liberal felsefe, devletin küçültülme-
sini; sosyalist düşünce, devletin etkinliği
ni savuna gelmiştir; ama eğer siz devleti 
her şeyden çekip, devlet her zaman kö
tüdür gibi bir nazariye içinde yola çıkı-
yor&anız - veya çıkılırsa - bu, liberal de
ğil, tamamen anarşistlerin düşündüğü bir 
devlet felsefesidir. Çünkü, o felsefede, 
/«bütün kötülüklerin anası devlettir,»/ di
ye bir kuram vardır. Adalet gibi bir sis
temin içinden devleti tamamen çekip, bu
nu vatandaşın bağışına veya vatandaşın 
ödediği dosya paralarına dayalı olarak 
yürütmeye kalkarsanız; bu düşünce, bi
zi liberalizmden anarşizm nazariyesine 
götürür ki, bu, doğrudan doğruya, dev
letin devlet tarafından batırılması anla
mına gelir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, ya
sada Söz konusu olan bağış ve yardımlar 
çok tehlikeli anlamlara gelebilir. Bu, iki 
yönüyle tehlikelidir. Birincisi, istenme
den hiç kimse bağış ve yardım vermez. 
Siz hâkimleri ve savcıları patronların kar
şısına, ellerinde biletlerle veya makbuz
larla gönderip bağış toplamak gibi, bir 
noktaya mı itmek istiyorsunuz? Bu du
rumun daha tersini düşünelim. Bazıları 
da kendiliklerinden çok fazla bağışta bu-
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lunmak ihtiyacını duyabilirler. Bunlar 
da, hepinizin bildiği gibi, mafia babala
rıdır veya hayalî ihracattan milyarlar 
vuran kişilerdir; adliyeleri, savcıları, yar
gıçları bu insanlarla şu ya da bu biçim
de karşı karşıya getirmek çok büyük teh
likedir. Parlamentomuz açısından da, bu 
yasanın çıkması gerçekten büyük bir ayıp 
olacaktır. 

Bu yönüyle de, bu yasanın ve bu mad
denin aleyhinde olduğumu bildirir, say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Necat Eldem, buyurun efen
dim. 

MEHMET NECAT ELDEM (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; sözlerime bir şükran duygumu, bir 
minnet duygumu ifade ile başlamak isti
yorum, 

Kafamda tasarladığım ve gerçek bir ih
tiyaç olarak gördüğüm bu tasarının, 
Yüce Meclise getirilmiş olması münase
betiyle, hükümetimize, Sayın Adalet Ba
kanımıza ve tasarının hazırlanmasında 
emeği geçen bakanlığın değerli mensup
larına, huzurunuzida kalbî şükranlarımı 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Mülkî idare amirliğinde 30 yıl çalış
tım, hâkimlerle yargıyla hemhal oldum. 
Arkasından, Allah nasip etti, Adalet Ba
kanlığı yaptım. Yargının ne şartlar al
tında çalıştığını ve ne sıkıntılar çektiğini 
bizzat müşahede ettim. 

İzin verirseniz bir anımı arz edeyim. 
Sene 1955, Silvan Kaymakamıyım. Ba
kanlıktan mefruşat için ödenek istedim; 
içişleri Bakanlığı ödenek gönderdi. 4 ta
ne de eskimiş koltuk vardı kaymakamın 
makamında. Konuşurken, sıayın savcı 
- Allah selamet versin; arkadaşım şu 
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anda Yargıtayda üye - «Bu koltukları ne 
yapacaksınız?!» dedi. «Ambara iatacağım» 
dedim. «Bana verir misiniz?» dedi ve bu 
koltukları arkadaşa verdim. Aradan tam 
30 sene geçti; 1985'te Adalet Bakanı ola
rak Silvan'a gittim ve savcı beyi ziyaret 
ettim. Savcı beyin makamında o koltuk
lar hâlâ duruyordu. 

işte, kaymakam olarak, vali olarak 
yargının hizmetine araç - gereç bakımın
dan ne denli yardım ettiğimizi şimdi ha
tırlıyorum. Değerli meslektaşım Istemi-
han Talay'ın mülkî idare amirliği pek 
uzun değildir, belki bunun farkına var
mamıştır; ama kâğıt, kırtasiye vesaire, 
hep sağdan soldan temin edilmek sure
tiyle verilir idi. 

Bakanlığın, «Adalet Hizmetlerini Güç
lendirme Vakfı» namı altında bir vakfı 
vardı. Bu vakıf, diğer kuruluşlardaki va
kıflara benzemiyordu, hizmetin özelliği 
itibariyle. Belki birçoğumuz, bu vakfın 
mevcudiyetini ve vakfın adını ilk defa 
duyuyorsunuz. Adalet Bakanlığımız, büt
çe imkânları elvermediği zaman, o vakıf
tan az da olsa ihtiyaçları karşılamaya 
çalışıyordu. 

îstemihan arkadaşımız, «Hâkim ve 
savcıları bağış toplamaya iteceksiniz» de
di. Vakıf varken, hiçbir hâkim, hiçbir 
savcı bu yola tevessül etmedi. Eğer be
nin; şerefli hakirdim ve savcım bu yola 
tevossül etseydi; inanın ki, Türkiye'nin 
sayılı zengin vakıflarından biri olurdu; 
ama hiçbiri tevessül etmedi ve bundan 
sonra da tevessül etmez. 

M. ISTEMlHAN TALAY (içel) — 
O halde, kaldıralım onu. 

MEHMET NECAT ELDEM (De
vamla) — Müsterih olun; ama gönüllü 
bağış olursa, samimî bağış olursa» kabul 
edilmesinde de herhangi bir engel yok
tur. 
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Dikkat buyurulursa, fona karşı çıkı
lıyor, fon gelirlerine karşı çıkılıyor. Mad
de dikkatlice okunduğu takdirde görüle
cektir ki, bu fonun esas kaynağı, yargı
nın Hazineye temin etmiş olduğu devlet 
gelirlerinden bir kısmının bu fona akta
rılmasından ibarettir. 

VEFA TANIR (Konya) — Sokak pa
rası değil ki, yine onun parası. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yelim efendim. 

Devam edin efendilm. 
MEHMET NECAT ELDEM (De

vamla) — Okuyayım efendim : Yargı 
harçları, noter işlemlerinden alınan harç
lar, adlî sicil kayıtları sebebiyle alınacak 
ücretler, yeni olarak getirilen, dosya kar
şılığı alınacak olan ücretler, faiz ve sair 
gelirler, bir de bağış ve yardımlar var; 
ama dikkat edin, esas ağırlık zaten yar
gının, mahkemelerimizin, noterlerimizin, 
icra dairelerinin kanunen tahsil etmekle 
yükümlü oldukları gelirlerin bir kısmı
nın, belli bir oranda bu fona aktarılma
sından ibarettir. 

inanın, getirilen kanun tasarısı ha
yırlı bir tasarıdır. Eğer, Türkiye Cumhu
riyetinin gelmiş geçmiş hükümetleri, büt
çe imkânlarıyla yargının bu sorunlarına 
çözüm bulabilmiş olsalardı, yargının ger
çek saygınlığına uygun ihtiyaçlara cevap 
verebilselerdi zaten bu kanun tasarısına 
lüzum kalmaz idi 

Yine, hâkim arkadaşlarımız bilir; hü
kümet konaklarının zemin katı adliyelere 
tahsis edilmiştir. Müstakil adliye binala
rımız mahduttur. Hatta, zemin katları
nın adliyelere tahsis edilmesi espri konu
su olmuştur. Sorulduğunda, «Yargı, mül
kün temelidir; adalet, mülkün temelidir. 
Onun için, biz zemin katlarda çalışıyo
ruz,» diye arkadaşlarımız espri yapar
lardı 

Müsaade buyurun imkân sağlayalım, 
kendilerine, ifa ettikleri görevin ulviliği-
ne, şeref ve haysiyetine uygun binalar 
yapalım. Batıda adliye sarayları moni-
mantaldır; daha kapısından içeriye girer
ken ceketinizi iliklemek ihtiyacını duyar
sınız, 

Bu itibarla, madde yerinde bir mad
dedir; kanun, hayırlı bir kanundur; şah
sım adına lehinde oy kullanacağımı ifa
de ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Kamer Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; «Fonun kaynak
ları» başlığıyla getirilen bu maddeyle il
gili, ayrıca bir değişiklik önergem de var, 
onun üzerinde de konuşmamak için söz 
aldım Bir de, değerli arkadaşlarım, bu
radaki bağış ve yardımlarla ilgili olarak 
bir iki cümle söylemek istiyorum. 

Biz inanıyoruz ki, adalet cihazına ba
ğış ve yardım yapan kişilere, adalet hiz
metinin yerine getirilmesinde ve sonuç
landırılmasında herhangi bir imtiyazlı 
durum tanınmaz; buna kesinlikle inanı
yoruz. Çünkü, hâkimlerimiz tarafsızdır, 
hiçbir zaman böyle birtakım menfaatler
le kendilerine özel bir durum yaratacak
larına inanmıyoruz. 

Maddenin (c) bendinde, «Genel, kat
ma ve mahallî idareler dışında, kuruluş
lara ve kişilere, başvuruları üzerine ve
rilecek adlî sicil kayıtları sebebiyle alı
nacak ücretler» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, memleketimizde 
adlî sicil kaydı alma müessesesi, özellik
le öğrenciler ve işsizler için çok sık işle
tilen bir konudur. Yani, işsiz bir vatan
daş bir yere müracaat ettiği zaman ona 
evvela git, «Sabıka kaydın yoktur diye 
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kayıt getir» deniyor. Her sabıka kaydı 
almaya gidişinde kendisinden bir ücret 
alınırsa, bu büyük haksızlık olur. 

Diğer taraftan, öğrencilerden, liseyi 
bitirdikten sonra, fakülteye girdikten son
ra veya çeşitli nedenlerle - öğrencilik sı
fatları nedeniyle - belirli yerlerde ikide 
bir sabıka kayıtları isteniyor. Biliyorsu
nuz, bu iki grup insan da, ekonomik yön
den çok zayıf durumdadırlar, işsiz bir 
insan her yere müracaat edip kendisine 
iş bulmak zorundadır. 

Benîm sizden istirhamım; bu mad
deyle ilgili olarak verdiğimiz önergede 
de öngördüğümüz gibi, öğrencilerin ve 
işsizlerin iş bulmak amacıyla devlet dai
relerine başvurması veyahut da herhangi 
bir yere başvurması sonucunda verilecek 
adlî sicil kayıtları sebebiyle kendilerim
den ücret alınmamasıdır. 

Takdir Yüce Heyetindir. 
Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Genç. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler var

dır, geliş sırasına göre okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 64 sıra sayılı yasa 
tasarısının 3 üncü maddesinin (c) ben
dinin aşağıdaki giıbi değiştirilmesini arz 
ederiz. 

v<c) Genel, katma ve mahallî idare
ler ile öğrenciler ve iş bulmak amacıyla 
başvuran kişiler dışında kalan kuruluşla
ra ve kişilere, başvuruları üzerine verile
cek adlî sicil kayıtları sebebiyle alınacak 
ücretler.» 

Kamer Genç 
Tunceli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 64 sıra sayılı Ka

nun Tasarısının 3 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendinin ila
vesini ve diğer bentlerinin buna göre 
yeniden sıralanmasını ve aynı maddenin 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Haydar Özalp 
Niğde 

Alpaslan Pehlivanlı: 
Ankara 

Eyüp Cenap Gürpınar 
Şanlıurfa 

Kudbettin Hamidii 
Siirt 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

«c) tdarî nitelikteki para cezaları ile 
ve 5680 sayılı Basın Kanunu ve 1117 sa
yılı Küçükleri Muzır Neşriyatından Ko
ruma. Kanununa istinaden tahsil edile
cek para cezaları hariç olmak üzere pa
ra cezalarınının yüzde 25'i, 

fa), (b) ve (c) bentlerindeki gelirler, 
bir önceki yıl kesinhesabına göre tespilt 
edilen toplam miktar esas alınarak yılı 
içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
Add'et Teşkilatım Güçlendirme Fonu he
sabına aktarılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 
Kurulmasına Dair Kanun Tasarısının 
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3 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkrasında 
belütilen oranların yüzde lOO'e yüksel
tilmesini, (c), (d) ve (g) fıkralarının ise 
madde metninden tamamen çıkarılmasını 
arz ederiz. 

Istemihan Talay 
İçel 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Musa Gökbel 
Muğla 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

BAŞKAN — Önergeleri şimdi de ay
kırılık sırasına göre okutuyorum : 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 
Kurulmasına Dair Kanun Tasarısının 
3 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkrasında 
belirtilen oranların yüzide 100'e yükseltil
mesini, (c) (d) ve (g) fıkralarının ise mad
de metninden tamamen çıkarılmasını arz 
ederiz. 

Istemihan Talay (tçel) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Kat'lmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi söz iste
miyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 64 sıra sayılı Ya
sa Tasarısının 3 üncü maddesinin (c) ben
dinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz 
ederiz. 

«c) Genel, katma ve mahallî idare
ler ile öğrenciler ve iiş bulmak amacıyla 
başvuran kişiler dışında kalan kuruluşla
ra ve kişilere başvuruları üzerine verile
cek adlî sicil kaydı sebebiyle alınacak 
ücretler.» 

Kamer Genç (Tunceli 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 64 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 3 üncü maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki (c) bendinin ilave
sini ve diğer bentlerin buna göre yeni
den sıralanmasını ve aynı maddenin ikin
ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu (Sivas) 
ve arkadaşları 

«c) tdarî nitelikteki para cezaları ile 
5680 sayılı Basın Kanunu ve 1117 sayılı 

— 88 — 



T. B. M. M. B : 72 27 . 5 . 1988 0 : 2 

Küçükleri Muzır Neşriyatından Koru
ma Kanununa istinaden tahsili edilecek 
para cezaları hariç olmak üzere para ce
zalarının yüzde 25'i, 

(a), (b) ve (c) bentlerindeki gelirler, 
bir önceki yıl kesihhesabına göre tespit 
edilen toplam miktar esas alınarak yılı 
içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 
hesabına aktarılır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim?. 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAîKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komilsyon katılamıyor Sayın Baş
kan 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Hükümet katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Yalnız, Başkan, buna göre... 

BAŞKAN — Biz düzeltiyoruz efen
dim, bir dakika müsaade ederseniz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
(e) fıkrasında da düzeltme yapmak gere
kiyor. 

BAŞKAN — Yapacağız. 
Biraz önce, Yüce Heyetinizin kabul 

ettiği önerge ille yeni bir bent ekleniyor 
ve böylece metnin, maddenin son fıkrası 
(e) fıkrası şeklinde değiştiriliyor ve şu 
şekli alıyor : (e) bendinde belirtilen iş ve 
davalarda yalnız Adalet Bakanlığınca 
bastırılan ve temin edilen dosya gömlek
leri kullanılır, (d) ve (e) bentlerine gö
re alınacak ücretler, her yıl ocak ayın
da, bu Bakanlıkça belirlenir.» 

Bu şekilde doğru mu efendim? 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Doğru Sayın Başkan, 

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ ÎLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, bir de «(d) bendin
de» diye başlayan kısım, «(e) bendin
de» diye değiştirilecek. 

BAŞKAN — Tamam efendim, (d), 
(e) olarak değiştirilsin. 

Bir de, eski (e) yeni (f) bendindeki 
«Adalet Bakanlığı yayın hizmetlerinde» 
şeklindeki baskı hatası, «hizmetlerinden» 
şeklinde tashih ediliyor Başkanlıkça. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BASKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Burr 

sa) — Efendim, bir de, (a) ve (b) bent
lerindeki «gelirleri» kelimesini «gelirler» 
olarak düzeltmemiz gerekiyor. 

BAŞKAN — Zaten o şekilde okuttuk 
efendim. 

Bu duruma göre, kabul edilen öner
ge ile birlikte ve bahsettiğimiz tashihat-
lar da göz önüne alınarak maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Fondan Yapılacak Harcamalar 
MADDE 4. — Adalet Teşkilatını 

Güçlendirme Fonundan, Kamunun ama
cına uygun olarak kuUanilımak üzere 
Adalet Balkanının veya yetkili kılacağı ki-
şiileriın onayı tile harcama yapılır,, 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP 
Grubu adına, Sayın Fuat Atalay söz (is
temiştir. 

Buyurun Sayın Atöalay. 
SHP GRUBU ADINA FUAT ATA

LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın mMdtvelkileri; gerçekten endişe dle 
izliyoruz. Bu tasarılarla Türkiye'de, sos
yal hukuk devleti ciddî yaralar almafcta-
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dır. ZateSn, sosyal hukuk devleti olma 
iddiasında olan Türkiye'de bir sürü ek
siklik vardır. Bunlar yetmiyorimuş gibi, 
Türkiye Cumhuriyetinin (kuruluşundan 
beri üzerinde titizlikle durduğumuz, «Ba
ğımsız yargı» diye devamlı olarak Türk 
kamuoyunda tartışma götürmez, belirli 
gerçeklikler dahi, bu tasarı ile ciddî ya
ralar almaktadır. 

Ben, Sayın Bakana sormak istenim; 
bundan birkaç ay önce, bütçe müzake
releri Balkanlar Kurulunda yapılırken, 
acaba Başbakanı ve Maliye Bakanını ik
na iedemediniz mi Sayın Bakan? Adalet 
mekanizımıasının, teşkilatının içinde bu
lunduğu durum gerçekten kötü idiyse ve 
belirli ihtiyaçları var idiyse, bunları büt
çeye sokmakta acze mi düştünüz de, bu 
tasarıyı birkaç ay sonra getiriyorsunuz? 

Özellikle adalet mekanizmasında, 
yurttaşların, vatandaşıların bağış yapma
sını, büyük miktarlarda bağış yapmasını 
anlamsız bulmuyoruz; sakıncalı, tehlike
li buluyoruz değerli milletvekilleri. Dün, 
başka 'bir yasa ile ilgili olarak burada 
yapılan görüşmeler sırasında, ibir işvere
nin, 12 Eylülden hemen sonra Silahlı 
Kuvvetler Vakfına çok büyük miktarlar
da para bağışladığı söylendi. Yarın, öbür 
gün de, aynı tartışmalar Adalet Bakan
lığı için geçerli olabilir. 

Bu fonlarla, eğer milyarlar mertebe
sinde para toplanırsa, ıbu paralar sayın 
balkanın (tasarrufunda, yetkisinde ola
cak. 'Bu yetmiyormuş gibi, 4 üncü mad
dede belirtildiği şekilde, balkanın yetkili 
kılacağı 'kişimin onayı dani bu harca
malar için yetierli olacak. Bu çerçeve
de, «Sosyal devlet» kavramı ihangi dü
zeyde olacaktır; bunu siz değerlendirin 
sayın milletvekilleri. 

Türkiye'de, uygulanmakta olduğunuz 
ekonomi politikalarıyla, bırakalım insan -
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ların bağış yapmasını, evine götürecek 
ekmek parası yokken, bağış yapmak du
rumunda olmayan insanlarla bağış yap
ma durumunda olan insanların frklı, 
durumu, nitelikleri Bakanlık nezdinde 
daha değişik değerlendirilecektk. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bi
raz önce oylanan ve Plan ve Bütçe Ko
misyonunda daha olumlu şekilde redâk-
te edilmiş olan 3 üncü maddede, çok 
sakıncalı bulduğumuz bir husus da, ye
niden madde kapsamına 'konuldu. Buna 
göne, 5680ı sayılı Basın Kanunu ve 1117 
sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Ko
ruma Kanununa istinaden tahsil edile
cek para cezaları hariç olmak üzere, 
mahkemelerce hükmedilen para cezala
rının yüzde 25'i de fon kapsamına alın
dı sayın milletvekilleri.! 

Yargıç yetkisi içerisinde, hepinizin 
de bildiği gibi, alt ve üst limitler var
dır. Genel bir niteleme yaptığıimız tak
dirde bir yargıcın sübjektif düşüncelleri
ni kullanarak, üst limiti kullanması ha
ilinde dahi, bunun sanık çerçevesinde 
nasıl değerlendirileceğini ele alalım. Böy
lece, bağımsız yargı üzerine de gölge 
düşürülmektedir. Belki de objektif genel-
lemelerdtin yola çıkarak karar veren bir 
yargıcın değerlendirmeleri toplumda çok 
daha değişik değerlendirilebilecektir.. Bir 
örnek de verebiliriz bu konuda. Eğer, 
yargıcın oturduğu koltuk yırtık ise, bu
lunduğu bina çok kötü durumda ise ve 
yargıç buna rağmen, gerçekten doğru 
bir karar veriyorsa ve üst limiti kullanı
yorsa, yurttaşlar bunu bu şekilde değer-
lendirmeyebilirler. Böyktoe, bu düzenle
melerle, yargı mekanizmaları üzerinde 
yurttaşların ciddî güven bunalımları baş-
layacaktur, 

Gerek Ibu şekliyle, gerekse büyük 
ımiktanlardaki malî olanakların, bakanın 
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.veya ikendistinin uygun bulduğu kişiler
ce kullanılması gerçekten risklidir. Bu
nu, paritiili ımlileıtvekili arkadaşlanmızla 
da tartıştık. M'aliye Bakanlığındaki ve 
diğer bakanlıklardaki fonlara benzeme-
mektedir Adalet Bakanlığı ile ilgili me
kanizmalar. Esas itibariyle' adalet me
kanizması içerisinde hangi usul olursa 
olsum, bütün bunların bir fona bağlan
ması ve arkasından da siyasal kişiliği 
olan bir balkana yetki vermek, gerçek
ten sakıncalıdır.! Sanıyorum bu, Sayın 
Bakanı da zor durumda 'bırakacaktır. Ne 
kadar doğru, ne kadar yerinde harcama 
yaparsa yapsın, belirli şekillerde spekü
lasyon olacaktır. Bundan, Sayın Bakanın 
şahsında Adalet Balkanlığı da yara almış 
olacaktır., 

Bu çerçevede bu gelen lisanının genel 
itibariyle sosyal devlet kavramını, Ada
let mekanizmasına da ciddî şekilde yara 
getirici bulduğunu söylüyoruz. 

Anayasanın 10 uncu maddesinde ga
yet açık şekilde belirtilen eşitlik kavra
mını yeniden ortadan kaldırdığını söylü
yoruz. 

Bağış yapan insanların durumlarını, 
bağımsız yargı ine kadar güçlü, ne ika
dar objektif olursa olsun, değişik durum
lara sokabileceği intibaını verdiğini söy
lüyoruz. 

Bu çerçevede tek çıkar yolun, Ada
let Bakanlığının ve bağlı teşkilatlarımın 
gerdksinımeleri elbette var ise, biraz Ön
ce burada sayın eski Adalet Bakanı açılk-
ladilar, bürokraside bir sürü yerde ih
tiyaçları vardır, doğrudur. Birçok yar
gıcın, savcının içinde bulunduğu duru
mu biliyoruz, görüyoruz, hatta cezaev
leriyle 'ilgili olarak yapmış olduğumuz 
bazı girişimlerde belirli Vilayetlerdeki 
savcılar, odalarının ve diğer mefruşatın 

ne" kadar kötü olduğunu söylemişlerdir; 
ama, bu şekilde fonlarla bu sorunlar çö-
zürnlenımıez sayın milletvekilleri. Daha 
iki üç ay önce sizler, kamuoyunda yük
selen muhalefetten bir miktar da etki-
lenerelk, fonların ıbelirli bir kısmını büt
çe kapsamı içerisine almadınız mı? Bir 
taraftan bunu yapıyorsunuz, arkasından 
bakıyorsunuz ki Türkiye'yi idarede po-
litikailarımız iflas edjiyor, yeni fonlarla 
ortaya çıkıyorsunuz. 

Sayın miletvekıiieri, şimdi garanti 
verebilir misiniz? Yarım, öbür gün diğer 
bakanlıklarla ilgili ollıaralk da fon ya
saları geldiği takdirde" ne yapılacaktır? 

Bu şekilde, sosyal hukuk devleti cid
dî yaralar almaktadır. Durumun bir da
ha tarafınızdan değerlendirilmesini dili
yor, saygiarımı sunuyorum. (SHP sıra
larından 'alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim, 

Madde üzerinde başka bir söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde herhangi bir önerge 
de yok. 

iBu itibarla, maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenller... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
ıFonun Çalışma Usul ve Esasları 
MADDE 5. — Adalet Teşkilatını 

GüçlendiıÎ me, Fonu çalışma usul1 ve esas
ları: ile diğer hususlar, Adalet Bakanlığın
ca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönet
melikte gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Emmeyenler... 5 inci madde 
kabul edilmiştir. 
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6 ncı maddeyi 'okutuyorum: 
Muafiyetler 
MADDE 6. — Adalet Teşkilatını 

Güçlendirme Fonuna yapılacalk bağış ve 
yardıralıar; her türlü vergi, resiımı ve harç
tan muaftır. Bu bağış Ve yardımlar, (ku
rumlar ve gelir vergisi matrahlarından 
(imdMleibilir., Kurumlar ve Gelir Vergisi 
mükellefleriniin yapacakları bağışlar, be
yan edecekleri gelirin |% 5'inden fazla 
olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde veril
miş bir önerge var, dkutyorum: 

Sayın BJaskanllığa 
Görüşülmekte olan 64 Sıra Sayılı 

Yasa Tasarısının 6 ncı maddesindeki «Bu 
bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir 
vergisi matrahlarından 'indirilebilir.» iba
resinin mad'de metninden çıkarılmasını 
arz edieriz., 

Kamer Genç 
Tunceü 

Fuat Erçetim 
ÎEdiırıne 

Istemihan Talay 
içel! 

Rıza Yılmaz 
Ankara1 

Rüştü Kurt 
Giresun 

îbrahıimı Tezi 
Ankara1 

BAŞKAN — 'önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur. 
sa) — Katılmıyoruz Sayın 'Başkan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 
Kaltılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Önerge üzerinde, Sa
yın Genç; buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biraz önce ver

diğimiz bir önergeyle, iiş aramak ama
cıyla veyahut da öğrencilik nedeniyle, çe
şitli nedenlerle devlet kapılarına veya 
belli yerlere başvuran insanlardan, ve
rilecek adlî sicil kayıtları nedeniyle üc
ret alınmamasını önerdik, kabul edil
medi; ama öte taraftan, bu maddede ti
caret ve sanat erbabının veyahut dıa 
Kurumlar Vergisine tabi büyük şirket
lerin yapacakları bağışların Gelir Vergi
si ve Kurumlar Vergisj matrahından in-
dMebileceği ilkesini getirmiştir., 

Bliyorsunuz, Kurumlar Vergisi nis
petleri son yapılan değişikliklerle, gali
ba yüzde 48, Gelir Vergisi de yüzde 25' 
ten başlıyor yüzde 65'iere kadar yükse
liyor. Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi 
kişi hu bağışı yapıyorsa, kendi kesesin
den yapsın, yani yüzde 65'ini devlet ke
sesinden, yüzde 35'ini de kendi kesösıin-
den yapmak suretiyle ıbir bağış yapma
sın. 

Ekmeğe muhtaç olan, iş peşinde ko
şan, yaşama haklarını tehlikeye atarak 
ekmek parası kazanmaya çalışanlara bu 
fona bağış yap diyoruz ve bu kadar sı
kıntı içinde bulunan insanların ceplerin
den para alarak adalet hizmetini düzel
teceğimizi iddia ediyoruz. Öte tarafta, 
refah ve huzur içindeki bir şirket veya
hut da mükellefin isteğine 'bağlı olarak 
bu kuruma yaptığı bağış ve yardımı Ge
lir Vergisinden indiriyoruz, Bu bağış ve 
yardımı neticede devletin kesesinden 
yaptırıyoruz. Bu, ne benim anlayışıma, 
ne sosyal devlet anlayışına, ne hukuk 
anlayışına ve ne d]e eşitlik anlayışına uy
gundur. 

IBirtalkım insanları, bu yolla, radyo 
ve televizyonda teşhir ettireceksiniz, rek
lam ettiırecjeksiniz; işte Silahlı Kuvvetler 
Vakfına birtakım kimseler bağışta bulu
nuyor, hemen televizyona çıkıyor. Tele-
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vizyona çıkması içim o yaptığı bağışın 
'belki iıki üç mislimi reklam ücreti ver
mesi gerekir, o reklam ücreti yerine Si
lahlı Kuvvetler Vakfına bağışta bulu
nuyor ve orada kendi reklamımı yapıyor. 
Varan bu yolla da birtakımı kişiler çıka
cak, Adalet Teşkilatımı Güçlendirme Fo
nuna yandım yapacalk ve televizyonda 
hem kemdi reklamımı yapacak, hem de 
bu bağışım yüızde 65 nispetindeki kısmı 
da deVletin cebimden gitmiş olacak. 

Yapacağıımız tasarruflarda, çıkaraca-
ğjıimız fcanumilaırda memleketin gerçekleri
mi bilierek, sosyal adalet iılkeleri içimde 
hareket, hak ve adaletim kuralarına uya-
nak eğer hareket edilirse, bu çerçeve 
içimde kanunlar çıkarılırsa, gerçek am-
lamda kamun olur. Bu düşünceler dı
şında çıkarılan kanunlarım, tamamen key
fî, kamun vasfımı kaybeden birer düzenle
me olduğunu unutmamak lazımdır. 

Önergemizin mahiyeti 'budur. Diyo
ruz ki, ıbu fona yardımda ıbulumam in
san isteyerek yardımda bulunduğuna gö
re, tüm yardımı cebinden yapsın; dev
letim kesesinden niye yapsın? 

önergemiz budur, Takdir Yüce Ku-. 
rülun. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Btmeyenle'r... önerge ka
bul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 6 
ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Uygulanmayacak Kanunlar 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri

ne göre yapılacak harcamalar, 1050 sa
yılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ve 
2886 sayılı Devljet İhale Kanunu hüküm

leri ile 832 sayılı Sayıştay Kanunumun 
30 üia 37 nci maddelerinde yer alan vize 
ve tescil hükümlerine tabi olmadan yapı
lır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SBP 
Grubu adına, Sayın Fuat Atalay; buyu
run efendim, 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Yüce Meclis çatısı 
altında muhalefet görevimizi yerine ge
tirirken, bu konuda samimî düşüncele
rimizi, 'taleplerimizi dile getirmemiz, gö
rüyoruz, sayın hükümet tarafından dik
kate alınmamaktadır; ama en azından 
Sosyalldemdkraıt Halkçı Partimin, göre
vini hakkıyla yerine getirmesinin Türki
ye Büyük Millet Meclisi tutamaklarıma 
geçmesi ve Türk kamuoyuna siyasal ik
tidarım bu getirdiği uygulamalarla ne 
kadar çıkmaz altında olduğunu teşhir 
etmek de ayrı bir görev olduğu için söz 
almış bulunuyorum. 

Sosyal devlettim önemi özeliklerimden 
bir tanesi, sürekli »olmasıdır, diğeri de 
sosyal devletin bütün birimlerinde ge
nelde aynı kriterlerin, aynı kıstasların 
uygulanması ilkesidir. 

ISayın miUetveklilleri, hepimizin bildiği 
gibi, bu kanun tasarısının amacı, adalet 
hizmetlerinim güçlendirilmesi olarak or
taya çıkmaktadır. Böylesine yüce bir 
fonksiyonun, işlevin fona bağlı olması
nın ne kadar sakıncalı olduğu anlatıldı, 
tartışıldı. Sanıyoruz bütün bu eleştiriler 
Hükümetçe dikkate alınmadı. 

Bu tasarının amaç maddesinde, ada
let hizmetlerinin süratti ve etkin bir şe
kilde yürütülmesi amacıyla ^bakanlığım 
merkez ve taşra teşkilatlarımda bina ya
pılması, eğitim tesisi kurulması da hük
me bağlanmaktadır. Şimdi, siz kalkacak
sınız devletin önemli yatırımcı kuruluş-
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kırında 'bu tip yatırımların yapılmasını 
belidi hir ilke'ye ıbağlayacakisınız ve özel
likle bu ilke de kamuoiyunda çok tar
tışılacak, ne kadar objektif Ikuralara 
ta'bi olduğu ıtartaşılacalk, ne kadar sos
yal adalet prenısiiplerinıi bağrında taşıdı
ğı tartışılacak; ama bütün bunlara rağ
men, belirli prensipleri olduğu için ka
mu vicdanında (tartışılan böyle bir dü
zenleme ida'hi çok görülecek ve Adalet 
Bakanlığı Fonundaki olanakların ilgili 
yatırımlara harcanmasında tanıları da 
ortadan kaldıracaksınız. 

Bu tasarı ile, bu kanun hükümlerine 
göre, yapıllaoalk harcatmalarda Muhaselbei 
Umumiye Kanunu ve Devlet İhale Ka
nunu hüıküiml'erinin uygulanmayacağı 
esasa bağlanmaktadır değerli ımilleıtvekil-
leri. Her şeyden önce, yatırımın hangi 
bakanlıkta yapılması yatırımın niteliğini, 
özeliğini değiştirmeyebilir; ama, zaten 
Adalet Bakanlığı gilhi, adalet dağıtan, 
toplulmun çok hassas ve duyarlı olduğu 
'bir teşkilatın belirli etkinliklerini fona 
'bağlayacalksınız, ıbu ikonudaki eleştirile
ri diklkalte almayacaksınız, arkasından 
'bunlarla ilgili yatırımların yapımında 
Devlet ihale Kanununun hükümlerimi 
geçersiz kılacaksınız... Bunu anlamak 
mıürnlkün değildir. 

Bir kez daha uyarmak istiyoruz. Ger-
çekteh ©alkanlık bu uygulalmalarla cid
dî ışeıkillde yara alacaktır. Bu çerçevede 
de ımeralfc ediyoruz. Bakanlığın bu fon
da oluşan çok önemli akçe olanaklarını 
kullanırken, belirli yatamian yaparken 
mütaahhitl'ere hangi çerçevede işleri ve
receği konusunu merak ediyoruzj Bir 
taraftan, tandan Önceki maddeyle belirli 
şirketlerin ibağış yapmaları halinde, Ku
rumlar ve Gelir Viergisi matrahından dü-
şeceğimli söylüyorsunuz, iböylece devletin 
çdk ciddî planda, bu fonlara, belirli şir-
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'ketlerin, firmaların ibağış vermesi halin
de Gelir Vergisinin azalmasından dola
yı devletin gelir kaybına uğraması söz 
konusu olacak, arkasından bu da yet
miyormuş ıglilbi, ıbu şekilde oluşan kay
nakların kullanımında Devlet İhale Ya
sasının kullanımını ortadan kaldıracaksı
nız. ©unları anlamak mümkün değildir. 
Anlaşılmadığı gibi, Adalet 'Bakanlığının, 
bu tasarıyla gerçekten, ciddî şekilde yara 
alacağı kanaatindeyiz, bunun üzerinde 
duruyoruz. 

'Bu çerçevede, tasarının bu maddesi
nin komisyonca geriye alınmasını dili
yor, bu kanun hükümlerine göre yapıla
cak harcamalarda, 'Muhasebei Umumiye 
Kanunu ve Devlet İhale Kanunu hü
kümlerinin geçerli olacağı düzenlemenin 
yeniden getirilmesini diliyor, saygılarımı 
sunuyorum.! (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Şahsı adına, Sayın Genç; buyurun 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayım 
Başkan, değerli üyeler; tasarının bu mad
desi, tümü üzerinde de yaptığımız ko
nuşmalarda da bıelirttğimiz üzere, devlet 
ciddiyetiyle bağdaşmayan, devletin ve dü
zenin yaşaması için yıllardan heri konu
lan kuralları bir tarafa diten, keyfiyete 
meydan veren, kişileri zan altında tutan 
bir maddedir. Blizi, devamlı aynı şeyleri 
söylemek zorunda bırakıyorsunuz, gide
ceksiniz ekmek peşinde koşan, yaşama sa
vaşı veren insanların ekmek parasını zor
la alacaksınız, bir fon kuracaksınız; ama 
bu fonun haroamaılarıını da kişilerin şah
sî takdirleriine bırakıp hukuk ve düzen 
tanımayan usullerle harcayacaksınız. Bu, 
mantıksız, tutarsız, aslı ve esası olmayan 
bir davranış, bir düzenlemedir. 

Evvela Sayın Bakanlıktan şunu sor
mak istiyorum, tabiî takdir buyururlarsa 
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cevap verlirler, Bu fon harcamaları, 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi© 
teslis edilen Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunun denetimine tabi olacak 
mıdır? İkincisi, biliyorsunuz 468 sayılı 
Kanun vıar, bu Kanun da, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, KİT'leri denetle
me esaslarını düzenleyen bir kanundur. 
Bu Kanuna göre de bu fonun harcaıma-
ları denetlenecek midir? Onu da bilrnü-
yoruz. 

ıŞimdi, Hükümet, karşımıza getirdiği 
fonlarla ilgili kanun tasarılarında, öyle 
zannediyorum ki, Meclis© karşı bir tuzak 
kurmaktadır. «832 sayılı Sayıştay Kanu
numun 30 ile 37 ncli maddelerinde yer alan 
vize ve teşhir hükümleriine tabi olmadan 
yapılır» deniyor; ama arkasından -Sayın 
Bakan da söylediler- «Bıiz Sayıştay dene
timine tabiyiz» deniyor. 

Değeri arkadaşlar, Sayıştay Kanunu
nun 30 ile 37 nci maddelerindeki hük
me göre, -zıanınedersem 36 meı madde yü
rürlükten kaldırılmış- daha, harcama ya
pılmadan Sayıştayın bir müsaadesi alını
yor. Sayıştay, evrakları alıyor, inceliyor, 
harcama yapılması içlin çeşitli kanunlarda 
öngörülen usul ve esaslara uyulmuş mu
dur, uyulmamış mıdır bunların öndene-
tiımıini yapıyor, ondan sonra, idarenin''bu 
harcamayı yapıp yapamayacağıma Sayış
tay müsaade ediyor. Arkasından, harca
ma yapıldıktan sonra da, Sayıştay nor
mal olarak bir denetim yapıyor. Burada, 
yani masraf yapılmadan ön vize saf hasın
da yapılan denetim, esas, Sayıştayın etki
li denetimidir. Yoksa, iş yapılmış, binayı 
almışsınız veyahut da herhangi bir hiz
meti yapmışsınız, Sayıştay daha bunun 
neresini denetleyecek? Önemli olan, daha 
başlangıç safhasında bu denetimlin sağ
lanmasıdır; ama maalesef hep gördük, 
böyle bir iki ıtane uygulama oldu; Milî 

Eğitim' Gençlik ve Sağlık Fonu ile ilgili 
burada yaptığımız müzakerelerde de ay
nı şeyi karşımıza çıkardılar. «Efendim, 
Sayıştay denetimini yapıyoruz, Sayıştay 
denetimine tabiyiz» dediler. Kesinlikle de
ğil. Bu, tamamen bir göz boyamadan ile
ri geçmeyen bir olay. Orada da öyle de
diler. Geçen sene 3239 sayılı Kanunun 
Anayasa Mahkemesince iptali vesilesiyle 
Anayasa Mahkemesinin 1987 yılında ver
diği bir kararla, bu gibi kanunların Ana
yasaya aykırı olduğuna Anayasa Mah
kemesi karar veriyor ve kanarında, «Bu
raya aktardığınız gelirler, bütçe gelirle
ridir; fonksiyon itibariyle, nitelliık itiba
riyle bütçe gelirleridir. Bunların harcama
larının da bütçenin genel kuralları içlinde 
yapılması lazımdır. Siz, bu bütçe geliri 
niteliğinde olan gelirleri alıp, bütçe gelir
lerinin harcanması usulleri dışındaki usul
lerle harcama yoluna giderseniz Anayasa
nın 161, 163 ve 128 üne i maddelerine ay
kırıdır» diyor; ama -zaman zaman bizi 
mecburen söyletmek zorunda bırakıyor
sunuz- sizler Anayasa Mahkemesinden 
rahatsızsınız; Anayasa Mahkemesini Mec
lisin üstünde bir kurum gibi görüyorsu
nuz, kızıyorsunuz; herhalde onu da ıslah 
edeceksiniz; ama eğer bir hukuk düzeni 
varsa, bu hukuk kuralları varsa, 'bunlara 
riayet etmek lazım. Eğer hir toplumda 
hukuk düzenine, hukuk kurallarına riayeti 
edilmezse, o toplumda anarşi doğar. Anar
şi, bu gibi yollardan doğar. 

O bakımdan, lütfen, sizler mademki 
muhalefet partisi olarak bizim düşünce
lerimize riayet etmiyorsunuz, hükümetini
zi;, kendilerini grupta uyarın. Bizlerli bu-
trada bu yollara sevk eden sıizlerslinıiz. 
Grupta eğer siz bu kanunları hukuk 
mantığı içinde, Anayasanın getirdiği ku
rallar içinde kritiğini yapıp da buraya 
getirseydiniz -burada parti disiplinline ria-
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yet ediyorsunuz; ama. herhalde grupta 
parti disiplini olmaz- bunları 'bu vesileyle 
düzelterek karşımıza getirseniz, cihetteki 
biz de sizin karşınıza çıkıp bunlaırı bu 
düzeyde tenkit edemeyiz; ama şu mem
lekette belirli görevlerde bulunan kısanlar 
olarak, burada hukuka, kamuma aykırı, 
Anayasaya aykırı kanunları getirdiğiniz 
zaman, bunları biz, dilimizin döndüğü de
recede sizlere söylemek zorundayız ve 
söylemeliyiz; lama tabiî siz anlarsınız, an
lamazsınız o sizin 'bileceğimiz iş. Siz böy
le anlamamazlığa devam edin. Tabiî bun
larım sonucunda vermek zorunda kalaca
ğınız hesabım... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — ... he

sabım faturası çok ağırdır. Bunun somum
da sizlere gelecek tenkitlerim sonucu çok 
ağırdır. Devletim paralarımı kişisel takdir
lerle harcayamazsımız! Devletin, cumhu
riyetim kurulduğu günden beri gelem bir 
geleneği vardır, bu geleneği bozamazsınız; 
ama sliz bozarsanız sonucuna da katla -
m irsimiz, biz de çıkar, bu 'bozulan gele
neklerim ne anlama geldiğini size en çar
pıcı şekilde söyleriz; ileride daha da söy
leriz. Seneye, 'bunlarım harcamaları gel
diği zaman, burada, bu fonlarda yapılam 
haroamaliarım kimlere me şekilde harcan
dığınım da hesabımı sorarız. Dileriz ki o 
zaman yine karşımızda «bunları biz böy
le yaptık; ama bunların sonucuna da kat
lamıyoruz. Söylediklerinizi hak ettik» 
şeklinde, dileriz ki o zaman da kabul 
©derslimiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Madde üzerinde görüşmeler tamam
lanmıştır. 
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Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 1 incit maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Addet Teş

kilatını Güçlendirme Fornu'na, 3 üncü 
maddenl.'m (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
gelirlerden 1988 yılımda aktarılacak mik
tar 1987 yılı kesinhesabı esas alınarak 
hesaplamır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz is
teyen var mı?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge var okutuyo
rum : 

Türikiye Büyük Millet „ Meclisi 
Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan 64 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının Geçici 1 imci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Haydar Özalp 
Niğde 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

M. Gürbüz Şakranlı 
Mianıisai 

E. Cenap Gürpınar 
Şanlıurfa 

Kudbettim Hİamidi 
Siirt 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Teş
kilatını Güçlendirme Fonuma, 3 üncü 
maddenin (a), (b), (c) bentlerimde yer 
alan gelirlerden 1988 yılında aktarılacak 
miktar, 1987 yılı kesinhesabı esas alına
rak hesaplanır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Ekseriyetimiz; olmadığı için katı
lamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum1 : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştik. 

Kabul edilen önergeyle birilikte, geçici 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'8 incii maddeyi okutuıyorum : 
Yürürlük 
MADDE 8. —Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

•Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürütmei 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Ma'dde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bili edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Oyunuzun rengini belirtmek üzere bi
dayette söz İstemiştiniz Sayın Ata] ay. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ha
yır efendim, hayır. 

BAŞKAN — isteğinizden vazgeçtiniz, 
teşekkür ederim. 

'Sayın milletvekilleri, tasarının tümü < 
açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle yapıl

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

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Oylama devam ederken, 

normal programımıza devam edelim. 
5. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka

nununun Geçici 8 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Geçici 21 inci Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
31.3.1988 Tarih ve 3421 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/428, 
3/504) (S. Sayısı: 65) fi) 

BAŞKAN — Beşinci sıradaki, 65 sıra 
sayılı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 indi Maddesinin Değişti
rilmesi ve Geçici 21 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında 31.3.1988 
Tarih ve 3421 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu maddesi gereğince Cumhur
başkanınca bir daha görüşülmek üzere 
veto edilip geri gönderilen Kanunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Komisyon raporunun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerin'de, Anavatan 
Partisi Grubu adına, Sayın Şevki Göğüs-
ger söz istemişlerdir; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Göğüsger, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ GÖ

ĞÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

(1) 65 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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sayın milletvekilleri; Anayasamızın 89 
uncu maddesi gereğince, Cumhurbaşkanlı
ğınca bir daha görüşülmek üzere Yüce 
Meclise geri gönderilmiş bulunan 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 
8 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Ge
çici 21 inci Maddesinin Kaldırılması Hak
kındaki 3421 Sayılı Kanun üzerinde Ana
vatan Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu hususu 
vesile bilerek, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarken, Türk millî eğitimine ve do
layısıyla üniversitelerimizde Türk genç
liğine hizmet ederek, vatanın ümidi genç
lerimizi ve bizleri yetiştiren öğretmen ve 
üniversite hocalarımızın aziz hatıralarını 
hürmetle anmayı, onlara saygı ve şük
ranlarımı sunmayı bir borç addediyorum. 

Çağdaş eğitim ve öğretim esaslarına 
dayanan bir düzen içinde, milletin ve ül
kenin ihtiyaçlarına uygun insangücü ye
tiştirmek amacıyla ortaöğretime dayalı çe
şitli düzeylerde eğitim, öğretim, bilimsel1 

araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, 
ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere 
çeşitli birimlerden teşekkül eden üniver
sitelerimiz, yurdumuzun dört bir yanında 
görevlerini 'başarıyla sürdürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, fikri hür, vicdanı 
hür, göğsü iman dolu vatanperver Türk 
gençliğini yetiştirmekte olan bu ilim ve 
irfan yuvalarımızın, hiç şüphe yok ki, 
vazgeçilmesi mümkün olmayan unsurla
rından biri de, bu ilim ocaklarında görev 
üstlenmiş öğretim üyelerimiz; yani araş
tırma görevlileri, yardımcı doçent, doçent 
ve profesörlerimizdir. 

Öğretim üyelerimizin yetişmesi kolay 
değildir. Mesleğe araştırma görevlisi ola
rak başlayan 'bir öğretim elemanını, do
çentliğe ve sonra da profesörlüğe yük
selmeye hak kazanmasının uzun ve yo
rucu bir çalışmaya, disiplinli bir araştır

ma ve incelemeye dayandığı hepimizin 
malumlarıdır. Bu çalışma ve araştırma ve 
her biri birbirinden daha ağır şartlarda 
geçen imtihan kademelerini sayarak vak
tinizi almak istemiyorum; ancak, bir araş
tırma görevlisi veya bir doçentimiz, özel 
kanunda öngörülen fo'u şartları yerine ge
tirerek profesörlüğe yükselebilme hakkını 
kazanabilmektedir; fakat, mevcut düzen
lemeye göre profesörlüğe yükselebilmesi 
için, yine belirli kurulun seçiminden geç
mesi yanında, bbş bir kadronun bulun
ması şaTtı da aranmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
akademik kariyerde unvanları ve pozis
yonları kadrolarla sınırlamak, ilgililerin 
çalışma şevkini kırmaktadır. Bu alanda 
görev unvanlarını kadro sayısı ile sınır
landırmak ve bir pirarrtit teşkil etmek yan
lış sonuçlar vermektedir; esasen bu doğ
ru da değildir. 2547 sayılı Kanun hüküm
leri çerçevesinde düzenlenen ve yüksek
öğretim kurumlarımızın kadrolarını, aka
demik kadrolarını belirleyen 78 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 2547 sayılı 
Kanun öncesine göre, özellikle profesör 
kadroları bakımından geriye gitmiştir. Zi
ra, sistem, her ana bilim dalında bir pro
fesör, iki doçent, dört yardımcı doçent 
esasına dayandırılmıştır. İlim adamı ye
tiştirmeyi dar kalıplara sığdırmak müm
kün değildir. Akademik kariyerde manevî 
tatmin önde gelmektedir. Bu manevi tat
min İse, ilgililerin bulundukları akademik 
kariyerde başarılı ıbilimsel çalışmaları ve 
araştırmaları sonucuna göre en üste çık
malarını sağlamaktır. 2547 sayılı Kanun 
öncesinde uygulanan şartların çok daha 
ağır, çok daha zor olduğu düşünülürse, 
girdiği kariyerde, kariyerinin doruk nok
tası olan profesörlüğe yükselebilmek için 
gösterilen çabaların ve bu çabalarla ba
şarılı olanların haklarının, hiç değilse kad-
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roya bağlı olmaksızın, akademik olarak 
hak ettikleri bu unvanlarının tesliminde 
büyük 'bir isabet ve teşvik edici yönü iti-
'b'ariyle de büyük yarar görülmektedir. 
'Büyük bir gayret ve titiz bir çalışma so
nucunda hak edilen bu unvanların bugüne 
kadar verilmemiş olması, çocuklarımızı 
teslim ettiğimiz, «Eti senin, kemiği benim» 
dediğimiz irfan ordumuzun bu güzide 
elemanlarını bedbinliğe düşürmüştür ve 
gün geçtikçe de daha bedbin kılmaktadır. 
Buna hakkımızın olmadığı kanaatini ta
şıyorum. Bu, her türlü saygıya değer ve 
ne yersek az olacak hocalarımızdan daha 
fazla verim almak istiyorsak, hiç değilse, 
tab'iî olan haklarını teslim etmeliyiz. 

Böyle bir düzenlemenin sonucunu ko
lay profesörlük olarak düşünenlerin bu 
görüşlerine de katılma'dığımızı ifade et
mek istiyorum; zira, bu kanunla doçent
lik veya profesörlük ulufe olarak dağı-
tılmamaktadir. Bu Kanunun amacı, ka
nunların koyduğu kuralları bihakkın ye
rine getirmiş, ömrünü amfilerde, kara tah
talarda tebeşir tozlan arasında, labbra-
tuvarlarda en kötü şartlar içinde, araştır
ma ve inceleme uğruna kütüphanelerde 
ve sayamadığımız daha nice hal ve şart
larda harcamış ilim, irfan ordumuzun de
ğerli hocalarının haklarını gecikmiş, hatta 
çok geç kalmış olarak teslimden ibaret
tir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu duygu 
ve düşüncelerle Yüce Meclisin tasvibine 
mazh'ar olarak 3421 sayılı Kanunun, Cum
hurbaşkanlığınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme gerekçesine değin
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanlığının 15.4.1988 tarih ve 
88.206 sayılı yazılarında, 3421 sayılı Ka
nunla değişen 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun geçici 8 inci maddesinde yer 

alan «Bu kişiler, ilgili birimlerindeki do
çent ve profesör kadrolarına öncelikle 
atanırlar» hükmünün, Anayasanın 10 un
cu maddesindeki «Kanun önünde eşitlik» 
ilkesine aykırı bulunduğu ifade edilmek
tedir. 

Burada, üzeninde duruilması gereken 
husus şudur : Kanunda geçen ilgili kişi
ler kimlerdir?.. Burular, kanunların ön
gördüğü santiarı tamamlayan ve yine ka-
nunlıarın öngördüğü usullere uyarak do
çent veya profesör olma hakkını alan
lardır.; Belidi bir unvanı ihraz etmek ve
ya bu unvanı kazanmak için gerekli olan 
süreleri, tamamlayanlardan daha kıdemli 
olanlara öncelik tanımak, Anayasanın 
mezkûr ilkesine aykırılık teşkil etmez. 
Zira, bu insanlar arasında, en azından 
hizmet süreleri itibariyle, deneyimleri iti
bariyle fark vardır. Kaldı ki, kanunda yer 
alan «Öncelikte atanırlar» ibaresi, idare 
hukukumuzda yeni bir deyim de değil
dir. 

Diğer taraftan, kanunun, Anayasamı
zın 70 inci maddesinde ifadesini bulan 
«Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği 
niteliklerden başka hiçbir şart aranmaz» 
hükmü ile de alakasını kurmak mümkün 
değildir; zira, bu kimseler hizmete ilk de
fa alınmamıalktodır. Bu insanlar, daha ön
ce hizmete ahmımış olup, terfi ve temayüz 
etme hakkını hizmet içlinde ve çalışarak 
ve yine gerekli şartlan yerine getirerek, 
doçent veya profesör (unvanını almaya 
hak kazanmış ilim adaımlarımızdır. jDola-
yısıyla, doçent veya profesör olma hak-
, kını daha önce kanunların öngördüğü usul 
ve esaslar dahilinde almaya hak kazanmış 
ve hizmetleri daha fazla olan ilim adam
alarımıza, hak ettikleri unvana aiıt kadro
lara atanmalarında öncelik tanımanın, 
Anayasanın 10 uncu maddesine aykırılı
ğımı ileriye sürmek mümkün olmayacağı 
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gibi, bunları, hizmete yeni alınacak ve 
sadece gördükleri eğitim ve öğretimi be
dirle yen diplomalarından başka hiçbir 
özellikleri olmayanlar mesabesinde düşün
menin mümkün olmayacağı ve bu sebep
le de konuyu, Anayasanın 70 inci madde
si i içinde değerlendirmenin doğru oılma-
yacağı inancını taşıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu görüş ve dü
şünceyi teyit amacıyla, Yüksek Mahkeme
nin bazı kararlarına kısaca değinmek is
tiyorum. Anayasa Mahkemesi, 11.12.1986 
gün ve esas 1985-11; karar 1986-29 sayılı 
kararıyla, «Anayasanın 10 uncu madde-
siınde öngörülen 'Kanun önünde eşitlik' 
mutlak anlamda bir eşitlik olmayıp, orta
da haklı nedenlerin bulunması halinde, 
farklı uygulamalara imkân veren bir ül
kedir.» diyor. Bir başka kararında, «Ana
yasanın eşitlik ilkesinin çiğnenmiş sayı-' 
ilabiılimesi, eşitliği bozar gibi görünen 'ku
ralın herhangi bir kamu yamonıa veya 
haklı bir nedene dayandırılmadan. getiril
miş bulunmasına bağlıdır. Kimilerinin, 
başka hükümlere bağlı tutulması haklı bir 
nedene dayanmakta ise, eşitlik ilkesinin 
'ihlalinden söz edilemez.» demektedir. Bu 
karar da, 1986 esas, 86/16 ve karar 86/25 
sayılı kararıdır; Yüce Mahkemenin buna 
örnek olarak verilebilecek daha birçok 
kararları da bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 3421 sayılı Ka
nunla yapılan düz enlemede, Anayasanın 
«eşitlik» ilkesine aykırılık bir yana, tam 
aksine, durumları bugüne kadar «eşitlik» 
ilkesine aykırı olarak süregelmiş ve ben
zer niteliklere sahip öğretim üyelerine na
zaran, kendilerime hakları verilmemiş ve 
eşit olmayan bir durumda bırakılmış bir 
kısıım öğretim üyelerine, gecikmeli de ol
sa, hakları verilmek suretiyle, Anayasa ve 
ülkeleri önünde eşitlik sağlanılmak istenil-
mliştir. 

Sayın milletvekilleri, geçici 8 liınci mad
deyle ilgili bir diğer husus da, «Bu hü
kümlere göre profesörlüğe yükselıtilecek-
ler ile bu Kanunun yayımı tarihinden, iti
baren bir yıl içlinde doçentliğe 'yükseltil
miş olanlar» ibaresinde geçen «Bu Kamu
nun yayımı tarihinden» ibaresinden «2547 
sayılı Kanunun yayımı tarihi mi, yoksa 
3421 sayılı Kanunun yayımı tarihinim mi 
anlaşılacağı yolunda tereddütlere mahal 
'verilir» denilmektedir. 

Sayım Başkan, sayım mlilletvekillerii; bu 
konuda da tereddüdü mucip bir husus 
görmediğimizi belirtmek istiyorum. Bura
da kastedilen tarihin, 3421 sayılı Kanu
nun yayımı tarihi olduğunu anlamak son 
derece 'tabiî bıir vakıadır. Zira, her ka
nunda geçen «Bu Kanun» deyiminden; 
bu deyim; hangii tarih ve sayılı kanunun 
metninde geçiyor ise, o kanunu anlamak 
lazım gelir. 2547 sayılı Kanunum mezkûr 
maddesinin yeni şekli hangi kanunla uy
gulamaya konulmuş ise, o kanunun yü
rüdük tarihi esas alınır. Kanunda özel 
bir düzenleme olmadıkça, tarihleri geriye 
götürmek mümkün değildir. Burada da, 
2547 sayılı Kamunun geçici 8 linçi mad
desi, 3421 sayılı Kanunla yeniden düzen-
lendiığiıne göre; metinde geçen «Bu Ka
nunun yayımı tarihi» ibaresinden, son ka
nun olan 3421 sayılı Kanunun yayımı tari
hi anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, burada te
reddüdü mucip b,:ır hal görülmemektedir. 

Tekrar olarak İfade etmek istiyorum,; 
bir kanunun metnimde geçen «Bu Kanun» 
deyimi, hangi kanunun içinde yer alıyor 
lise, o kanun kastediliyor demektir. Bir 
madde, sonradan herhangi bir kanunla 
değişmiş ve yine temel kanunu değişti
ren kanunda da «Bu Kamum» deyimdi ge
çiyor ise, değişiklik yapan kanunum an
laşılması lazım gelir, Aksi halde, uzun 
bir süre önce çıkarılmış bulunan bir ka-
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nunun herhangi bir maddesini değiştiren 
bir kanunda, «Bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren bir yıl içinde» ibaresinin 
kullanılmıası, ananasız ve uygulamada an
lamsız bir hal alır. 

Sayın Başikan, sayın milletvekilleri; 
3421 sayılı Kanunun Cumhurbaşkanınca 
geri gönderilmesine dallar yazılanında yer 
alan biır diğer husus da, 2547 sayılı Ka
nunun 38 ikici maddesinin değişikliğiyle 
ilgili bulummakfcadıır. Mezkûr madde için
de geçen istisnanın genlişletilmesinin doğ
ru olmadığı veya zımnen Anayasaya ay
kırı olabileceği ifade edilmektedir. Zira, 
«Döner sermayeden, bu döner sermayeye 
katkıları bulunanların yararlanmatan, kat
kısı bulunmayanlarım da yararlanmaları 
lazım gelir» deniiılmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 2547 sayılı Ka
nunun mezkûr maddesinin 243 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değiştiril
meden önceki metnine 'bakılırsa, burada 
«Vakıflar» ibaresini görmek mümkündür. 
Ne var ki, 243 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile metinden «Vakıflar» iba
resi çıkarılmış, sadece adlî tıp kurumu is
tisna edilmiştir. 

Kanunlarımızda kamu yararına tanı
nan birçok listisnaliar vardır. 3421 sayılı 
Kanonla, mezkûr maddede geçen «Adlî 
tıp kurumu» istisnasının yanına, yenliden, 
vakıfların kuracakları hastanelerde de ay-
mı istisnanın tanınmasında kamu yararı 
esas alınmıştır. Zira, ülkeımlizin sağlık ala
nında, sağlık personeline; yetişmiş ve 
özellikle doktor sınıfı sağlık personelline 
olan ihtiyacı hepimizin malumlarıdır. Bu
rada, üniveraitelerirnlizde görevli tıp ala
nındaki öğretim üyelerimizin bu bilgi ve 
tecrübelerinden yararlanmak istenilmiştir, 
Bu düzenleme iüe bir yerde maddenin as
lıma rüou edilmiştik. Osmanlı dönemim'ize 
bakıldığında, en güzel hizmetlerin sosyal 
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amaçlı vakıflar marifetiyle yapıldığını 
görmekteyiz. Adlî tıp kurumunun çektiği 
personel sıkıntısını, aynıyla, sağlık vakıf
larımız ve vakıf hastanelerimıiz de çek
mektedir. Memleketin atııl kalabilecek ka
lifiye işgücünü, imkânlarını en iyi bilr şe
kilde ve en verimli bir tarzda istifadeye 
sunmakta büyük Ikamu yararı görülmek
tedir. Kaldı ki, üniversitelerimizin öğretim 
üyelerinin bu tür kuruluşlarda veya diğer 
kamu kurumlarında görev almaları, mez
kûr kanunun 36 ve 38 timci maddelerine 
göre, üniversite yönetim kurulu ille Yük
seköğretim Kurulunun kararına, yani iz
nine tabidir; mutlak bir görevlendirme 
yoktur. Bakanlıklar ve diğer kamu kurum
ları meyan unda gerçek kişilerce kurulmuş 
vakıflarda da geçici olarak görevlemdliriıl-
melerinin ve bunlardan adlî tıp kurumuy
la vakıflarca kurulmuş hastaneler, sağlık 
ocakları, sağlık merkezleri ve gezici sağ
lık araçlarında görevlendirilmelerinin, dö
ner sermayeden yararlandırılmallarının ön
görülmesi1 de, Anayasanın eşitlik ilkesine 
aykırılık taşımamaktadır. Şöyle ki, bu de
ğişiklikle 2547 sayılı Kanunun 38 linçi 
maddesinin daha önceki şeklinde yer alan 
adlî tıp kurumunda çalışan öğretim ele
manlarının, aynı zamanda döner serma
yeden yararlandırılmaları yolundaki istis
nayı genişletmekten öte başka bir şey ya
pılmış değildir. 

Bu genişletmemin atmacı ise, öğretim 
üyelerinin, sağlık hizmetleri gören vakıf
larda görev almaları, sağlık hizmetlerinin 
halka daha geniş ve mükemmel ıbjir bi
çimde sunulmasını sağlamak üzere özen
dirmek gibi bir kamu yararı tamacıdır. 

Kamu yararı amacının farklı muame
leyi haklı kılan bir sebep olduğu ise, Ana
yasa Mahkemesinin muhtelif karanlarımda 
vurgulanmış olduğuna göre, böyle bir dü
zenleme de Anayasaya aykırı değildir; zi
ra burada da kamu yararı hedef alınmıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütün bu sebeplerle, şu anda yüksek hu
zurlarınızda bulunan kanunun önceki şek
liyle olumlu karşılayacağınızı ümit edi
yoruz. Bu kanunun eski şekliyle Yüce 
Meclisin tasvibine mazhar olacağı inancı' 
içerisinde, bize bir harf öğretenlere olan 
borcumuzu bir nebze olsun ödeme im
kânı sağlayacağımız duygu ve düşünce
siyle, başta Büyük Türk Milleti olmak 
üzere, üniversitelerimize ve bu ilim yu
valarının bizleri yetiştiren unutulmaz 
emektarları hocalarımıza hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyor, hepinizi saygı ve hür
metlerimle selamlıyorum. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Biraz önce görüştüğümüz kanunun 
açık oylaması devam etmektedir; biraz 
sonra kupaları kaldıracağız, açık oylama
ya katılmayan arkadaşlarımızın lütfen oy
larım kullanmalarım, özellikle rica edi
yorum. 

SHP Grubu adına, Sayın îstemihan 
(Talay; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. ÎSTE
MİHAN TALAY (İçel) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Ana
vatan Partisi sözcüsü gerçekten detaylı 
olarak bütün konuları anlattılar; ben bu 
detaylara girmeden, konunun özüyle il
gili birkaç düşüncemi size sunacağım ve 
daha sonra da, bu yasanın kabulü doğ
rultusunda oy kullanacağımızı bilgileri
nize arz edeceğim. (ANAP sıralarından' 
alkışlar) 

Sayın Başkan, bildiğiniz gibi bu yasa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin oybir
liğiyle kabul edilmişti ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu yasayı oybirliğiyle ka
bul ederken, öncelikle, demokratik bir 
düşüncenin temel ürünü olan kazanılmış 
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haklara saygıyı ön planda tutanarak ha
reket etmişti. Kazanılmış hakların Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından ta
nınması, gerçekten kamuoyunda ve bu 
haklarım bugüne kadar elde edemeyen 
öğretim üyeleri arasında büyük bir saygı 
ile karşılanmıştı. Ancak, Sayın Cumhur
başkanı, biraz önce anlatılan gerekçeler
le, fakat bizce kesinlikle makul olmayan 
gerekçelerle bu yasayı veto ettiler. Sayın 
Curnhurbaşkam bu vetosuyla, bizim an
ladığımız kadarıyla, sanki Türkiye Bü
yük Millet Meclisine, «Size, YöK'ü del-
dirtmem, şeklinde bir mesaj veriyor gibi 
bir izlenim yarattılar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ke
sinlikle ve hiçbir zaman, üniversite so
runlarına ilişkin kendi yetkilerini, YÖK 
gibi siyasal niteliği olmayan, bürokratik 
niteliği ağır basan ve kendinden çok, baş
ka güçlere dayanmayı amaçlayan bir 
kuruluşa vermek taraftarı olamaz ve biz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
YöK'ü, şu ya da bu biçimde hizaya 
getirmek zorundayız. Çünkü YÖK, 
bir darbe ortamı içerisinde Türk 
üniversitelerinin sırtına giydirilmiş tek 
tip bir cezaevi elbisesi gibi, sıkıcı, bu
naltıcı ve üniversitelerin bugünkü sorun
larına cevap vermeyecek bir yapı içinde
dir ve bu sorunlar, gördüğünüz gibi, kı
sa bir süre önce, bazı üniversitelerde or
taya çıkan olaylarla da tekrar açıkça or
taya çıkmış, gündeme gelmiş bulunmak
ladır. Bunu, bir felaket tellalcılığı olarak 
söylemiyorum; ama Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, üniversite sorunlarına, öğ
renci sorunlarına sahip çıkmak zorunda
dır ve bu konuyla ilgili olarak geçenler
de vermiş olduğumuz Meclis araştırması 
önergesinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından olumlu karşılanarak, bu 
sorunların detaylarıyla araştırılması, ince
lenmesi ve gene Türkiye Büyük Millet 
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JMeclisinin ortak kararlarıyla en iyinin 
bulunması şeklinde değerlendirilmesi, bi
zim temel düşüncemiz ve ümidimizdir. 

IBu düşünceler içerisinde, bu kanu
nun kabulünü SHP olarak bilgilerinize 
sunuyor ve sizleri saygılarımla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Şahsı adına, Sayın Rıza Yılmaz; bu
yurun efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biz bu yasayı Millî 
(Eğitim Komisyonunda kabul ettiğimiz 
igün, bir başka yasayı daha kabul ettik; 
o yasa da bu yasanın bir benzeriydi. O 
yasa, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 
çalışan profesörleri ilgilendiriyordu; bu 
yasa da sivil üniversitelerimizdeki pro
fesörleri ilgilendiren fak yasa. Bu iki ya
sanın arasında içerik açısından hiçbir fark 
yok; ama Şaym Cumhurbaşkanı, ne hik
metse, Gülhane Askerî Tıp Akademisini 
ilgilendiren kanunu anında onayladılar; 
2547 sayılı aynı kanunu ise veto ettiler. 

Değerli arkadaşlar; Parlamentomuzda-
ki 450 arkadaşımızdan dört - beş tanesi 
bayan; diğerlerinin tümü erkek arkadaş
larımız ve hepimiz hayatımızın bir dö
neminde, ordunun şu veya bu kademe
sinde, er veya subay olarak görev yap
tık. Belli bir süre; iki yıl, üç yıl, on yıl, 
yirmi yıl ordu saflarında hizmet eden 
arkadaşlarımız var; ama bu, devletin en 
üst makamında oturan Sayın Cumhurbaş
kanı dahil olmak üzere, hiç kimseye ya
saları onaylamak veya onaylamamak ko
nusunda ayrıcalık tanıma hakkını vermez. 
Sayın Cumhurbaşkanı bu iki yasa ara
sındaki tercihiyle çifte standart uygula
mıştır, 

2 7 . 5 . 1 9 8 8 0 : 2 

Bu hususu tespit emtek için söz al
dım, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Yılmaz. 

Sayın Fuat Atalay, buyurun efendim. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; getiri
len bu yasa tasarısının Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan bütün 
partilerce olumlu bulunduğunu gözlüyo
rum^ 

Esas itibariyle, gerekçe olarak da, 
geçmişe dönük olarak belirli mağduri
yetlerin giderilmesi ilkesi getirildiği için, 
bu yasa tasarısına olumlu bakılmakta
dır. Geçmişe dönük hakların, 12 Eylül 
döneminde çıkarılan antidemokratik dü
zenlemelerle ortadan kaldırılmasından 
dolayı birçok öğretim üyesinin mağdur 
olduğu söylenmektedir. Bu konuda diye
cek fazla bir şeyim yok; ama Türkiye 
IBüyük Millet Meclisinin bu yasama dö
neminde, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından getirilen bu tasa
rıyla beraber, bundan çok daha da önem
li olan ve ara dönem içerisinde siyasal 
düşüncelerinden dolayı üniversitelerden 
uzaklaştırılan; 1402 sayılı Yasayla görev
lerinden bir sıkıyönetim komutanının uy
gun bulduğu talimatla, düşünceyle uzak
laştırılan yüzlerce profesörün, doçentin, 
öğretim üyesinin haklarının da iade edil
mesinin bu tasarıyla beraber gerçekleş
tirilmesini gönül arzu ederdi. 

Böylece, profesörlük ve doçentlik kad
rolarında tıkanıklıktan dolayı belirli un
vanlarını alamayan profesör ve doçent
lerin mağduriyeti izale edilirken, öte yan
dan, hiçbir kötü düşünceleri olmayan 
ve sadece siyasal düşüncelerinden dolayı 
üniversiteden uzaklaştırılan yüzlerce öğ
retim üyesinin hakları da iade edilirdi 
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ve bu şekilde Anayasadaki «eşitlik» il
kesi tam anlamıyla işlemiş olurdu. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının 2 
nci maddesinde hepinizin dikkatlerini çe
ken önemli bir konunun olacağı kanaa
tindeyim. Tasarının 2 nci madesiyle ge
tirilen «Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler 
ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu, Adlî Tıp Kurumu Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, kamu 
kuruluşları ve kamu yararına çalışan ku
ruluşlar veya gerçek kişiler tarafından 
kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş 
isosyal güvenlik kurumlarında da öğretim 
üyelerinin görev alması» hükmü, gerçek
ten sakıncalı bir hükümdür. Üniversite
lerin özerkliği çerçevesinde, bazı öğretim 
üyelerinin özel kişilerce kurulacak vakıf
larda görev alması, bir taraftan onların 
ek maddî olanaklara kavuşturulmasına 
neden olacak, diğer taraftan, üniversite
lerin genel gelişimini olumsuz yönde etki
leyebilecektir. Bunun sakıncalı olduğu 
kanaatindeyim. 

Genel çerçevede bu yasa tasarısı de
ğerlendirildiğinde, belirli olumlulukları 
içerisinde muhafaza etmekle beraber, bu
nun Anayasadaki «Yurttaşların eşitliği» 
(ilkesi konusundnda net ve samimî bir de
ğerlendirme içerisinde olmadığı ve 2 nci 
maddesindeki olumsuzluklarının da Ge
nel Kurulca dikkate alınacağına inanıyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim,! 

Biraz önce görüştüğümüz Adalet 
Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulma
sına Dair Kanun Tasarısıyla ilgili oyla
ma işlemi tamamlanmıştır. 

Lütfen kupaları kaldıralım efendim. 
(Oyların ayrımına başlandı.) 
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BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler bu eskilde tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlükten 

Kaldırılması Hakkında Kanun 
MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğ

retim Kanununun Geçici 8 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hü
kümlerine göre doçentlik ve profesörlük 
unvanını almak üzere başvurmuş ve baş
vurusu kabul edilmiş olanlar ile 30 Hazi
ran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata 
göre doçentlik ve profesörlük için öngö
rülen çalışma süresini tamamlayacakların 
başvuruları ve başyuurlarının kabulü ha
linde kadroya atama dışındaki işlemleri 
önceki mevzuata göre yürütülür. 

Yukarıdaki hükme göre profesörlüğe 
yükseltilmiş olanlar (kısmî veya tam gün) 
kadroya bağlı olmaksızın profesör unva
nının sağladığı bütün akademik hak ve 
yetkilere sahip olmak şartı ile bulunduk
ları kadrolarda profesör unvanını taşır
lar. Bunlar ilgili birimlerdeki profesör] 
karolarına öncelikle atanırlar. 

Üniversiteler ve Akademilerle ilgili 
kanunların hükümlerine göre gerekli ya
bancı dil sınavlarını da vermiş olmaları 
kaydıyla doçentlik sınavlarını tamamla
mış bulunanların profesörlüğe yükseltil
meleri de istedikleri takdirde önceki mev
zuatlarına göre yürütülür. 

Bu hükümlere göre profesörlüğe yük
seltilecekler ile bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren bir yıl içinde doçentliğe 
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yükseltilmiş olanlar ve 2547 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kadro şartı hariç profe
sörlüğe yükseltilmenin diğer şartlarını 
yerine getirecek olanlar, bulundukları 
kadrolarda doçent ve profesör unvanla
rının sağladığı bütün hak ve yetkilerden 
yararlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerde
ki doçent ve profesör kadrolarına önce
likle atanırlar. 

Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşki
latına bağlı yükseköğretim kurumlarında 
doçentlik ve profesörlük unvanlarının ve
rilmesinde yukarıdaki esaslar uygulanır. 

İBAŞKAN — 1 inci madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğ

retim Kanununun 38 'inci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

öğretim elemanları; ilgili Kurumlar 
ile kendisinin isteği, Üniversite Yönetim 
Kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğ
retim Kurulunun kararı ile ihtiyaç du
yulan konularda, özlük işlemleri kendi 
kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, Ba
kanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 
Adlî Tıp Kurumu, Türkiye Atom Ener
jisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakfı, kamu kuruluşları 
ve kamu yararına çalışan kuruluşlar ve
ya gerçek kişiler tarafından kurulan va
kıflar ile kanunla kurulmuş sosyal gü
venlik kurumları ile kamuya yararlı der
nekler ve bunların iştiraklerinde, araştır
ına - geliştirme kurumları ve diğer ka
mu kuruluşlarında geçici olarak görev
lendirilebilirler. Bu şekilde görevlendiri-
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lenler (Adlî Tıp Kurumu ile Vakıflarca 
kurulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, 
sağlık ocakları ve gezici sağlık araçları 
hariç) döner sermayeden yararlanamaz
lar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğre
tim Kurumlarındaki aylık ve diğer öde
meler ile öteki hakları devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-
Ibul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 3. — 2547 sayılı Yüksek

öğretim Kanununun Geçici 21 inci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer., 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bü Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.*. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 
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6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üçerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu^ 
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/365) (S. Sayısı: 50) (1) 

'BAŞKAN — Altıncı sıradaki, Tür
kiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti Arasında Gelir ye Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerden Çifte Ver
gilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun (Tasarısının görüşmelerine başlı
yoruz. 

Komisyon ye hükümet yerlerini al
ınışlardır. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
4. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme 

Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/425) IS. Sayısı : 64) (De
vam) 

BAŞKAN — Ancak, görüşmelere baş
lamadan önce, Adalet Teşkilatını Güç- ' 
lendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanun 
Tasarının açık oylamasının sonucunu 
ilan ediyorum: 

Oylamaya 242 sayın üye katılmışlar
dır; 210 üye kabul, 26 üye ret oyu kul
lanmış, 4 çekimser ve 1 geçersiz oy kal
mıştır. Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Milletimize ve adalet camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

6. \— Türkiye Cumhuriyeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alman Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-

(1) 50 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir, 
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lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/365) (S. Sayısı : 50) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 
okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum: Raporun okunmasını kalbul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunmaması 
kaibul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
yoktur. 

Bu itibarla, maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosya
list Cumhuriyeti Arasmda Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 1 Temmuz 1986 ta

rihinde Bükreş'de imzalanan «Türkiye 
Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cum
huriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması»nın onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştlir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3, — Bu Kanun hükümle

rin! Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı da açık oylamaya 
(tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutularının sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın efendim. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pa
kistan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçı
lığına Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/354) (S. Sa
yısı : 51 (1) 

BAŞKAN — Yedindi sıradaki, Tür
kiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cum
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ön
leme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: 

Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunmama
sı kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteeyn 
olmamıştır. 

(1) 51 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir.. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Almam Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Kasım 1985 tari
hinde Îslamabad'da imzalanan «Türkiye 
Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhu
riyeti Arasında Gelir üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An-
laşmasiMiın onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok, 

[Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenelr... Madde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri

ni Bakanlar Kurulu yürütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bu tasarı da, aynı şekilde, açık oy
lamaya tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle ya-
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pılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bundan önceki tasarıyla il
gili olarak oy kullanmayan arkadaşımız 
varsa kullansın; karışıklığa sebep olma
yalım. 

Kupalar şıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kral
lığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer 
Artış Kazançları Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/359) (S. Sayısı: 52) (!) 

BAŞKAN — Sekizinci sıradaki, Tür
kiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında 
Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçı
lığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 52 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti île Büyük Britanya 

ve Kuzey İrknda Birleşik Krallığı 
Atasında Gelir ve Sermaye Değer Artış 
Kazançları Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

-MADDE 1. — 19 Şubat 1986 tarihin
de Londra'da imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İr
landa Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve 
Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması» nın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN —Madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
•Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

'3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Bu tasarı da, diğerleri gibi', açık oyla
maya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar ara
sında dolaştırılması suretiyle yapılmasını 
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oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

©AŞKAN — Bundan önceki tasarı 
için oy kullanmayan var mı efendim? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir; kupalar 
kaldırılsın. 

^Oyların ayrımına başlandı) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollan
da Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ön
leme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/360) (S. Sayısı: 53) (1) 

BAŞKAN — Dokuzuncu sıradaki, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... 
Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 53 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kral
lığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 27 Mart 1986 tarihinde 

Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuri
yeti ile Hollanda Krallığı Arasında Ge
lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması» nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE. 2. — Bu Kanun yayımı ta-

rihirtde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-

teul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümie-

rin'i Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 

Ma'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bu kanun da, aynı şekilde, açık oyla
maya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar ara
sında dolaştırılması suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
'(Oyların toplanmasına başlandı) 

— 109 — 



T. B. M. M. B: 72 27 . 5 . 1988 0 : 2 

BAŞKAN — İkinci kupamızdaki oy
lama işlemi bitmiştir. Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımına başlandı) 

10. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ye Dışişleri komisyonları rapor
ları (11367) (S. Sayısı: 55) 

BAŞKAN — Onuncu sıradaki, Ulus
lararası Çalışma Teşkilatı Anayasasında 
Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar., 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum: Ko
misyon raporunun okunmasını kabul 
e'denler... Etmeyenler. Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
«Uluslararası Çalışına Teşkilatı 

Anayasada Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — ...» 
YAŞAR TOPÇU <Sinop) — Sayın Aş

kın, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan-
vekilidir. Komisyonun Dışişleri Komisyo
nu olması lazım. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık varsa derhal 
tas'hih öderiz Sayın Topçu, merak etme
yin.. 
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Onuncu sıradaki tasarıda, Dışişleri Ko
misyonunun bulunması gerekiyor. Esas 
komisyon Dışişleri Komisyonu. 

Dışişleri Komisyonundan kimse yok 
mu?.. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Dışişleri 
Komisyonundan 'ben varım; ama sadece 
üyeyim. 

BAŞKAN — Başkan, başkanvekili ve
ya sözcü olması gerekiyor. Bir önceki ta
sarının oylamasını tamamlarken Dışişleri 
Komisyonu Başkanı, Başkanvekili veya 
Sözcüsünü bulalım. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Komisyonun aranacağına dair 
bir usul yok, atlamanız lazım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir sonrakine 
geçip, devam edeceğiz. 

11. — Devletler ve Diğer Devletlerin 
Vatandaşları {Arasındaki Yatırım Uyuş
mazlıklarının çözümlenmesi Hakkında 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı: 62) (1) 

BAŞKAN — OnibMnci sıradaki, Dev
letler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları 
Arasıridaki Yatırım Uyuşmazlıklarının 
Çözümlenmesi Hakkında Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Daİr Kanun Taisarısmın görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon raporunun okunup okun

masını oylarınıza sunuyorum: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzeriride söz isteyen?.. 
Yoktur. 

(1) 62 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 
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Bu itibarla, maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyor 
rum 1 
Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaş
ları Arasındaki Yatırını Uyuşmazlıkları
nın Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 24.6.1987 tarihinde im

zalanan ve Yatırım Uyuşmazlıklarının 
Çözümü îçin Uluslararası Merkezî 
(ICSID) kuran Devletler ve Diğer Devlet 
Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuş
mazlıklarının Çözümlenmesi Hakkındaki 
Sözleşmenin :' 

a) Yabancı sermaye ile ilgili yürür
lükteki mevzuat çerçevesinde izin verilmiş 
ve fiilen yatırım faaliyeti başlamış olan 
yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlık
ların ICSID'e götürülebilmesi, 

b) Türk mahkemelerinin münhasır 
yetkisinde bulunması dolayısı ile Türkiye' 
de mevcut gayrimenkul] er üzerindeki mül
kiyet Ve aynî hak uyuşmazlıklarının 
TCSID'e götürülmemesi, 

c) Türkiye Cumhuriyetinin diğer ül
kelerle İmzalayacağı «Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına» ilişkin 
münferM ikili anlaşmalarda yatırım uyuş
mazlıklarının Lahey Adalet Divanına gö
türülmesine ilişkin ICSID Sözleşmesinin 
64 üncü maddesine rezerv konulması, 

Kaydıyla onaylanması uygun bulun
muştur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Yatırım Uyuşmazlıkla

rının Çözümü tçin Uluslararası Merkeze 

yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar 
bütçelerine konulacak ödeneklerden mah
sup edilmek üzere avans olarak yerine ge
tirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Katılma için gerekli 

diğer işlemleri yapmak ve Sözleşme hü
kümlerinin gerektirdiği diğer tedbirleri 
almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maldde kaibul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı da, aynı şekilde, açık 
oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın kupaların sıralar ara
sında dolaştırılması suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralararasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
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BAŞ/KAN — 53 sıra sayılı tasarıya 
oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Kupalar 
kaldırılsın, 

12. — Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/439) (S. Sayısı: 66) (1) 

BAŞ/KAN — Gündeıriin, «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyondan Gelen 
Diğer işler» kısmının 12 nci sırasındaki, 
Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Sait Ekinci, 
SHP Grubu adına da Sayın Zeki Ünal 
söz istemişlerdir. 

YAŞAR TOPÇU (jSinop) — DYP 
Grubu adına !biz de söz istiyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Müracaat edin söz vere
lim efendim. 

Sayın Ekinci, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA SAİT EKİN-

Ct ^Burdur) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Türkiye Futbol Federasyo
nunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı üzerinde Anavatan Par
tisi Grubunun görüşlerini açıklaimak için 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu 
vesileyle, Yüce Heyetinize en derin say
gılarımı sunarım. 

(1) 66 S. Sayılı Basmayazı tutanağa 
eklidir. 

Bilindiği gibi, spor faaliyetleri, ruhen 
ve bedenen daha sağlıklı insanların yetiş
mesine önemli oranda katkıda bulunmak
tadır. Spor faaliyetlerinin bir üstün özel
liği de milletlerarası dostluk ve barışı kuv
ve tİendirmesMir. Sosyal, kültürel ve eko
nomik kalkınmanın temel unsuru sağ
lıklı insan gücü olduğuna göre, bir mil
letin bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştiril
mesi çağımızda büyük önem kazanmak
tadır. 

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 
28'ini 12 - 24 yaş arasındaki gençlerin 
oluşturduğu dikkate alınırsa, bunların be
denen ve ru'hen sağlıklı yetiştirilmesi, ge-
leceğim'izin güvencesi, cumhuriyetimizin 
temeli olacaktır. 

Öte yandan acıları halen hafızaları
mızdan ısilıinmemiş 'bulunan geçmıiş 'dö
nemlerdeki sapıik ideolojilerde, bölücü 
ve anarşik eylemlerde genç kes'imin kul
lanılmış olması, gençlik ve spor kavram
ları üzerinde hassasiyetle durulmasını ge-
re'kt'iınmekttediir. 

Bu nedenle, gençlerimizin spora yön
lendirilmelerinin ve enerjilerinin kendi 
sağlıkliarı yolunda sarf edilmesinin sağ
lanması, devletin vazgeçilmez ana fonk-
siyonllari'ndan biridir. 

Spor yönetiminde karar alır ve uy
gularken sadece bugünü değil, gelecek 
günleri, yılları da hesap etmek mecbu
riyetindeyiz. 

'Milletlerarası spor yarışmalarına bak
tığımızda siyasî alanda birbirleriyle sa
vaş halinde olan veya birbirleriyle' prob
lemleri olan ülkelerin centilmence ve 
dostluk içerisinde sportif temaslar yap
tıklarını görmelkifceyiiz. Bu temaslar so
nunda da milletlerarası dostluk ve barış 
sağlandığı gibi, dostluk bağları da gide
rek güçlenmektedir. 

Günümüzde, teknolojik gelişmelere 
paralel olarak, spor alanında da ülkele-
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rin büyük yatırımlar yaptıklarıma, tek
nolojinin en son ürünlerinin spor ala
nında kullanıldığına şahit olmaktayız. 

Ayrıca, diğer bilim dallarında oldu
ğu gibi, çağımızda sporda da bütün ça
lışmalar artık bilimsel esaslara uygun şe
kilde yapılmaktadır. 

Yine, spor alanındaki yayın hizmet
lerine örtem verilmekte, bilimsel spor 
yayınlarımın sayısı da giderek artmakta
dır. 

Ülkeler, teknolojideki büyük geliş
melerin de katkısıyla, en fazla ve en iyi 
şekilde propagandalarını spor faaliyetleri 
içinde yapabildiklerinin farkına vardık
larından, millidlerarası alanda da daha 
başarılı olabilmek ve ülkelerinin olumlu 
propagandasını yapmak için büyük gay
ret göstermektedirler. 

Ülkemizin spor alanına, özellikle 
spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve 
idaresine sağladığı katkıları iki temel e'sa-
sın üzerine yerleştirmemiz mümkündür. 

'Bunlardan birincisi, bir kamu hizme
ti olarak bütün vatandaşlarımızın spor 
faali yetilerine katılmalarını temin ederek, 
baden ve ıruh sağlıklarını geliştirmeleri
ne, dolayısıyla sağlıklı ve dinamik bir 
Türk toplumunun yetişimiesine katkıda 
bulunmak; 

İkincisi ise, milletlerarası dostluk ve 
yakınlaşmaya önemilıi etkisi bulunan mil
letlerarası spor müsabakalarıyla ilgili 
olarak her türlü çalışmaları yapmaktır. 

Amayasaımızın 59 uncu maddesinde, 
«Devlet, her yaştaki Türk vatandaşları
nın beden ve ruh Sağlığını geliştirecek 
tedbirleri alır, ıspoınun kitlelere yayılma
sını teşvik eder. 

Devlet, başarılı sporcuyu korur» hükmü 
bulunmaktadır. Burada da görüleceği üze
re, öncelikle devlete bedenen ve ruhen 
daha sağlıklı bir toplumun yetiştidlme-
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sini sağlayacak tedbirleri alma görevli 
verilmiştir. Ayrıca, millî ve milletlerara
sı spor alanında ülkemizi en iyi şekilde 
temsil edecek sporcuları koruma göre
vi de, yine1 Anayasada yer almıştır. 

Devletin beden eğitimi ve spor ala-
uındaki temel spor politikasını genel 'hat
larıyla «ortaya koyan bu Anayasa hükmü 
dahilinde, gerek Anavatan Partisi ola
rak parti programımızda, gerekse iktidar 
partisi olarak hükümet programımızda 
ve politikamızda, sporun ülkemizde her 
yönüyle gelişip yayılması için gerekli 
olan temel hususlara yer verilmiştir. 

Öncelikle ülkemiizde amatör sporun 
gelişmesinde problem teşkil' eden husus
ların tespit edilmeye çalışılması, daha 
sonra da, tespit edilen problemlerin or
tadan kaldırılmasını sağlayacak mevzuat 
düzenlemelerinle gidilmesi temel politi-
tikalarimızdandır. 

Hükümet olduğumuzdan bu yana, 
amatör sporların ve de genelde beden 
eğitimi ve spor alanındaki temel prob
lemlerin, mevcut mevzuattan kaynakla
nan problemlerini büyük oranda çöze
ceğine inandığımız düzenlemelere gidil
miştir. 

Bu tasarımın amacı, profesyonel fut
bol faaliyetlerimi millî ve milletlerarası 
kaidelere göre yürütmek, teşkilatlandır
mak, geliştirmek ve Türk futbolunu yurt 
içi ve yurt dışında temsil etmek üzere 
özel hukuk hükümlerinle tabi ve tüzelki
şiliği sahip Türkiye Futbol Federasyo
nunun teşkilat, görev ve yetkilerine ait 
esas ve usulleri düzenlemektir. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin ma
lumları olduğu üzere, ülkemizde ve dün
yada, «spor olayı* denince ilk akla ge
len futboldur. Çünkü, seyir sporları 
içinde kitlelerin en ziyade ilgisini çeken 
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spor dalı ımuhaklkakki futboldur. Kitle 
iletişim araçlarının ve haberleşme tek
nolojisinin hızla arttığı ve yaygınlaştı
ğı günümüzde, futbolun ve talbiîkıi diğer 
spor dallarıma, özelikle televizyon ile 
toplumun en ücra köşesine kadar geti
rildiği bilinen bir gerçektir. Ülkemizde 
seyir sporları içinde halkımızın yüzde 
90*ıaın illgi ve alakasını çöken futbolun, 
gerek Avrupa ve1 gerekse Dünyadaki ge-
lişmesıme mümkün olduğu ölçüde ayak 
uydurabilmesi için, önce futbolun pro
fesyonelce yönetilmesi gerekmektedir. 
Hükümetimizce hazırlanan ve takdir ve 
tasviplerinize sunulan tasarıyla futbolu
muza, profesyonelce bir yönetim ve özerk 
bir çalışma anlayışı getirilmektedir. Av
rupa Futbol Birliği olan UEFA ve Dün
ya Futbol Birliği olan FİFA'ya dahil de
mokratik ülkelerin futbol federasyonla
rında zaten bu anlayış hüküm sürmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; tasarı; 
İhtisas komisyonu olan Milî Eğitim 
Komisyonunda, İki birkSşim halinde ya
pılan görüşmelerde enine boyuna tartı
şılmış, geneli itibariyle kalbule ve tak
dire şayan bulunmuştur. Zaten daha ön
celeri »de gerek hakanlık bazında ve ge
rekse Bakanlar Kurulunda ve hatta tüm 
spor kamuoyunda tartışmalara açılmış ve 
gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Ta
san, yeni kurulan bir kuruluşun kanunu 
olduğu için, bir 'kod Ikanunudur; yani 
mevcut bir teşkilat kanununu değiştirme
yip, ilk defa hür kuruluşun teşkilatını, 
yapısını! ve görevlerini bdiriemektedir. 
Bu sebeple de, ilk uygulamallannın neti
celerinin ıbaşarıh olması için her türlü 
çaba ve her kesimden her türlü yardım 
esirgenmemelddir. Tasarı incelendiğinde 
görülecektir ki, yeni kurulan hu teşki
lata, genelde, seçim sistemi hâkim olup, 
gerek yönetimde, gerekse malî imkânlar-

27 . 5 .1988 O : 2 

da özerklik kazandırılmalktadır. Seçici 
kurulların ve özellikte federasyon genel 
kurulunun oluşmasında sporun her ke
siminden ilgililere yer verilmesiyle de, 
spor 'yönetiminin yaygınlaştırıllması esa
sı getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarı kanunlaştığı takdirde, kurulacak 
olan Türkiye Futbol Federasyonu, her 
şeyden önce, malî halkımdan özerkliği
ni ve seçim sistemiyle de yönetim özerk
liğini kazanmasıyla, futbolumuza yeni 
'bir çehre kazandıracağına olan inancı
mız tamdır. Her türlü politik baskıdan 
uzak bir yönetim anlayışı, yeni Futbol 
Federasyonuna ayrı İbir özerklik kazan
dıracaktır. 

^Şirndi huzurlarınızda iyeni bir reform 
tasarısı vardır; Türkiye Futbol Federas
yonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı. Bu reform tasarı
sıyla neler getiriliyor, kısaca arz etmek iş
itiyorum: 

1. Prosefyonel futbol faaliyetleri 
Beden Terbiyesi ve Spor Genel 'Müdür
lüğünden ayrılarak, tüzelkişiliği haiz, 
özel hukuk hükümlerine tabi, özel sta
tülü ibir kuruluşa bağlanmaktadır. 

2< Bu Kanunla kurulacak federas
yon, yurt dışı münasebetlerde amatör 
futbolu da 'temsil edeceğinden, yurt dı
şında futbol tek bir federasyon tarafın
dan ıtemsit edilmiş olacaktır. Ancak, 
amatör futbol faaliyetleri Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı 
olarak yürütülecektir; yani amatör fut
bol yine Beden Terbiyesinde kalmakta
dır. Böylecie Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel 'Müdürlüğü amatör futbola daha 
çok zaman ve imikân ayırabilecektir. Esa
sen bu hususu diğer bütün amatör spor 
dalları için de söylemek gerekir. Çün
kü, maalesef amatör spor yıllardır pro-
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fesyonel futbolun gölgesinde kalmış ve 
istenildiği gibi büyüyüp gelişememiştir. 
Şimdi huzurlarınızda bulunan 'bu tasarı 
tasviplerinıize mazhar olduğu takdirde, 
amatör spor için bir iimikân doğacaktır. 

' 3. Profesyonel futbol bu kanun ile 
bundan 'böyle profesyonelce yöneticile-
cdktir. Yönetim, demokratik bir seçimle 
ortaya çıkmaktadır. 155 kişilik Genel 
Kurulun 80 üyesi futbol kulüplerinin 
kendi aralarından seçtikleri temsilcilerin
den teşekkül etmektedir. Bu Glenel Ku
rul, Federasyon Başkanı olabilecek 3 
adayı seçecektir. Yönetim Kurulunun 
teşekkülünde de yine seçim esası hâkim
dir. Yalnız, Federasyon Başkanı 4 üye
yi, Genel Kurul üyeleri arasından ken
di seçecektir. Geri kalan 8 üye seçimle 
gelmektedir. 4 üyenin Federasyon Baş
kanı tarafından seçilme esprisi ise, güç
lü ve ahenkli Federasyon Başkanı siste
mini yaratmak içindir, 

4< Kanunla getirilen ıbir diğer yeni-
•lik Tahkim Kuruludur. Bilindiği gibi, 
prosefyonel futbolla ilgili bütün ihtilaf-' 
lar 'bugün idarî yargıya gitmektedir. 
îşte, bu kanun tasarısıyla getirilen özel 
hulkuk hükümlerine tabi, özel statülü bu 
federasyonun kararları artık yargı mer
allerine gitmeyecek, böylece, uzun yıl
lardan beri eleştirilen, «Profesyonel fut
bol mahkeme kapılarında» sözü ve eleş
tirileri ortadan kaltaacaiktu-i Esasen bu 
sistemi getirme de gerekmektedir. Çün
kü, FİFA statüsünü imzalayan ülke 
olarak biz bunu taahhüt ediyoruz; yani, 
profesyonel futbol ile ilgili ihtilaflarda 
yargı yoluna başvurmayacağımızı taah
hüt etmişiz. Şimdi yeni kanunla bu sağ
lanmış oluyor; ihtilaflar, Tahkim! Kuru
lu yoluyla çözümlenecektir. 

5. Getirilen en önemli yeniiekierden 
bir 'diğeri, federasyonun kendi kararla
rının kendisinin alıp uygulamasıdır. Bu 

— 115 

kararlarının tasdiki için kendi dışında 
bir kuruluş yoktur. 

6. Kurulacak bu federasyon kendi 
geMerini de rahatlıkla kullanacaktır. 
Gelirleri, 'şimdikinin yaklaşık 4 - 5 kata 
olmaktadır; şimdiki federasyonun bütçesi 
1 milyar liradır. 

7. Getirilen diğer yeni bir sistem, 
gelirini ırdıatlıkla sağlayabilen ve, har
cayabilen bu kuruluşun, malî işlemleri
nim denetlenmesini sağlayabilmek için, 
kendi içinde kuracağı denetleme kurulu
dur. 

8. Bu arada kanunla sağlanan bir 
diğer imkân ile de spor kulüpleri, pro
fesyonel fultball! takımlarım, Türk Tica
ret Kanunu hükümlerine göre kuracak
lar veya kurulmuş olan şirketlere devre
debilecekler veya kiraya verebilecekler
dir. 

Kanun sistematiği içinde, özetle şu 
hususu arz etmek isterim: Kanun, mü
kemmel ıbir çerçeve kanun şeklinde ha
zırlanmış ve ayrıntı ile uygulamaları, 
«Ana Statü» adıyla belirlemen ve Fede
rasyon Yönetim Kurulunca hazırlanıp, 
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe kona
cak hukukî bir metne ve federasyonca 
hazırlanan diğer statülere bırakmıştır. 
Bu, kanunun zaman içindeki ıgelişmelere 
ve yeniliklere açık çağdaş bir kanun ol
duğunu gösterir. «Ana Statü» ismi, kuru
lacak federasyonun Ikamu kurumu nite
liğinde almaması, Özel hukuk hükümleri
ne tabi ve özel statülü olmasından kay
naklanmaktadır,: 

İSayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tasarının kanunlaşması halinde kurula
cak olan yeni Futbol Federasyonunun, 
profesyonelce bir yönetim ve anlayışla 
Türk futbolunu, dünyanın futbolda ge
lişmiş ülke standartları seviyesine çıkar
masını temenni ediyoruz ve bu konuda 
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her kesimin destek ve yardımlarını esir-
gemıeyeceğini ümit ediyoruz. 

Tasarının şimdiden memleketimize 
hayırlı olması dileklerimizle ve yeni ku
rulacak Futbol Federasyonuna da ba
şarılı çalışmalıar temennisiyle, Yüce He
yetinizi, şahısım ve" grubum adına say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Ekinci. 

62 sıra sayılı kanun tasarısına oyu
nu 'kullanmayan sayın üye var mı? Yok, 
Oylamia işlemi bitmiştir, kupalar kaldı
rılışın. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Arasmda 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/365) (S. Sayısı : 50) (Devam) 

BAŞKAN — Biraz önce yapılan açık 
oylamaların sonuçlarını Yüce Heyetini
ze arz ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının açık oylama
sına 193 saym üye katılmış; 190 kabul, 
2 çekimser, 1 geçersiz oy kullanılmıştır. 

Böylece tasarı kanunlaşmıştır; hayır
lı olsun. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pa
kistan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçı
lığına Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/354) (S. 
Sayısı : 51) (Devam) 

BAŞKAN — Tüfkiye Cumhuriyeti 
ile Pakistan îslam Cumhuriyeti Arasın
da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 
198 sayın üye katılmış; 195 üye kabul, 
1 üye ret, 1 üye çekimser, 1 üye de ge
çersiz oy kullanmıştır. 

Böylece tasarı kanunlaşmıştır. Hayır
lı olsun. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bü
yük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik 
Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye De
ğer Artış Kazançları Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri; Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/359) (S. Sayısı : 52) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Bir
leşik Krallığı Arasında Gelir ve Serma
ye Değer Artış Kazançları Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 207 sayın üye katılmış; 
203 kabul, 3 ret, 1 çekimser oy kullanıl
mıştır 

• Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayır
lı olsun. 

. 9 — Türkiye Cumhuriyeti ile Hol
landa Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/360) (S. Sayısı : 53) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üze
rinden alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısının açık oylamasına 203 sayın üye 
katılmış, 201 kabul, 1 ret, 1 çekimser oy 
kullanılmıştır. 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayır
lı olsun. 

12. — Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/439) (S. Sayısı : 66) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam 
ediyoruz. 

SHP Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; 
buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Türkiye Futbol Federasyo
nunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
hazırlanan Yasa Tasarısını değerlendir
mek için, Sosyaldemökrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini bildirmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Öncelikle, spor nedir, önemi, profes
yonel spor nedir, Türk sporunun içinde 
bulunduğu sorunlar, bu getirilen yasa 
tasarısıyla ne amaçlanıyor konularıyla, 
ilgili yasanın değerlendirmesini yapmaya 
çalışacağım. 

Sporu, çağdaş konumuyla şöyle ' ta
nımlayabiliriz : insanın doğa ile ilk ya 
da toplumla işbirliği, işbölümüne dayalı, 
ileri ilişkilerini bir benzetim aracı olarak 
doğayla savaşım yarışında edinilen be
densel beceri ve geliştirilen araçlı ve araç-
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sız yöntemleri, sonuçları açısından ba
rışçı, yapan açısından sürekli, izleyen açı
sından eğlendirici biçimde, bireysel ya 
da toplu, boş zamana uygulanan oyun, 
oyalanma ve işten uzaklaşma araçlarını 
giderek işin kendisi yaparken, kendil ba
ğımsız aygıtını da geliştiren, estetik, tek
nik, fizik, yarışmacı, meslekî ve toplum
sal bir süreçtir. 

Profesyonel spor da, aynı doğrultuda 
sporun meslekleşmes'idir. Sporun özellik
leri zaten tanımında vardır. Spor barış
çıdır, ulusal reklam aracıdır, gençliğin 
sağlığıdır, toplumun dayanışmasıdır, sos
yalleşmedir, ruh güzelliğidir, eğlencedir 
spor. 

Günümüzde spor, boş zamanları de
ğerlendirme, oyalanma, işten uzaklaşma 
tanımını aşmış ve giderek ekonomik ve 
siyasî yapılanmanın içerisine girmiştir. 

Devletçe spora gereken önem verilme-
m'iştir. Ayrıca sporun evrenselliğinden 
gelen bağımsızlık ilkesi, yönetimlere yan
sımamıştır. Spor hep politik araç olarak 
kullanılmıştır ve spor tesislerimiz üretken 
olıruyan bir şekilde aynı amaca feda 
edilmiştir. Programsız ve politikasız Türk 
sporu el yordamıyla yıllardan beri yöne-
tilm.ştir. 

Konuya örneklerle yaklaşalım : Sa
yın Başbakanımızın hanımı Beşiktaşlı, 
'kendisi Fenerbahçeli, oğlu Galatasaraylı, 
kızı Trabzonsporlu; basında boy boy re
simler ve demeçler... Yine geçmişte Fe
derasyon Başkanı Kemal Ulusu'nun, Baş
bakanımızın hanımı tarafından atandığı 
söyleniyor. Burada ,'sporun bağımsızlık 
ilkesi yaralanıyor; kulüpler ve taraftar
lar, partinin reklam aracı olarak görülü
yor. Yine, geçen yıl küme düşen Bursa-
spor ve Kocaelıspor takımlarımız, ikin
ci millî ligde maç yapmalarına rağmen, 
tekrar birinci lige alınmışlardır. Örgani-
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zasyon, ciddiyet ve statü bozulmuştur. 
Bu örnek, Anavatan Partisinin profesyo
nel futbolu oy deposu olarak görmesinin 
bir göstergesidir. 

Ülkemizdeki spor tesisleri eksiktir, 
kalitesizdir, amaca uygun değildir, gere
ken araç ve gereçlerden yoksundur, eği
timci eksikliği vardır, tesislerin yeterli 
sağlıkçısı yoktur ve ayrıca yapımları, po
litik amaçla oy avcılığı esasına dayandı
rılmıştır. Bugün bakıyoruz Hacıbektaş 
Kasabasında 3 500 kişi yaşamaktadır, bu 
ilçemizde 3 500 kişilik bir kapalı spor 
salonu vardır. Tokat İlimizde, Ali Şevki 
Erek zamanında, hem merkez ilçeye, hem 
diğer ilçelerin çoğuna kapalı spor salonu 
ve yüzme havuzları yapılmıştır. Yine, iç
me ve kullanma suyu olmayan yerleşim 
melezlerimize yüzme havuzlarının ya
pıldığını görüyoruz. 

Tesis yapımlarında eğitici ve teknik 
personel donanımı düşünülmemiştir. Ül
kemizde 2 500 civarında stadyum, kapa
lı spor salonu, yüzme havuzu, tenis kor
tu gibi tesisler varken, bu tesislerde 348 
tane kadrolu antrenör vardır; yani, 8 teT 

sise bir antrenör düşmektedir. 
Bugün Adıyaman'ın Kâhta İlçesinde

ki kapalı spor salonu spora nadiren açıl
dığı gibi, son günlerde, salon bekçisinin 
bu tesiste kurt köpeği beslediği, söylen
tiler arasındadır. 

Tesislerimiz amaca uygun kullanılmı
yor Bölge sahaları amatörlerin olması 
gerekirken, profesyonel kulüplerin teke
line terk edilmiş, amatörlerimiz kendi sa
halarında spor yapamaz duruma sokul
muşlardır. Okulların spor salonları ama
tör kulüplere açık olması gerekirken, bu 
uygulama da sadece kâğıt üzerinde kal
mıştır. 

Tesislerimizde sağlıkçı eksikliği var
dır Bölgelerimizin çoğundaki spor mü-
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sabakalarında bu görevi, ne acıdır ki, de
mirciler, marangozlar ve müstahdemler 
yapmaktadır. 

Sporun yönetimi demokratik değil
dir ve atamalı yöntemler uygulanmakta
dır. Politik amaçlı kadrolar sporumuzun 
yönetimini ve gelişimini zora sokmakta
dır. İlahiyat fakültesi mezunlarının, ta
rih öğretmenlerinin, imam hatip lisesi 
mezunlarının; yani, spor eğitimi ve do
nanımı olmayan kimselerin sporumuzu 
yönettiğini görüyoruz. Bu ne üzücü olay
dır ki, bunun yanı sıra, spor akademisi 
mezunlarımızın ayakkabı boyacılığı, iş
portacılık, bakkalcılık yaptığını müşahade 
ediyoruz. Politika, hep sporun önüne 
geçmiş ve spor araç olarak kullanılmış
tır. 

Nüfusumuzun üçte birini gençlik oluş- • 
turmaktadır. Bu geniş kitlenin spor ve 
eğitimine gereken önem verilmemiş ve 
bütçeden gereken pay ayrılmamıştır. Son
radan çıkartılan bir fonla sporumuzun 
kalkınması, meyhanelerde rakı içen in
sanların rakı kadehlerine bağlanmıştır. 

Türk sporunun bu denli önemli so
runları varken, neden yalnız profesyonel 
futbol özefkleştiriliyor?.. Gerçekten bu 
yas* tasarısı özerk midir? Halen yürür
lükte olan 3289 sayılı Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevlen Hakkındaki Kanuna göre, 
profesyonel sporun düzenlenmesi ve ida
resinin çıkarılacak bir tüzükle belirlene
ceği hükmüne yer verildiği halde, aradan 
geçen iki yıllık zaman dilimi içerisinde 
bu tüzüğün çıkartılması için hiçbir 'gay
ret sarfedilmemiştir. Değişik bir anlatım
la, geçen yasama döneminde, yani, Birin
ci Özal Hükümetinin tasarısı olarak Par
lamentoya intikal eden ve Parlamentoda 
kabul edilen 3289 sayılı Yasanın uygu
lanması gereken bu hükmü, tasarıyı ha-
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zırlayan bu hükümet tarafından her ne
dense uygulama safhasına konulmamış
tır. 

Bugün karşımıza getirilen hükümet 
tasarısıyla, uygulama safhasına konul
mayan 3289 sayılı Yasa hükmü bir ke
nara bırakılmış, profesyonel futbola özrek-
lik tanıma iddiasıyla, spor teşkilatının 
bütünlüğü ortadan kaldırılarak, sporda 
iki başlı bir yönetim modeli sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Tasarı metnini incelediğimizde, de
mokrasiyle özerk futbol yasa tasarısının 
çeliştiğini görüyoruz. Bu yasa ile Sayın 
Başbakana, 5 tane (B) tipi üye ve denet
leme kurulu başkanını seçme, genel ku
rulca belirlenecek üç adaydan birini Fut
bol Federasyonu Başkanı olarak atama, 
profesyonel futbol genel kurulunu ola
ğanüstü toplantıya çağırma ve bu toplan
tıda başkan ve yönetim kurulu üyeleri' 
nin yenilenmesi yetkileri verilmektedir. 
Bu durumda Futbol Federasyonu, diğer 
federasyonlardan farklı olarak, doğru
dan Başbakana bağlı bîr kimlik kazan
maktadır. 

Yani Başbakan, göstermelik bir se
cimse işi oldubittiye getirerek, dilediği 
kişiyi federasyon başkanı olarak atamak
ta ve Sayın Başbakanın hoşuna gitmeye
cek kararları alabilen federasyon başka
nını da, yeniden genel kurulu toplayıp, 
bu kurulun kararını kullanarak görevden 
azledebilecektir. Bu açıdan baktığımızda, 
birkaç madde halinde tasarıda yer alan 
göstermelik seçime ilişkin hükümler ye
rine, kısaca, «Türkiye'de Futbol Federas
yonu Başkanını Başbakan atar ve azle
der» hükmünün yer alması gerçek ama
cınızı daha uygun olarak ortaya koya
caktır kanaatini taşıyorum. 

Üzerinde tartıştığımız bu kanun ta
sarısının önemli bir özelliği, yargı dene-
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timinden kaçış yolu bulabilmek amacıy
la, Anayasaya aykırı olduğunu bile bile, 
«Tahkim Kuruihı» adı altında bir kuru
la hayalî ve keskin yetkiler verilmesidir. 
Mevcut yargı yolunun yarattığı sıkıntı 
nedir ki, bunun yerini, ne olduğu belli 
olmayan Tahkim Kurulunun oluşturul
masına bırakıyorsunuz?.. 

Bu tasarı ile getirilmek istenen se
çimde eşitlik prensibin© aykırılık mevcut
tur. Adıma «Profesyonel kulüp» dediği
niz, tüzelkişiliği haiz, Dernekler Kanu
nuna göre kurulan, kulüpleri birinci sınıl, 
ikinci sınıf şekillinde ayıramazsınız. 

Kulüp temsilcilerinin kurullara nasıl 
seçileceklerine dair bir hüküm getirilme
mesi, yasanın başka bir eksiğidir ve ya
salaştığı takdirde bu tasarının kargaşa or
tamı yaratacağını düşünmek herhalde ke
hanet sayılmaz. 

Başbakanın olağanüstü genel kuıruHu 
toplaması ve üyelerin tamaımını değişti
rebilmesi, federasyon 'başkanlığına diledi
ğini ataması, beğenmediği federasyon baş
kanını -seçimıle geknesıine rağmen- değiş
tirmesi, yönetim kurulunu lağvetmesi, ya
sayla getirilmek istenen ve genel1 'gerek
çesinde ifadesini bulan özerklik kavramı 
ile taban' tabana zıttır. Burada özerkliğin 
adı bile anılamaz. Olsa olsa, kişilerin pat
ron zihniyetiyle bir kurumu idareye kalk
masına kılıf hazıırlaımak amacıyla bu yola 
başvurulabilir. Nerede futbolun kendi 
kendini, kendi seçtiği kurullarla yönetme
si, hani özerklik?.. 

Tasarıda, federasyon yönetim kuru
lunun, başkanı ve başkanvekiMeri dahil 
15 üyeden teşekkül edeceği hüküm altına 
alınmasına rağmen, üyelerin altısının pro
fesyonel futbolu fiilen yapan lig takım
larının temsıilcilerıinden oluşacağı, diğer al
tısının ise (B) tipi üyeler arasından seçi
leceği ifade edilmektedir. (B) tipi üyeler 
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profesyonel futbolla doğrudan ilgilenıme-
diklerine göre, yasanın genel gerekçesi
nin. amacına aykırı olarak, yönetimdekli oy 
çoğunluğunun bu işi fiilen yapan (A) tipi 
üyelerin; yani kulüpler yenine, başkan ve 
başkanvekillerıiyle birlikte dokuz üyelik 
oy çoğunluğuna sahip olan ve daha önce 
profesyonel sporla doğrudan ilişkislinin ol
madığını belirttiğimiz grubun yönetimdeki 
egemenliği el© geçirmesi anlam undadır ve 
demokratik değildir. O itibarla kulüpler, 
iddia edildiği gibi, kendi kendilerimi yöne
tebilecekleri sayıda çoğunluğa sahip de
ğillerdir. 

Yasa lüasarısııhda -11 inci mıaddede-
getiıriilmek istenen Denetleme Kurulu; ta
mamen, federasyon başkanının korunma
sı ve kollanmasını amaçlamıştır. Çünkü, 
federasyon başkanını doğrudan seçen Baş
bakan, harcamaları denetlemek amacıyla 
oluşturulan kurulun başına, atama ile bir 
başkan getirmektedir. Denetimden bekle
nen amaç, yapılan idarî ve malî işlemle
rin yasa ve yönetmeliklere uygun olma
sını sağlamaktır. Görülüyor ki, Sayın Baş
bakan, fonların denetiminde gösterdiği 
ciddiyetsizliğim boyutlarını da aşarak, 
«Malî konularda (ihtisas sahibi» 'şeklimde 
ifade edilip, seçilen dört üyemin başına, 
beğeneceği birini başkan olarak atayıp, 
denetim fonksiyonunu da tamamen yok 
etmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesinde, fede
rasyonun gelirleri arasında, Türk Sporunu 
Teşvik Fonumdan ayrılan paylar da yer 
almaktadır. Bu fon, amatör sporun geli
şip kalkınması 'içim lihdas edilmiştir. Mil
yonlarca amatöre hizmet götürülemez ve 
kaynak sıkıntısı çekilirken, Profesyonel 
Futbol Federasyonuna buradan pay ayır
mak, ANAP'ın «Fakirden alıp zengine 
vermek» politikasınla uygun düşmektedir. 

Tasarının 23 üncü maddesi ile getiri
len, her türlü vergi, resim ve harçtan mru-

— 120 

27 . 5 . 1988 0 : 2 

af tutma keyfiyeti, Katma Değer Vergisi
nin istisna tanımayan hükümlerin© aykırı
dır. Şöyle ki, 'amatör spordan KDV alan 
iktidar, her nedense, kazanç getirici faa
liyet sayılması gereken profesyonel spor
dan KDV almamaktadır. Böylece, Katma 
Değer Vergisi de ihlal edilmiştir. 

Profesyonel' kulüplerin Dernekler Ka
nununa göre kuruldukları bilinmektedir. 
Ancak, bu Kamun tasarısıyla, Türk Tica
ret Kanunu hükümlerime göre, ticarî bir 
kuruluş hüviyeti verilebileceği belirtilmek
tedir. Bu durum, uygulamada kargaşa ya
ratacağından, bu maddede, beklenen ama
cın liyi izah edilmesi gerekmektedir, 

Sayın milletvekilleri, tasarımım 25 imci 
maddesiyle getirilmek istenen «Tesis ve 
personelden yararlanma» konusu Aımaya-
sayıa aykırıdır. Şöyle ki, Beden Terbiyesi 
ve Spor Genel Müdürlüğünde çalışanlar 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tabidir. Bu Kanuna tabi memurların an
cak aslî ve sürekli görevlerde devlet adına 
çalıştırılmaları esas iken, bu ıtasarı ile özel 
hukuk hükümlerime tabi federasyon ile 
tüzelkişiliği haiz profesyonel kulüplerde 
devlet memurunun çalıştırılması yoluna 
gidilecektir. Bu durum, mevcut Anayasa
nın 18 linçi maddesinde ifadesini bulduğu 
şekliyle «angarya» dır. Anayasaya .aykırı 
olduğu açık olan bu hükmün tasarıda yer 
alması, bugüne kadar ekonomik olarak 
ezdiğimiz devlet memuruna, bundan sonra 
layık gördüğünüz yaşam tarzının, isteği 
dışımda özel yerlerde çalıştırılma düşün
cesi olduğunu göstermektedir. 

Yukarıda örmeklerini verdiğimiz gibi, 
bazı maddeleri Anayasaya aykırı olan, ba
zı maddeleri de antidemokratik hükümler 
taşıyan bu Yasa tasarısı ile, genel gerek
çesinde belirtilen, futbolun, Batıda oldu
ğu gibi profesyonelce yürütülmesi ve 
özerkleşmesi düşüncesine aykırı olarak 
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Sayın Başbakanın ve aile efradının istek
lerine göre yönetilecek bir ıkıırum yara
tılmak istenmektedir. 

Ülkemizlin milyonlarca insanını ilgi
lendiren geçim sıkıntısı, vergi, dış boırç 
açıikları, yüksek enflasyon, dengesiz gelir 
dağılımı gibi sorunlara çözüm buîıama-
yan Başbakanın, birdenbire profesyonel 
futbollun sorunlarına eğilmesi, bir zaman
lar Portekiz'in diktatörü Sallazar'ın ülkeyiı 
«3-F» formüllüyle yönetmesine sığınmak 
istediği düşüncesini uyandırmaktadır; ya
ni Sayın Başbakan, uyguladığı politikala
rın doğal sonucu olan ekonomik ve sos
yal alandaki başarısızilıklarını halkın gö
zünden kaçırmak için, profesyonel futbo
lu afyon olarak kullanmak iis'tsrnektediır. 

Ayrıca, geliş konumu ve işlerliği iti
bariyle sporıun evrensel bağımsızlık anla
yışına aykırı düşen, antidemokratik, ata-
malı ve Başbakanı âdeta profesyonel fut
bolun patronu konumuna getiren bu ta
sarı ile amaçlanan, profesyonel futbola il
gi duyan insanları ANAP'a oy veren kit
leler haline dönüştürmektir. 

iSporumuzda dünden bugüne hiçbir 
olumlu gelişme olmamıştır, tam tersi, 
günden güne geriye gitmektedir. Zaman 
zaman elde edilen başarıların temeli ol
madığından, bir saman alevi gibi parla
yıp sönmektedir. Geliniz, demokrasi ile 
çelişmeyen, yalnız profesyonel futbolun 
değil, Türk sporunun kurtuluşu olan 
özerklik yasasını hep birilikte hazırlayıp 
(uygulamaya koyalım.. Geliniz hep birlik
te, Türk sporunu partilerin siyasî platfor
mundan çıkaralım. Geliniz hep birilikte, 
bağımsız spor mahkemeleri kuralım ve 
geliniz hep birilikte, spor tesislerim izi ama
ca uygun ve üretken yapalım; spor yöne
timlerini demokratikleştireiim,; sporcuları 
sosyal güvenceye kavuşturalım; sporcula
rın sağlık sorunlarını çözelim. Geliniz hep 
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birlikte, Türk sporuna ulusal özerklik ve
relim. 

Bu anlamda hepinize saygılar sunuyor, 
teşekkürler ediyorum. (SHP sunalarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Ünal. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Mehmet Korkmaz; buyurun. (DYP 
s liralarından allk ıslar) 

11. — Devletler ve Diğer Devletlerin 
Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuş
mazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432) (S. Sayısı : 62) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz konuş
masına 'başlamadan önce, biraz önce yap
tığımız laçük oylamalardan birisinin sonu
cunu »daha Yüce Heyetinize arz etmek 
istiyorum : 

Devletler ve Diğer Devletlerin Va
tandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmaz
lıklarımın Çözümlenmesi Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının açık oy
lamasına 221 arkadaşımız iştirak etmiş; 
218 kabul, 2 ret, 1 geçersiz oy kullanıl
mıştır. 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı 
olsun. 

12. — Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/439) (S. Sayısı : 66) (Devam) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kork
maz. t 

Süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET 

KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşül
mekte olan Türkiye Futbol Federasyö-
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nunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. Bu vesiley
le, şahsım ve grubum adına hepinizi say
gı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere 
spor ülkemizde Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlar 
tarafından yürütülmektedir. Burada, 
Anayasamızın ve Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğü Yasasının öngör
düğü ve esas aldığı spor amatör spordur. 

Profesyonellik sadece futbolda yasa 
dışı bir yöntemle Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğü bünyesi içerisine 
girerek bugüne kadar uygulamasıyla, bi
raz da siyasî amaçlara uygun olarak gü
nümüze gelmiştir, özellikle ANAP ikti
darı zamanında profesyonel futbol, si
yasî propaganda aracı olarak görülmüş 
ve sağlıksız bir genişlemeyle sorunları ar
tırıcı, amatör futbolu olumsuz yönde et
kileyen bir uygulama ile amacı dışına 
taşırılmıştır. Sahası ve tesisi olmayan ku
lüpler, lige alınarak, malî destekten yok
sun, şehir ve kasabaların sıkıntısı hali
ne getirilmiş, ortaya çıkan rekabet za
manla şehirlerarası husumete dönüşmüş 
ve spor, maksadı dışında, esprisini de 
kaybederek kırgınlıkların ve dargınlıkla
rın aracı haline gelmiştir. 

Tabanda sporcu yetişemez olmuş, ya
bancı ülkelerin kadro dışı kalmış sporcu
ları birinci lige büyük paralarla ve döviz 
ödenerek transfer edilmiş, hatta bir kısmı 
bir saatte Türk vatandaşı olmuş, her yö
nüyle, profesyonel futbolumuz, yabancı
lar nazarı haline getirilmiştir. 

Birinci ligde barınamayanlar ikinci 
lige, ikinci ligde barınamayanlar üçüncü 
dige inerek, liglerde tavandan ta/bana 
doğru ters bir sporcu yayılımı görüntüsü 
vermiştir. 
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Profesyonel kulüpler alt yapıyı ihmal 
etmiş, piyasadan sporcu toplayarak sağ
lıksız bir spor ortamının oluşmasına se
bebiyet vermişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, üçüncü ligin, 
kaldırılmış iken yeniden büyük bir ço
ğunlukla yaygınlaştırılması, birinci ve 
ikinci lig azaltılacağına gün geçtikte ço
ğaltılması, özellikle sporumuzu olumsuz 
yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, kont
rol ve murakabesi güçleşmekte, devlet 
otoritesi zaafa uğramaktadır. Bu yüzden 
ortaya çıkan idarî boşluklar zaman za
man sporumuzu mahkeme kapılarına gö
türmektedir. Mahkemelerin verdiği haklı 
kararların uygulanması çeşitli sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Bütün bun
lardan kurtulmanın yolu ve çaresi, fut
bolumuzun ve diğer spor 'branşlarımızın 
ilerlemesinin yolu, profesyonelliğe özerk
lik getirmek değil, onu uygulama dışına 
ve kendi kendisini idare etme sistemine 
sokarak asıl amatör sporları ihya etmek 
ve geliştirmektir. 

Profesyonel futbol kulüpleri kendi 
aralarında anlaşarak ve birleşerek, sade
ce devletin murakabesi ve denetiminde 
özel bir statü ile kendi kendilerini idare 
etmelidirler, özerklikten anladığımız da 
budur. 

Devlet, ücreti karşılığı saha tahsis 
eder, güvenliğini sağlar; profesyonel ku
lüpler, kendi aralarında spor organizas
yonunu gerçekleştirerek, kendi meselele
rine kendileri çözüm bularak, kendi ken
dini yönetmek suretiyle daha başarılı 
olurlar ve ortaya koydukları uygulama
dan yine kendileri sorumlu olurlar. Dola
yısıyla devlet, profesyonelliğe karışma
mış olur, ortaya çıkan hata ve kusurla
rın muhatabı olmaz; mahkemeler de ku
lüplerin şikâyetçisi haline getirilmez. 
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Milyarların döndüğü ve bir sürü şikâ
yetlerin had safhada olduğu profesyonel 
futbol uygulamasında devletin yerini gös
teren bir yasa görünümünde olan bu ya
sa teklifi ile devlet daha büyük sıkıntılar 
içerisine sokulmak istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, spor alanları, 
ih'akemler, .antrenörler ve büyük bir ço
ğunluğu profesyonel futbol 'kulüplerin
den oluşan seçiciler kurulu, federasyon 
başkanı adayları arasından seçeceği en 
fazla oy almış 3 temsilciyi Başbakana 
takdim ederek içlerinden birisinin baş
kan seçilmesi yöntemi, seçileni seçenle
rin tarafı yapacak, Başbakanın ataması 
ile de ona tabiî bir başkan olması duru
munu ortaya çıkaracaktır. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürü ite onun üstündeki makamlar olan 
Müsteşarlık ve Bakanlık, seçilen başka
nın muhatabı olamayacak ve dolayısıyla 
da profesyonel futbol hiyerarşisi sakın
calı bir hale dönüşecektir. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü bir bütündür. Profesyonel Fut
bol Federasyonu dışında 20'den fazla 
diğer amatör spor federasyonları bu
lunmaktadır. Bu yasa ayrıcalık getir
mekte ve diğer spor federasyonlarını ida
rî, malî ve sportif açıdan sıkıntıya sok
maktadır. Hizmetin bütün olduğu yerde 
uygulamanın da bir ve beraber olması, 
diğer federasyonların da her yönden me
selelerine çözüm ve kolaylık getiren ya
sal değişikliklere ihtiyaç varken illâ da 
profesyonel futbol konusunda ortaya ko
nulan gayret ve çalbayı anlamak mümkün 
değilkik. 

Sayın milletvekilleri, Türk sporu için 
yapılacak en acil, zorunlu ve hayırlı iş, 
öncelikle sporun Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinden alınarak yeniden Gençlik ve 
Spor Bakanlığının kurulması suretiyle 
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olacaktır. Türk sporu için böylesine 
önemli bir konu büyük eksiklik olarak 
ve yerine getirilmesi acil bir çözüm ola
rak ortada dururken, özerk profesyonel 
futbol yasasının teklif edilmesi ve de gi
derayak Meclisin tatile gireceği dar bir 
zamanda aceleye getirilmesi ne denli bu 
işe önem verildiğini zaten açıkça göster
mektedir: 

ıBu duygularla, hepinize saygılar su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Kanuni Tasarısının tümü üzerinde baş
kaca söz isteyen yok. 

Sayın Bakan, buyurun efendim.; 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değer-
illi üyeler; Türkiye Futbol Federasyonunun 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı üzerinde Hükümetim,izin bazı 
görüşlerini kısaca aksettirip, değerli üye-
lierin tenkitleri hususunda da 'bazı nokta
lara temas etmek istiyorum müsaadenizle. 

Bir defa, Türkiye Futbol Federasyo
nu Kanunu Tasarısını, hakikaten, gider 
Ayak değil, Mıilî Eğitim Komisyonunda te
ferruatla ve büyük bir anlayış, 'birilik ve be-
raberlıik çerçevesinde arıiz amik görüşe
rek kararlaştırdık ve Yüce Meclislimizin 
Genel Kuruluna getirilmesi bu şekilde 
sağlandı. 

Niye üzerinde bilhassa durduk, bunu 
arz etmek istiyorum. Türkiye Futbol Fe-< 
derasyoınu Kanun Tasarlısının getireceği 
yenilikleri şuı şekilde kısaca sıralamak is
terini : 

Bir defa, şu bir gerçek ki, hem' dün
yada, hem Türkiye'de futbol, bilhassa 
profesyonel futbol kitleleri, halkı, insan
ları en fazla cezbeden, heyecana sevk eden 
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bir spor dalıdır. Bunu, hiç tartışmasız 
kabul etmek geneldir. Nitekim Türk 'ka
muoyunun da çok büyük kısmının yakın
dan ilgilendiği, Türk basınının yakın şe
kilde 'takip ettiği, dünyada ve Türkiye'de 
bütün radyo-televizyon istasyonlarınım en 
fazla ilgi duyduğu saha herhalde profes
yonel; futboldur. Bu konuda bir tereddüt 
olduğunu zannetmiyorum. 

Hükümet olarak biz, kitle sporlarına 
seyir sporundan daha fazla ehemmiyet ve
riyoruz. Bunu da liiave edeyim. Anayasa
mız da zaten bu çerçevede bize 'hedef gös
termiştir, Hükümet programına da bu ba
kımdan yer vermişizdir. Bizim 'kastımız, 
bizim hedefimiz, 55 milyonu spor yaptı
rabilecek bir seviyeye getirmektir ve esas 
maksadımızda kitleleri spora sevk etmek
tir. Ancak, şunu da kabul etmek gere
kir ki, bilhassa profesyonel futbol gibi, 
seyir tarafı ağır da bassa, bütün dünyanın 
ve Türkiye'deki halkım ©n fazla ilgilendiği 
konuyu ihmal etmemiz mümkün değil
dir. 

Diğer taraftan, en fazla ilgiilenildiği 
'için, millî ve milletlerarası müsabakalarda 
da en fazla hedefe ulaşmak istediğimiz, 
başarı kazanmak istediğimiz, milletçe he
yecan duyduğumuz, kayıplarımızda, mağ
lubiyetlerimizde üzüntü duyduğumuz bir 
dal da profesyonel futboldur. Dolayısıy
la, profesyonel futbolu •kalkındırmak hu 
Kanunun ana hedefidir. 

İkinci olarak, Türkiye'de profesyonel 
futbolun bu üstün hâkimiyeti dolayısıyla 
amatör futbol ve diğer spor branşları 
maalesef ihmale uğramıştır, âdeta, profes
yonel futbol tarafından ezilmiştir. Bunu 
•da hepimiz biliyoruz. Gerek Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürlüğü çerçeve
sinde, gerek kamuoyunu meydana getiren 
bütün unsurlar profesyonel futbolla o de

rece fazla ilgilenmek durumunda olmuş
tur ki, amatör futbol gibi, bugün 3 200 
civarında amatör spor kulübüne ve bu
nun birkaç misli sayısında gayri federe 
amatör spor kulübüne sahip milyoınları 
aşan oyuncusu ile ilgi sahası ile bütün hal
kı ilgilendiren bir dal bile gerektiği şe
kilde ilgiye şahine olmamıştır. Her şey bir 
tarafa, başta ata sporumuz güreş olmak 
üzere, diğer amatör spor dallarına da ge
reken ilgiyi, ihtimamı ve finansmanı 
ayırmak da maalesef mümkün olmamış
tır. Dolayısıyla bu tasarının kanunlaş
masıyla ve Türkiye Futbol Federasyonu
nun profesyonel futbolu ayrı teşkilatlam-
dırmasıyla, sadece .profesyonel1 futbolda 
beklediğimiz, özlediğimiz gelişme sağlan-
ımayacıak, aynı zamanda diğer amatör 
spor dallarına da daha fazla zaman ve 
finansman ayırm imkânı bulunacaktır. 

Üçüncü olarak, biliyorsunuz FİFA di
ye, sporu milletlerarası sahada teşkilatlan
dıran bir kuruluş var. FİFA'ya dahil 'bü
tün demokratik ülkelerde futbolla ilgili 
muhatap federasyonlar özerk ve özel se
kilide teşkilatlanmışlardır. Türkiye'de Fut
bol Federasyonu vardır; ama 'bu aslında 
Millî Eğitim veyahut Spor bakanlıkları
nım bünyesi içinde, Beden Terbiyesi Teş
kilatınım bünyesi -içinde, belirli bir seçim 
esasına göre de dayansa, bizim yine iki 
sene önce getirdiğimiz 3208 sayılı Kanu
na göre belirli bk demokratik esasa göre 
de gelişse, maalesef FİFA'nın statüsün© 
ve (milletlerarası profesyonel futboldaki 
özerklik 'anlayışına uygun bir teşkilatlan
ma meydana gelmemiştir. Dolayısıyla hü
kümetimizin 1983'ün 6 'Kasımından iti
baren tavizsiz şekilde uyguladığımız de
mokratikleşme programı çerçevesinde 'bu
mu, ıhak ve hürriyetlerin en sınırsız şekil
de kullanıldığı Batılı hürriyetçi demokra
si ımanasındakl tekamülün de spor safha-
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sındaki bir tecellisi olarak görüyoruz ve 
FİFA'ya dahil ülkelerden birisi olarak, 
maalesef çok gecikerek çıkardığımız bu 
Kanunun, bu 'ihtiyacı karşılayacağı inan
cındayız. 

Nihayet 'geldik dördüncü kısmına : 
Şunu kabul etmek gerekir ki, -biraz 

evvel Sayım SHP'li üye ve Sayın DYP'li 
üye de maalesef bizi üzen şekilde, Sayın 
Başbakanın ve yakınlarının şahsiyetlerimi 
de tekellüm ederek belirttiler- futbol, za
man zaman devletin en üst kademelerin-. 
de ve politikada bulunan kişileri -paırla-
menterleriımiz de dahil- mahallî ve mülkî 
idare amirlerime kadar, herkesi çok fazla 
ilgilendirmiştir. Vatandaş olarak, sporse
ver olarak ilgilenmek gayet normaldir; 
ama maalesef sadece bizim dönemlimizde 
değil, çok daha önceki dönemlerden ve 
'iktidarlardan itibaren- 'bizim dönemimiz--
ide de bulaşmamaya özel itina gösterdiği-. 
imiz halde, şurası bir gerçek ki- profes
yonel futbolla politika bağını koparama-
mıştır. Çünkü gayet normal bir hadise 
vardır. Bu eşyanın tabiatıma uygundur. 
Politika da profesyoneldir ve kitleleri he
yecana getirme bakımından son derece 
önemlidir. O zaman kitlelerin en fazla 
ilgi duyduğu profesyonel futbola, elbette 
politikacı da ilgi duyacaktır. O takdirde 
yapılması gereken, bu 'bağı asgariye in
dirmek, profesyonel futbolu icap ettiği 
gibi, teknik kisvesine büründürmekt'ir. 
Bunun da yolu, işte bu taşandır; bu özerk
liktir. 

Nitekim, SHP'miın ısoımutlaştırrlımış 
programımda uzun uzun anlatıldığı gibi, 
bu Kanun tasarısında da hiçbir şekilde 
fark etmediği gibi, başta futbol olmak 
üzere, sporun özerkliği konusuna önem
le temas edilmiştir. DYP'nu'n programında 
da, biraz evvel Sayın DYP üyesiınin de 
«Bu şekilde olmaz» demesine nağmem, 
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hangi şekilde olacağımı izah ederken söy
lediği sistem de, esasında bundan farklı 
bir sistem değildir, 

Biz isterdik ki, bu derece çok çeşitli 
'bakımlardan Türkiye'de sporun ve fut
bolun gelişmesi zaviyesinden ve demok
ratikleşme açısından, gerçekten müspet 
kıymet hükümlerini ifade eden bir ka
nunda, aynen Millî Eğitim Komisyonun
da görüşülürken, bazı noktalar hariç kal
mak şartıyla, müştereken benimsendiği gi-
'bi, muhalefete dahil sayın üyelerin ve 
grupların müştereken bu Kanunu tesvihi 
mümkün olsun; ama lütfen bu tarizi ka-
'bul buyursunlar, bu bir kısmet mesele
sidir. Gerçekten, eğer Sayın Ünal'ın söy
lediği gibi, Anavatan Partisi, profesyo
nel futbolu tutanlara karşı bir cemile 
yapmak için bu Kanun tasarısını getiri
yorsa, bu cemileden .siiz istifade edemi
yorsanız, biz ancak bundan memnuniyet 
duyarız efendim. Dolayısıyla, bu da Ana
vatan Partisi Grubunun ve Hükümetinıiın 
profesyonel futbola ve spora getirdiği ye
ni bir hizmet olarak Türk spor tarihine 
bu şekilde geçecektir. (ANAP, sıraların
dan alkışlar) 

Tesisler ve partizanlık meselesine ge
lince : Gecenin bu vaktinde rakamlara 
boğmak istemiyorum; ama şunu iftiharla 
kaydetmek isterim ki, gerek Hükümet 
olarak, slizferim tekdirinizle istifade etti
ğimiz ve kullanmak fırsatını bulduğumuz 
devletin bütçeler inde, gerekse ımamalllî ida
relere getirdiğimiz .imkânlarım sağladığı 
icraatlar neticesinde,- son 4,5 yıllık iki si
yasî iktidarımız, hükümetimiz döneminde, 
Türkiye'de daha önce 60 yılda yapılanın 
yüzde 60'ı kadar spor tesisi ve yatırımı 
gerçekleştirilmiştir; ama, maalesef, hâlâ, 
gelişmiş ülkelerden çok gerideyiz. Çocuk
larımıza, gençlerimize, insanımıza, halkı
mıza, milletimize vermemiz gereken çok 
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daha yeni imkânlar var. Onun için de, 
daha evvel de burada mugalata edildiği, 
bir kere daha getirildiği için - kusura bak
masınlar - arz ediyorum : Bu, sarhoşla
rın rakı kadehleriyle uğraşmayı bırakın. 
Nereden alırsanız alın; tekel gelirleri - her 
zaman söylüyoruz - devletin en büyük ka
lemleridir. Bütün dünyada da bu bir malî 
tekniktir. Sayın SHP Grup Başkanvekili 
değerli arkadaşımız gayet iyi bilirler; te
kel gelirlerinden hiçbir zaman, hiçbir hü
kümet, hiçbir siyasî iktidar, hiçbir mec
lîs sarfınazar edemez. Sizin aldığınız pa
ralar da, bizim aldığımız paralar da - sa
dece bizim aldığımız paralar değil - her 
türlü meyhaneyle alakası olmayan yer
lere sarf ed!ilen paralar da, işte o sar
hoş mezelerinde ve kadehlerinde maale
sef mündemiçtir efendim. Onun için, 
lütfen bunu ısrar buyurmayınız, spora 
da buradan gelecekse gelir. 

«Hacıbektaş Kasabası 3 500 kişiye, 
3 500 kişilik spor salonu niye yaptırılmış?» 
denildi. Efendim, ben bu konuda bilhas
sa SHP Grubundan bir teşekkür bekler
dim; ancak, şunu herhalde herkes bile
cektir ki, Hacı Bek'taş-ı Veli Hazretleri
nin - bilhassa grup olarak özel bir itina 
ve ihtimam gösterdiğiniz - her yıl yapılan 
törenleri, o zaman, yağmur altında, çamur 
içinde yapılmak durumunda kalırdı. Spor 
salonları sadece spor yapmak için kulla
nılmıyor; bizim ülkemizde spor salonları, 
her türlü sosyal faaliyetin icra edildiği 
yerlerdir. Gayet tab'iî, Hacıbektaş fi'çe-
sine daha güzelleri de layıktır ve bu, sade
ce bir siyasî partinin veya onun içindeki 
bir grubun değil, bütün Türk Milletinin 
malıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kâhta'ya yapılan spor salonunun ya
pılmasını tenkit etmenizi hiç anlayama
dım; biz, siyasî yatırıma göre yapmıyo
ruz. Bütün SHPli, DYP'li arkadaşlarımı 
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Bakanlığıma daVet ediyorum; belirli kri
terlere uygun olmak şartıyla, hangi tip 
yatırımı seçim bölgelerinize isterseniz, bir 
kısmını sarhoş kadehlerinden de temin 
etsek, bu paraları sizlerin bölgesine tahsis 
etmeye hazırız efendim. 

Netice itibariyle Kâhta'ya elbette yap
tıracağız. Gene, başta SHP Grubu olmak 
üzere bütün Meclisimizin ısrarla ve has
sasiyetle üzerinde durduğu doğu ve gü
neydoğu, bizim bakımımızdan spor yatı
rımları zaviyesinde de fevkalade önemli
dir. 

Spor akademileri mezunlarının, kendi 
istekleriyle işsiz olduğu konusunda bizim 
herhangi bir malumatımız yok. Eğer bu 
şekilde kimseler varsa, kendileriyle ilgilen
meye amadeyiz. Yeni dönemde de, gerek 
Spor Akademisi, gerek spor okullarıyla 
ilgili yeni tedbirlerimiz var. 

Federasyon tüzüğünde diğer spor dal
larıyla ilgili fedbrasyonilardaki değişiklik
lerin yapılımamasının sebebi de, önümüz
de altı aydan daha az bir süre kalan Seul 
Olimpiyatlarına gidenken, yani halk ta
biriyle, «suyu geçerken atıî değiştirme-
ımek» konusudur. Seul Olimpoyatlarından 
sonra gereklli değişiklikler ve düzenleme
ler tatbik mevkiine konulacaktır. 

Bir de şu konuda biraz üzüldüm : 
Biz, komisyonda olsun, kamuoyunda öl
sün bu kanun tasarısını uzun uzun anlat
maya gayret ettik; arkadaşlar da anladı 
diye düşünüyorduk. Kati şekilde, bu ye
ni kurulan teşlkiliat Başbakanlığa bağlı bir 
kuruluş değildir; bir kamu kuruluşu de
ğildir; bir federasyondur; federatif şekil
de teşkilatlanmıştır, özel hukuk tüzdllki-
şisıidir. Dolayısıyla, Futbol Federasyonu, 
Başbakanlığa, doğrudan Başbakana bağ
lı şekilde teştkillatilanmamıştır. Eğer bura
dan kastedilen, biraz sonra temas edece
ğim, Sayın Başbakanın bazı yetkiteriyse, 
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o başka bir iştir; ama, ortaya çıkan tü
zelkişilik tamamen özel bir tüzelkişilik-
ttİT., 

ı« Yargı denetimlinden kaçmak için tah
kim kurulu ve ne olduğu beli değil bir 
kurul» buyurdular ve «Mevcut ırnahkeme-
tere ne olmuş?» dediler; daha sonra da 
tekliflerini sunarken, «bağımsız spor mah
kemelerinden» bahsettiler. Demek ki, yar
gıda bir boşluk var; yani, Sayın DYP 
üyesinin idle, Sayın SHP üyesinin dle haklı 
şikâyetleri var; profesyonel futbol, mah
kemelerde geziyor. Biz de bundan şikâ
yetçiyiz; 'ama spor mahkemesi de bir yol 
olacağı gibi, ne olduğu beli olmayan de
ğil, bütün ıdünyadla uygulanan ve Türk 
hukuk sistemiin.de de mevcut bulunan tah
kim müessesesini almayı uygun gördük 
ve şunu bilhassa belirtmek isterim; bu, 
hiçbir şekilde Anayasaya aykırı değil. 
Çünkü, biz, düğer yargı yollarını kapa
mış •değiliz. Tahkim müessesesini getir
mek, diğer yargı yollanma gitme hakkını 
ortadan fcallidırmaz; zaten bu, Anayasaya 
göre mümkün değildir. Ancak, tahkim, 
baştan yapılacak bir taahhütü de tazam-
mun ettiği için, bu nevi hukukî ihtilaf
ları azaltan bir yoldur; FİFA'ya dahil 
bütün ülke statülerinde, başta FİFA ol
mak üzere, tahkim bulunmaktadır. 

Kulüpleri, birinci sınıf, ikinci sınıf di
ye katiyen ayırmıyoruz; çok açık. Metni 
'bir kere daha okuyunuz; birinci lıig, ikin
ci liğ, üçüncü lig diye ayırıyoruz; bu da 
belirli bir sıralamadır. Yine (A) tipi üye
ler, !(B) tipi üyeler ayrımı da, (A)'nın bi
rinci gelmesi, (B)'nin (ikinci gelmesi ko
nusu değildir, statü farklılığıdır. Yasalaş
tığı takdirde kargaşa ortamı yaratır mı? 
Gerçekten, yasalaştığı takdirde güç bir 
dönem geçirilecektir; lama bu dönemi ya
şamaya değer; birçok açıdan yaşamaya 
değer. Buna isterseniz kargaşa deyiniz; 
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ama bir zorluk olacaktır, bütün demok
ratik müesseselerin oturmasındaki, baş
langıçtaki zorluk elbette burada da yaşa
nacaktır. 

Başbakanın, yönetim kurulunu lağvet
mesinden bahsedilmişti; böyle bir hak 
yoktur; böyle bir hak verilmemiştir. 

Sayın Başbakanla ve Başbakanlıkla, 
bu kanunun alakasını kısaca arz etmek 
istiyorum : Efendim, arz ettiğim gibi, ge
tirdiğimiz federasyon modeli tamamen 
özerk ve özeldir ve bence aslında bütün 
Yüce (Meclisin sayın üyelerinin, üzerin
de ittifak etmesi gereken -kanaatimi ma
zur görünüz- bir modeldir. 

Farklılık şudur : (Eğer, sınırlama ise, 
kayıt ise, kayıtlar şunlardan ibarettir. 
IGenel Kurulu iiki tip üyeler meydana ge
tirmektedir; ı(A) tipi üyeler, (B) tipi üye
ler. ı(A) tipi üyeler, kulüp temsilcileridir, 
(B) tipi üyeler kulüp temsilcisi olmadığı 
halde profesyonel futbolla, Türkiye'deki 
futbollla şu veya bu şekilde iilgilenmiş 
mercilerdir, kişilerdir, spor adamlarıdır; 
bunların ağırlığını tespit ederken '(A) ti
pi üyelere biraz daha fazla ağırlık veril
miştir. Dolayısıyla, bunlardan meyda
na gelecek genel kurul, başkan adayları
nı seçecektir. Başkanını seçerken, sırayla 
en fazla oyu allan birinci, ikinci, üçüncü 
oy alanları başkanlığa aday gösterecektir 
ve en fazla oy alanı bu adaylar içinde de 
Sayın Başbakan bir seçim yapacaktır. Bu
rada, Sayın Başbakanın, tabiatıyla çok 
büyük ihtimalle birinci olan adayı seçme
si cmuhalfckak görülmektedir. Ancak, o 
zaman böyle bir supap niye getirilmiştir; 
onu da arz edeyim : 

Türkiye'de belirli müesseseler za
man içinde olgunlaşmakta, yerine otur
maktadır; bu federasyon tasarısında -ba
sından da takip etmişsinizdir- bütün fut
bol çevrelerinin en fazla üzerinde tered-
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dut ettiği husus, demokratik bir yol ol-
imlasına rağmen, federatif sistemlin diğer 
branşlarındaki özelliklerime aykırı ola
rak, şu anda kulüplerimizin 'içinde bu
lunduğu durumdur. Kulüplerimiz hem 
malî imkânlar bakımımdan, hem, çalışma 
düzeni bakımımdan geliştikçe, zaten, Sa
yın Başbakanım, eğer farklı uygulayacak
la -ki, uygulamayacağı muhakkak görül
mektedir- tensip'erin i ve takdirlerini uy
gulamasına lüzum ka'ımayacaktır; ama 
öyle teminiz ki, eğer bu seçim neticesinde 
belirli kişileri seçmek İçin değil, bazı 
Ikonu'ıarda iyi. netice a'lamayacak durum
lar hâsıl: olduğu 'takdirde, bir kamu gö-
nevlıisinln müdahalesi sağlanmaktadır. 
Eğer bu sımırlamaysa, bu özerk federas
yon kanununda yapılan sınırlama sadece 
budur. Bunun bir sınırüıama olduğunu ka
bul ederiz; ancak, şunu da sizler lütfen 
İka bul buyurun ki, bir defa, bu federas
yon başkanı ve yönetim kurulu seçildik
ten sonra, Sayın Başbakan da dahili ol
mak üzere, devletin hiçbir (kuruluşunun 
bunun çalışmalarına, icrasına müdahale 
etimıe yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır. 

Denetim konusuna gelince : Denetim: 
konusunda, demetimi kurulunun beş kişi 
olduğunu, başkanının, Başbakanlıkça, 
uzman kişilerden seçileceğini söylemiş iz
dir; geri kalan dört kişi, oy çoğunluğu 
İtibariyle zaten: çok fazdadır. Burada bir 
uzmanlık söz konusudur, Diğer taraftan, 
bütün federasyonlarda, bütün dernek 
statüsünde çalışan kuruluşlarda, devletin, 
Dernekler Kanununa göne denetimi var
dır. Kaldı ki, Maliye Bakanlığı Teftiş 
Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu 
başta olmak üzere, devletin birçok teftiş 
ve denetim müesseseleri, Türkiye'deki bü
tün özel ve kaımu ikurulluşları üzerinde de
netim bakımından yetkilidir; bunun da 
aksi zaten düşünülemez. Burada, Başba

kanlığın denetimi ve gözetimi bu mana
dadır; yoksa, bu denetim' hiçbir şekilde, 
faaliyetlere müdahale manasına gelme-
ırmektedir. 

Yönetim kurulunda oy çoğunluğunun 
(IB) tipi üyelerde olduğu iddiası da bizce 
yanlıştır. Yönetim kurulunda (A) tipi 
üyelerden birinci ligten üç üye ikinci lig-
ten iki üye, üçüncü ili.gten bir üye o'ımak 
üzere altı üye sıeçi'lımiştir; (B) tipi üyeler
den ise sadece iki üye seçilmıiştir. Başkan, 
kendi 'ekibi ile çalışabilsin diye ve belidi 
konularda ücra kuvvetini sağlayabilmek 
için, benzeri birçok müessesede görüldü
ğü şekilde, dört tane üye seçme hakkını 
elinde tutmaktadır. Dolayısıyla, başka
nın, bu dört üyesini (B) tipi üyeler içinde 
müta'aa etmek, baştan, başkanı (B) tipi 
üyeler içimde mütalaa etmek manasına 
gelir. Bu konuyu hukuken incelediğimiz
de, '(B) tipi üyeler, 15 kişilik yönetim 
kurulunda sadece iki kişi olarak görül
mektedir. 

Türk Sporunu Teşvik Fonundan pay 
ayırarak, ANAP'ın fakirden alıp zengine 
vermesi ve amatörlerin bu konuda ihımal 
edilmesi mese'esime gelince : Fikirlerine 
son derece değer verdiğ-m Sayım Rıza 
Yılmaz beni mazur görsünler, kendileri
mi kullanmak şeklimde am'ıamasınlar; ama 
bakımız, Türk Sporuma, Teşvik Fonundan 
pay ayrılmasını, sizin değerli ve bu ko
nuyu gayet vukufla bilen arkadaşımız ge
tirdi, savundu ve biz onun ısrarı üzerine 
bu oranı koyduk. Dolayısıyla müsaade 
ederseniz, ben bumu zatı âlimiz im şahsî gö
rüşü olarak kabul edıiyorumı. Türk Spo
runa, Teşvik Fonundan ayrılacak en faz
la yüzde 20 oranını kastederek, burada 
daha fazla ayrıllması hususunda bir tah
dit getirilmiştir. Ancak, şunu da baştan 
kabul etmek gerekir ki, herkesin bildiği 
gibi, Türkiye'de, kulüpler, malî bakım-
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dan, maalesef, iyi durumda değildir. Biz, 
eğer profesyonel futbollu, imali bakım
dan, devlet olarak desteklemezsek, iyi ne
tice almamız mümkün değildir. 

Gene, Sayın Yılmaz'ın bir tenkidini 
daha hatırllıyorum; kaynakların da önem
li bir kısmının zaten kulüplerle ilgisi var. 
yani, biz mümkün mertebe, profesyonel 
futbola para tahsis ederken, kaynak ayı
rırken, devletin gelirlerini azaltmamaya 
gayret ettik ve sadece Türk sporundan 
ayrılan bu yüzde 20 payın -ki, mevcut 
gelire göre, 1988 tahminlerine göre- tu
tacağı miktar 500 milyon lira civarında
dır. Bunun dışında, direkt bütçe ile ilgi
li bir kayıp söz konusu değildir. 

Gene, verginin alınmaması konusu 
ıda, bence toplam olarak kamuoyunun ve 
sayın üyelerinin gendi fikirlerine uygun 
değildir. Çünkü biz, mümkün mertebe, 
eğitim, spor, sağjlık gibi konulardan vergi 
alınmaması hususunu, ittifak ettiğimiz 
bir görüşle savunmaya gayret etmişizdir. 

Şirketleşme kargaşa meydana getir
mez; aksine, şirketleşme, bütün dünyada 
olduğu gibi, Türkiye'de de kulüplerin git
me zorunda olduğu bir durumdur; ama, 
şu anda -demin de arz ettiğim gibi- ku
lüplerin organizasyonunda, finansmanın
da, malî durumlarında, bütçelerinde bü
yük problemler olduğu için, kulüpler 
derlenip toparlanmadan şirketleşmenin 
meydana gelmesi maalesef mümkün de
ğildir. Şu anda, dünyanın hür demokra
tik ülkelerinin çok büyük bir kısmında, 
kulüpl'er şirketleşmiş bir şekilde yürütül
mektedir. Kaldı ki, bu tasarıda, kulüple
rin şirket olması öngörülmemekte, şirket 
olmak istedikleri takdirde, bu imkân uzun 
vadeli bir perspektifle hazırlanmaktadır. 

Beden Terbiyesi memurlarının istih
damının Anayasaya aykırılığı ve bunun 
angarya olduğu görüşüne de üzülerek iş-
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tirak etmiyoruz. Beden Terbiyesi memur
larının kullanılışı, bir defa -kanunun çe
şitli maddelerinde belirtildiği gibi- Beden 
Terbiyesinin tesisleri ve faaliyetleriyle il
gili konularla mukayyettir. Dolayısıyla, 
Beden Terbiyesi memurları, her konuda, 
yeni kurulacak özel ve özerk federasyo
nun emrinde olacak değildir. Gayet tabiî, 
insanların zorla çalıştın İması mümkün 
değildir. Bu şekilde, Beden Terbiyesinin 
kendi faaliyetlerinin dışında çalışmak is
teyen memurlar da, elbette Anayasamıza 
göre serbest olacaktır. 

Bütün bunlardan da, değerli üyelerin 
tenkitlerini sıralarken, müesseseyi vukuf
la incelemedikleri gayet açık bir şekilde 
anlaşılmaktadır. 

Beden Terbiyesi Spor Genel Müdür
lüğünün bir bütün olduğu ve diğer dal
ların niye bu şekilde organize edilmediği 
hususunda da kısaca şunu arz etmek iste
rim : Profesyonellik dışında kalan spor 
dallarının daha önemli bir müddet, uzun 
bir müddet ve önemli devlet kaynakları 
ayırarak, devlet tarafından teşkilatlan
ması lazımdır. Zaten Sayın Korkmaz'm 
tenkidi hususunda da bize göre şöyle bir 
tenakuz vardır : Bir taraftan bakanlığı 
ayıracak, ayrı bir Gençlik ve Spor Ba
kanlığı kuracak kadar devletin sporla uğ
raşması derpiş ediilinken, bir taraftan da 
bu şekilde, bu spor dallarını da profes-
yonelllıik çerçevesinde veyahut ayrı bir or
ganizasyon içinde ele almak söz konusu 
edilmektedir. Bu iki görüş birbirine, bizce 
taban tabana zıttır. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler; Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevle
ri Hakkındaki Kanun Tasarısı, değerli 
oylarınızla ve takdirlerinizle kabule maz-
har olup kanunlaştığı takdirde, şundan 
vicdanen rahat olunuz ki, son yılların, 
Türk sporu bakımından en önemli geliş-
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melerinden birisi hâsıl olacaktır. Bu, sa
dece Türkiye'de ve dünyada -hep tekrar
ladım, beni mazur görünüz- en fazla tu
tulan bir spor dallının gelişmesi bakımın
dan böyle değildir; bu, spordaki anlayışın 
değişmesi bakımından böyledir. Artık va
liler, belediye başkanları taşrada profes
yonel spor kulüplerimin başkanları, ant
renörleri gibi hareket etmek zorunda kal
mayacaklardır. Artık, milletvekilleri, ken
dilerini, profesyonel spor kulüplerinin bir 
üst seviyede başarı göstermesi için uğraş-
maık mecburiyetinde ve baskısında his
setmeyeceklerdir. Artık kimse, tuttuğu ta
kımdan dolayı politikayı futbolla karıştır
ma konusunda itham edilemeyecektir. 
(DYP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, 
inşallah, bu Futbol Federasyonu Kanu
nu tatbik mevkiine sokulunca, Türkiye' 
de önemli bir müessese de, olması gere-

12. — Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu (1/439) (S. Sayısı : 66) (De
vam) 
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ken yeni alacaktır ve en önemlisi de, 
Türk sporuma artık profesyonel futbolun 
hâkimiyeti dışında, değişik bir gözlükle 
ve değişik imkânlarla bakıma ortamı sağ
lanmış olacaktır. 

Hepinize teşdkıkürlerimi, saygılarımı 
arz ©diyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

(Efendim, Tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Saat 21.30'da toplanmak üzene birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.25 

BAŞKAN — Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ©diyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili llyas Akftaş 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Cemal özbiten (Kırklarei) 

• mimim • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci BMeşdırninin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE V. — Bu Kanunun amacı, 

profesyonel futbol faaliyetLerıini ımıillî ve 
milletlerarası kaidelere göre yürütmek, 
teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türk 
futbolunu yurt içi ve yurt dışında tem
sil etmek üzere; özel hukuk hükümlerine 
tabi ve tüzelkişiliğe, sahip Türkiye Fut
bol Federasyonunun' teşkilat, görev ve 
yetkilerine ait esas ve usuleni düzenle
mektir. 

Türkiye Futbol Federasyonunun mer
kezi Ankara'dadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde hakkımda verilmiş Önerge de 
yak. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

2 ,nci maddeyi okutuyorum : 
Federasyonun Görevleri 
MADDE 2. — Türkiye Futbol Fede

rasyonunun' görevfari şunlardır : 

a) Profesyonel futbol faaliyetini 
yürütmek, profesyonel futbolun gelişme
sini ve yurt sathına yayılmasını sağla
mak, bu konularda her türlü düzenleme
yi yapmak, kararlar almak ve uygulamak, 

b) Millî ve milletlerarası kaidelerin 
ve her türlü talimatın uygulanmasını sağ
lamak ve Türkiye'yi» futbol ile ilgili ko
nularda, yurt dışında temsil etmek, 

c) Yurt içi ve yurt dışı profesyonel 
futbol faaliyetleri ile millî müsabakalar 
için plan, program ve benzeri her türlü 

düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç 
sağlanması için gerekli tedbirleri almak. 

BA§KAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok, 

önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenter... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teşkilat 
MADDE 3. — Türkiye Futbol Fede

rasyonu, merkez ve taşra teşkilatından 
meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Federasyonun Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Federasyon merkez 

teşkilatı : 
a) Genel Kurul, 
b) Başkan, 
c) Yönetim Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu, 
e) Tahkim Kurulu, 
f) Yan Kurullar, 

g) Genel 'Sekreterlikten, 
meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel Kurul 
MADDE 5. — Türkiye Futbol Fede

rasyonu Genel Kurulu dört yıl için gö
rev yapacak, aşağıda belirtilen (A) tipi 
ve (B) tipi üyelerden teşekkül eder. 
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(A) Tipi üyeler : 
'Profesyonel birinci lige (iştirak eden 

kulüplerin ikişer, profesyonel ikinci lige 
iştirak eden kulüplerin kendi aralarından 
seçecekleri yirmi ve profesyonel üçüncü 
lige iştirak eden kulüplerin kendi arala
rından seçecekleri yirmi üye. 

<(B) Tipi Üyeler : 
a) FÎFA ve UEFA îcra Kuralları 

ile komisyonlarında en az bir devre hiz
met etmiş olanlar arasından Başbakanın 
tespit edeceği beş üye, 

b) Beden Terbiyesi ve Spor eski ge
nel müdürleri ile Futbol Federasyonları 
eski başkanlarının; kendi analarından se
çecekleri on üye, 

c) Üniversite ve yüksekofculardaki 
spor bölümlerimin öğretim elemanlarının 
kendi aralarından seçecekleri beş üye, 

d)' En az yirmibeş defa (A)' milî ta-
kımıda oynamış futbolcuların kendi ara
larımdan seçecekleri onbeş üye, 

e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 
Konfederasyonunun tespit edeceği on 
üye, 

f), En çok üyesi bulunan futbol ant
renörleri, futbol1 hakemleri ve spor ya
zarları dernekler ince ayrı ayrı tespit edi
lecek onar üye. 

Genel Kurul her yıl Haziran ayının 
ıilık haftasında normal olarak toplanır. 
Lüzumu halinde üyelerin üçte birinin 
veya Başbakanın çağrısı üzerine de ola
ğanüstü toplanabilir. Başbakanın çağrısı 
üzerine yapılan toplantıda, Federasyon 
Başkanı, Yönetim Kurulu ve diğer ku
rulların seçimi yenL'enebilıir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yoil Partisi Grubu adına Sayın Baki 
Durmaz ve SHP Grubu adına Sayın Rı
za Yılmaz söz istemişlerdir. 

Sayın Durmaz burada mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Rıza Yılmaz, buyurunuz. 
SHP GRUBU ADINA RIZA YIL

MAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; biz bu maddemin özel
likle (A), ı(B) bendi ve son paragrafı üze
rinde düşüncelerimizi- söylemek istiyo
ruz : 

Değerli arkadaşlar, FİFA ve UEFA 
temsilciliği yapacak seviyeye gelmiş, ulus
lararası ikurulüşilardia Türkiye'yi temsil 
etme onuruna erişmiş insanlar arasımdan, 
sayın başbakanların veya başka biır ma
kamın seçim yapmasını doğru bulmuyo
ruz. 

Bu seviyeye gelen insanlar, -Sayın 
Bakanım açıkladılar zaten Türkiye'de sa
yıları 9 kişi- bir araya gelirler, kendi ara
larımda 5 arkadaşlarını seçerler. Bu ko
nuda 'değişiklik önerimizi zaten Başkan
lık Divanına sunduk. Arkadaşilianmız uy
gun görürlerse, bu 9 arkadaşımız bakan
lığın çağırışı üzerine bir yerde toplanıp, 
kemdi aralarından 5 arkadaşı kongre tem
silcisi oHarak sıeçebilirller diiye düşünüyo
ruz ve demokratik olanın da, özerkliğe 
yakışanın da bu olduğunu söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, maddenin son 
paragrafımda genel kurulun her yıl ha
ziran ayının i ilk haftasında normal ola
rak toplanacağını belirtiyor. Bunda bir 
sözümüz yok; ancak, lüzumu halinde 
üçtebir üyenin çağrısı ile de genel kuru
lun toplanabileceği, artı Sayın Başbaka
nın çağrısı üzerime yapılacak genel ku
rulda da seçimin yenilenebileceği hükmü 
yer allıyor. 

Değerli arkadaşlar, hepimiz biliyo
ruz, en küçük dernekten, en büyük fede
rasyona kadar kuruluşlar genel kurulla
rını yapartarken, aşağı yukarı hepsinin 
tüzüklerinde bir madde vardır; üçtebir, 
dörttebir, beştebir; ama belli orandaki 
üyenin çağrısıyla seçimli kongre yapıma 
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olanağı vardır. Geliniz, Futbol Federas
yonu Kongresi üyelerinin de üçtebirinin 
çağrısı jile yapacağı toplantıda başkanını 
ve yönetim! kurulunu seçme olanağını bu 
genel kurula tanıyalım. Eğer, kongreye 
ıkatıffian delegelerin büyük çoğunluğu bu 
değişikliği benimsiyorsa, zaten bunu zor
lamanın da anilamı yoktur; demokrasi ge
leneklerine, özerklik ifadesine ve demok-
natifcliğe de yakışan budun Bu konudaki 
değişiklik önerimizi de Başkanlık Diva
nına sunmuş bulunuyoruz. 

Grubum adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 

DYP Grubu adına, Sayın Durmaz; 
buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA BAKİ DUR
MAZ (Afyon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Türkiye Futbol 
Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci mad
desinde yer alan '(IB) Tipi üyeler hak
kında ve daha sonraki bazı maddeler üze 
rinde görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Mec
lisin değerli üyelerini1 saygıyla selamliıyo-
ruırri. 

Aslında, Futbol Federasyonumuz için 
genelde özerk ve demokratik olarak ka
bul ettiğimiz bu tasarının, genellikle, fe
derasyonumuz ve sporumuz için faydalı 
olacağı görüşünü taşıyoruz. Ancak, 
«Özerk» kelimesine halel gelmemesi ba
kımından ve bu yasa tasarısının daha 
demokratik olarak Yüce Meclisten çık
ması için, «Demokratik» kelimesine ters 
düşen bazı maddelerinde değişiklik ya
pılması konusunda önergeler verdik; bu 
değişiklik önergelerimizi ç6k kısa olarak 
arz etmek istiyorum : 

5 ikici maddenin (B) tipi üyeleri üze
rindeki görüşlerimizdienı başka, 6 ncı mad

denin (b) bendi, 7 nci ve 11 inci madde 
üzerinde de görüşlerimiz var; huzurları
nıza tekrar tekrar çıkıp zamanınızı al
mamak için, bütün bu saydığım madde
ler hakkındaki görüşlerimizi bir defada 
arz etmeye çalışacağım. 

5 linçi «maddenin ı(B) tipi üyeler bölü
münün (a) bendinde, «FIFA ve UEFA 
İcra Kurulları ile komisyonlarında en az 
bir devre hizmet etmiş olanlar arasından 
Başbakanın tespit edeceği beş üye» seçi
lir deniliyor. Bu bentte biz, «Kendi üye
leri arasından beş üye seçilir» sekilinde 
bir görüşe sahibiz. 

İkinci husus, 6 ncı maddenin ı(b) ben
diyle ilgilidir. Bu bentte, «Türkiye Fut
bol Federasyonu Başkanlığı için Genel 
Kurulda yap ulan seçim sonucu en çok oy 
alan üç iadayı Başbakana sunmak» şek
linde bir ifade yer alıyor ve «Başkan ve 
Başkanvekillleri» başlıklı 7 nci maddede 
de, («Genel Kumlun seçeceği üç adaydan 
birini Başbakan Federasyon Başkam ola
rak tespit eder» deniliyor. 

Sayın üyeler, biz bu maddeleri ide de
mokratik görmüyoruz. Mademki özerk 
bir yasa çıkartmak istiyoruz; şu halde, 
özerkliğin tam anlamıyla yerine getiri
lmesi gerekir görüşündeyiz. Bu görüşümü
zü, Sayın Başbakanın şahsı için söylemi
yoruz. Bugün, Sayın özal Başbakandır, 
yarın başka bir partinin geneli başkanı 
başbakan olur; her dönemde değişebilir. 
Başbakanlar, tarafsız değildir, taraftır, 
bir siyasî görüşün temsilcisi ve başıdır. 
Yasa demokratik ve özerk olacağına gö
re, bunun kendi üyeleri arasından seçil
mesi öyle sanıyoruz ki daha demokratik 
olacaktır; takdirlerinize sunuyorum. 

Bir diğer konu, 11 inci maddede «De
netleme Kuruilu, Genel Kurulca dört yıl 
süre için seçilecek malî konularda ihti
sas sahibi olan dört üye ile Başbakanlık 
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tarafından atanacak bir başkandan te
şekkül eder» deniliyor. Özerk bir yasa 
taslağıyla ortaya çıktığımıza göre, bu dia 
bizimi görüşümüze göre demokratik de-
ğilidir. Denetleme kurulu da, kendi başka
nını kendi üyeleri arasından seçmelidir. 

'Böylece özetlediğim bu maddeler dı
şında, Futbol Federasyonomuzu yeniden 
eflıe alarak A'dan Z'ye yemi bir düzenleme 
getiren bu yasa tasarısının, memleketimiz 
ve sporumuz için hayırlı olacağını ümit 
©diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Maddeyle ilgili verilmiş önergeler var. 
Bu önergeleri önce geliş sırasına göre oku
tuyorum! : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

'27.5.1988 tarih ve gündemin V2 nci sı
rasında bulunan, Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının 5 inci ımadde-
ısimde aşağıdaki değişiklik önerisinde bu
lunuyoruz. 

Saygılarımızla. 

Madde 5. 
A. Tipi Üyeler r 
Profesyonel lige iştirak eden kulüpler

den ikişer üye. 

Fuat Erçetim 
Edim© 

Zeki Ünaî 
Eskişehir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

îstemdhan Talayj 
îçel 

A i Şahia 
Kahramanmaraş 

(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Miltet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte ollam kanunun 5-B-a 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilımesi-
mi önıerirıiz. 

Madde 5-B-a) FİFA ve UEFA îcra 
Kürullarıı ile komisyonlarında en az bir 
devre hizmet etmiş olanların kendi ara
larından seçecekleri beş üye. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Erol Güngör 
tzmıİT1 

Cevdet Selyi 
Eskişehir 

Halt Oıilhaoğlu 
İzmir 

Rıza Ilıman' 
Çorum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum ? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 5 İnci 
maddesi son paragrafının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini öneririz. 

Genel kurul her yıl haziran ayının ilk 
haftasında normal olarak toplanır. Lü
zumu haliinde üyelerinin üçte birimin çağ
rısı üzerime ide olağanüstü toplanabilir. 
Yapılan1 toplantıda, Federasyon başka
mı, yönetim kurulları ve diğer kurullarım 
seçimi yenilenebilir. Seçimin yenilemebil-
mesi için, toplantı gündemine seçim mad
deleri konularak çağrı yapılmış otaalı-
dıı*.» 

Fuat Brçetta 
Edime 

Erol Güngör 
t7imıiip 
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Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
îzmirı 

Rıza Ilıman 
Çorum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 06 S. Sayılı Ka
nun Tasarısının 5 inoi maddesinin (A) 
Tipi üyeler başlıklı paragrafının ve (B) 
Tipi üyeler başlıklı (a), <d) ve (f) bentle
rinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilerek kabulünü; ayrıca, metne yeni 
bir (g) bendinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Müıkerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Aydın Arvasi 
Van 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Tevfik Brtürk 
Ankara 

Metin Gürdere 
Tokat 

i(A) Tipi Üyelen : 
Profesyonel birinci ige iştirak eden 

(kulüplerin ikişer, profesyonel ikinci lige 
iştirak eden kulüplerin kendi aralarından 
seçecekleri otuz ve profesyonel üçün
cü lige iştirak eden kulüplerin kendi ara
larından seçecekleri yirmi üye, 

İB) Tipi Üyeler : 
a) FİFA ve UEFA tora Kuruları 

ile komisyonlarında en fazla hizmet et
miş olanlar arasından sırasıyla beş üye, 

d) (A) Millî Takımda en fazla oy* 
tnamış olan futbolculardan sırasıyla onbeş 
üye, 

f) En çok üyesi bulunan futbol ant
renörleri, futbol hakemleri ve spor ya
zarları derneklerince ayrı ayrı tespit edi
lecek onar üye, (Futbol hakemleri der
neğince seçilecek üyelerin en az üçü FİFA 
kokartlı futbol hakemi olacaktır.) 

g) Spor alanında tanınmış olanların 
arasından Başbakanın tespit edeceği beş 
üye, 

(a) ve i(d) bentlerine göre son üye için 
yapılacak değerlendirme ve tespit sırala
malarında eşitlik halinde kura çekilir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 
166 Sıra Sayılı Türkiye Futbol Federasyo
nunun Kuruluş ve Gönevileri Hakkında 
Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin (B) 
Tipi üyeler : a) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fuat Kılcı 
İzmıirj 

Baki Durmaz 
Afyon 

Güneş Muftüoğhı 
Zonguldak 

Aleattin Kurt 
Kocaeli 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Ertefcin Durutürk 
İsparta 

— 135 — 



T. B. M. M. B : 72 27 . 5 . 1988 0 : 3 

Madde 5. — Genel Kurul 
ı(B) Tipi Üyeler : 
a) FİFA ve UEFA icra Kurulları 

ile komisyonlarında en az bir devre hiz
met etmiş olanların kendi aralarında se
çecekleri beş üye, 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 66 
Sıra Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısının 5 inci maddesinin (B) 
Tipi Üyeler : e) bendinin aşağıdaki şe
kilde • değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fuat Kılcı 

İzmir 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Baki Durmaz 

Afyon 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

Madde 5. — Genel Kurul 
(B) Tipi Üyeler : 
e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 

konfederasyonunun tespit edeceği -25-
üye, 

Gerekçe : 
Profesyonel futbolun temelini ve alt 

yapısını amatör futbol spor kulüpleri teş
kili etmektedir. Şu anda ... kadar ama
tör futbol kulübü bulunmaktadır. Sayı 
itibariyle çok, yaygınlık ve büyüklük iti
bariyle en başta olan bu kesime en az ve 
(©) tipi üye hakkı tanınmış olması büyük 
bir eksiklik ve hatadır. 'Bu sayının, Ama
tör futbol spor kulüplerinin sayıca faz
lalığı ve futboldaki önemli fonksiyonu 

itibariyle geneli kurulda en az yirmibeş 
üyeyle temsil edilmelerinin uygun olaca
ğı amacı güdülrnüştür. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına göre okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 66 S. Sayılı Kanun 
Tasarısının 5 inci maddesinin (A) Tipi 
üyeler başlıklı paragrafının ve (B) Tipi 
üyeler başlıklı (a), (d) ve (f) bentlerinin 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilerek 
kabulünü; ayrıca, metne yeni bir (g) ben
dinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

ve arkadaşları 

!(A) Tipi Üyeler: 
Profesyonel birindi lige iştirak eden 

kulüplerin ikişer, profesyonel ikinci lige 
iştirak eden kulüplerin kendi aralarında 
seçecekleri otuz ve profesyonel üçüncü 
lige iştirak eden kulüplerin kendi arala
rında seçecekleri yirmi üye. 

ı(B) Tipi Üyeler:' 
a) FİFA ve UEFA icra Kurulları ile 

komisyonlarında en fazla hizmet etmiş 
olanlar arasından sırasıyla beş üye, 

(d) l(A) Millî Takımında en fazla oy
namış olan futbolculardan sırasıyla on-
beş üye, 

f) En çok üyesi bulunan futbol antre
nörleri futbol hakemleri ve spor yazar
lar! derneklerince ayrı ayrı tespit edilecek 
onar üye, (Futbol hakemleri derneğince 
seçilecek üyelerin en az üçü FİFA ko
kartlı futbol hakemi olacaktır. 

g) Spor alanında tanınmış olanların 
arasından Başbakanın tespit edeceği beş 
üye, 

(a) ve (d) bentlerine göre son üye için 
yapılacak değerlendirme ve tespit sıra
lamalarında eşitlik halinde kura çekilir. 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Ka
tılıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLL EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR 

BAKANI HASAN CELAL GÜZEL (Ga
ziantep) •— Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılıyor. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Ko
misyonun yetersayısı yoktur. 

'BAŞKAN — Tamâm, biz katılmamış 
telâkki ederiz, o kadar önemli bir olay 
değil. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

27.5.1988 tarih ve gündemin 1'2 nci 
sırasında bulunan Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının 5 inci madde
sinde aşağıdaki değişiklik önerisinde bu
lunuyoruz. 

Saygılarımızla. 
Madde 5. 
A) Tipi Üyeler :• 
Profesyonel lige iştirak eden kulüpler

den ikişer üye. 
Fuat Erçetin 

Edirne 
ve arkadaşları 

(BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNİİ AKYOL (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?.. 
Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL (GÜ
ZEL (Gaziantep) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) 

— Önerge sahibi olarak... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, tabiî, 

buyurun, 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elli 
seneden beri spor politikamızın sağlıklı 
bir çizgiye oturtulamamasının iki önemli 
nedeninden biri, spor olayına devlet ka
tında gerekli ağırlık verilmemesi, ikincisi 
de sporun evrenselliğinden gelen bağım
sızlık özelliğinin yönetim birimlerine yan
sımasıdır. 

Bu önergemizi verirken biz şunları dü
şündük : Öncelikle profesyonel kulüple
re, yani bu işin içerisinde olan kuruluş
lara ağırlık vermek. Mesela, profesyonel 
/futbol kulüpleri, antrenör dernekleri, ha
kemler başta olmak üzere bunlardan baş-
layarak bir sıralamaya gidilmesi; dolayı
sıyla (A) ve (B) üye tipi ayrımının yapıl
maması. 

İkinci olay; bu ağırlıklı dernekler, bu 
ağırlıklı kuruluşlara mümkün olduğu ka
dar daha demokratik haklar tanınması. 

Temelde iddiamız şu; biz diyoruz ki: 
Bu federasyonda teşekkül edecek genel 
kurul; kulüplerin, antrenörlerin ve hakem
lerin ağırlıklı olacağı bu genel kurul, ka
rarlarını kendi içerisinde kendileri versin, 
yönetim kadrolarını kendileri seçsin. 

Zaten, bu kuruluş da enteresan bir ku
ruluş; hani devekuşu gibi, ne kuş ne de
ve; tüzelkişiliği var, dernek vasfında ve 
yasalar karşısında bu kulüplerin hiçbir 
farklılığı yok. Yani, yasa karşısında bir 
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Galatasaray takımıyla bir Nevşehirspor 
takımı arasında fark yok. 

O zaman, kulüp ayrımı; birinci, ikinci, 
üçüncü lig ayrımı yapmadan her kulüp 
ikişer üyeyle temsil edilsin; dolayısıyla, 
daha demokratik olacaktır, dolayısıyla 
kulüp ağırlıklı bir genel kurul olacaktır. 
'Biz, bu önergemizde bunu anlatmak iste
dik., 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Erçetin. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Efendim, Sayın Fuat Erçetin ve ar
kadaşlarının verdiği önergeyle Sayın Fuat 
Kılcı ve arkadaşlarının vermiş olduğu 
önerge aynı nitelikte olduğu için ikisini 
•birlikte işleme koyacağız. 

Bu önergeleri okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanunun 5 - B - a) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni öneririz. 

Madde 5. — B — a) FİFA ve UEFA 
İcra Kurulları ile komisyonlarında en az 
bir devre hizmet etmiş olanların kendi ara
larından seçecekleri beş üye. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 66 
Sıra Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka

nun Tasarısının 5 inci maddesinin (B) Ti
pi üyeler: a) bendinin aşağıdaki şekilde 
'değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Kılcı 
izmir 

ve arkadaşları 

Genel Kurul 
Madde 5. — Genel Kurul. 
(B) Tipi Üyeler:' 
a) FİFA ve UEFA İcra Kurulları 

ile komisyonlarında en az bir devre hiz
met etmiş olanların kendi aralarından se
çecekleri beş üye, 

BAŞKAN — Önergelere Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNI AKYOL (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKAiNI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önefgeleri oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önergeler reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 66 
•sıra sayılı Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısının 5 inci maddecinin (B) ti
pi üyeler: (e) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

ve arkadaşları 
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Madde 5. — Genel Kurul. 
(B) Tipi Üyeler: 
e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 

Konfederasyonunun tespit edeceği 25 üye, 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu ef endim? 

MİLLÎ EĞİTÜM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Ka
kılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞJKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 5 inci 
maddesinin son paragrafının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini öneririz. 

«Genel Kurul her yıl Haziran ayının 
ilk haftasında normal olarak toplanır. 
Lüzumu halinde üyelerin üçte birinin çağ
rısı üzerine de olağanüstü toplanabilir. 
Yapılan toplantıda, Federasyon Başkanı, 
yönetim kurulları ve diğer kurulların se
çimi yenilenebilir. Seçimin yenilenebilimesi 
için, toplantı gündemine seçim maddesi 
konularak çağrı yapılmış olmalıdır.» 

Fuat Erçetin 
Edirne 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNll AKYOL .(İstanbul) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; biraz ön
ceki konuşmamda da söyledim; şimdi, en 
küçük bir dernek düşünün, güzelleştirme 
derneği. Güzelleştirme derneği üyelerinin 
üçte biri - tüzüklerinde dörtte birse, dört
te biri; beşte birse, beşte biri - gündemin
de seçim maddesi bulunan bir genel ku
rul çağrısı yaparlarsa; seçim yapamaya
caklar mı? Madde komisyondan geldiği 
şekilde kabul edilirse, üyelerin beşte beşi 
!de istese, seçimli bir kongre toplayama-
yacaklar. Bu, yanlış bir uygulama olur. 

Rakam üzerinde tartışabiliriz, yani bel
li bir oran üzerinde tartışabiliriz; ama mü
saade edin, bir kuruluşun belli bir oran
daki üyeleri eğer seçimli kongre istiyorlar
sa, onu yapma haklarını ellerinden alma
yalım. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-

'bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir, 

Maddeyi, kabul edilen değişiklik öner
gesi istikametinde oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

'6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Genel Kurulun Görevleri 
'MADDE 6. — Genel Kurulun görev

leri şunlardır: 
a) Türkiye Futbol Federasyonu faa

liyet programını ve bütçesini onaylamak 
ve yönetim kurulunu ibra etmek, 
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b) Türkiye Futbol Federasyonu Baş
kanlığı için Genel Kurulda yapılan se
çim sonucu en çok oy alan üç adayı Baş
bakana sunmak, 

c) 'Başkanvekilleri ile Yönetim Ku
rulu, Tahkim Kurulu ve Denetleme Ku
rulu üyelerini seçmek, 

d) Denetleme Kurulunca her yıl ha
zırlanan yıllık denetleme raporunu onay
lamak. 

BAŞKAN — Madde hakkında, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, Sayın Baki Dur
maz; buyurun. 

'BAKÎ DURMAZ (Afyon),— Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sayın 
Rıza Yılmaz; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA RIZA YIL
MAZ (Ankara) — Maalesef bazı konu
larda anlaşmamız oldukça zor arkadaş
lar. 

Demokratik kitle örgütlerinden birisi 
de siyasal partilerdir, Bir düşünelim şim
di; Anavatan Partisi Genel Kurulunu ya
pıyor, büyük kurultayını yapıyor, - özür 
dilerim, varsayım, yanlış anlaşılmasın, 
Sösyaldemokrat Halkçı Parti de olabilir -
genel başkanlık için aralarından üç tane 
aday seçiyor ve bir makama bu adaylar
dan birini bizim genel başkanımız «yapın» 
dîye yetki tanıyor. Yani, böylesi bir an
layış yanlış arkadaşlar. Genel kurul ken
disini idare edebilecek, o federasyonu ida
re edebilecek 'başkanı seçmelidir. Bu hak
kı genel kuruldan almamak gerekir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın 

Yılmaz. 
Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) *— Sa

yın Başkan, değerli üyeler; tatbikatta bir 
anlaşmamazlığa sebebiyet vermemek için 
tavzihini rica edeceğim komisyondan. 

«d» bendinde diyor ki, «Denetleme ku
rulunca her yıl hazırlanan yıllık denet
leme raporunu onaylamak.» Onaylama
mak dahi mümkündür. Bu itibarla, «Mü
zakere etmek ve kararlaştırmak» şeklin
de tavzih edilmesi lazım gelir kanaatinde
yim. 
• Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AYNİ AKYOL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Komisyonumuzda aynı tered
düt hâsıl oldu; fakat, Hükümetin açıkla
ması üzerine, onaylamama hakkının da, 
onaylamak yetkisi ve kararı içinde oldu
ğunu beyan ettikleri için, Komisyonumuz 
aynen kabulünü uygun buldu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, tabiî ileride 

uygulayıcılara kolaylık olması bakımın
dan zapta geçmesinde fayda var. Teşekkür 
ederim. 

Madde bakında verilmiş bir önerge 
var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan kanunun 6 ncı 
maddesinin b bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneririz. 

Madde 6. — 
b) Türkiye Futbol Federasyonu Baş

kanını seçmek. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Erol Güngör; 
îzrnÜn 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 
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Halil Çulhaoğlu 
îzmir 

Rıza Ilıman 
Çorum 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Ko
misyon katılıyor mu?.. 

MİLLİ EĞİTTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNÎ AKYOL (istanbul) — Ka
tılıyoruz* 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
önergeye?.. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor, Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Başkan ve Başkanvekiller'i 
MADDE 7. — Genel Kurulun seçece

ği üç adaydan birini Başbakan Federas
yon Başkanı olarak tespit eder. İki Baş-
kanvekili ve yedekleri Genel Kurulca se
çilir. Başkan ve başkanvekillerinin görev 
süresi dört yıldır. 

Başkanın yokluğunda, görevlerini, Baş
kanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, Baki Bey; bu
yurun. 

DYP GRUBU ADINA BAKÎ DUR
MAZ (Afyon) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, biraz evvel toptan izaha 
çalıştığım demokratik olmayan maddeler 
hakkında, özellikle bu madde üzerinde 
tekrar söz almak ihtiyacını duydum. 
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Muhterem arkadaşlar, «Genel kuru
lun seçeceği üç adaydan birini Başbakan 
Federasyon Başkanı olarak tespit eder» 
deniliyor. Şimdi, bu yasa taslağı ile de
ğişik gruplardan 155 kişiden oluşan bir 
federasyon oluşturuyoruz; Üç kişi baş
kanlığa aday oluyor, diyelim ki birisi 15 
oy alıyor, birisi 25 oy alıyor, birisi de 
115 oy alıyor. Şimdi, genel kurulun te
veccühü 115 oy alanadır. Bu kişinin, de
mokratik olarak, normalde düşünülürse, 
o federasyonun başkanı olması lazımdır; 
ama burada Sayın Başbakana yetki ve
riliyor - olabilir, insanın zaafı vardır - Sa
yın Başbakan 15 oy alan kişiyi başkanlı
ğa atıyor... Şimdi, düşünebil'İyor musunuz; 
15 kişinin teveccühünü almış bir kişi, azın
lığın oyunu almış olan bir kişi çoğunluğa 
tlahakküm ediyor; bu olmaz. Bunu demok
ratik kurallarla nasıl bağdaştırıyorsunuz 
sayın milletvekilleri? Takdirinize arz edi
yorum. 

Onun için, diyoruz ve ısrar ediyoruz 
- önergemiz de bu doğrultudadır - geliniz, 
bu maddede başkan, en çok oy alan ve 
genel kurulun oyunu toplayan, onun te
veccühüne mazhar olan kişi olsun; bir baş
bakana bırakmayalım. Eğer bir başbaka
na bırakır da, onu seçen kurula ters dü
şen bir kişiyi o kurulun başkanlığına ge
tirirseniz, dört yıl süre içerisinde orada 
sancı var demektir; o sancı dinmez, orada 
istikrarlı bir çalışma olmaz. Takdirleri
nize arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Sayın Yılmaz, buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
sizi, birileri bir yere seçerse, mutlaka, 
az veya çok ona bir minnet borcu du
yarsınız. Her insanın hali böyledir. Biri-
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leri bir yere seçilmek için başka bir ma
kamdan icazet alıyorsa - «icazet» kelime
si yanlış olabilir, özür dilerim - yani baş
ka bir makam atıyorsa, atayan makama 
karşı bir his duyar. Özerk dediğimiz fe
derasyon kurulunun başına atanacak kişi
yi seçimle değil de, Başbakanın atamasına 
bırakırsak, oraya gelecek kişi, ister iste
mez kendisini seçen kuruma veya kişiye 
minnet borcu duyacak, davranışlarını, ça
lışmalarını yaparken, mutlaka gözünün 
'birisi onun gözünün içine bakacak, 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) 
— Anayasa MabJcemesindeki seçim de 
öyle. 

RİZA YILMAZ (Devamla) — Rica 
ederim!.. Anayasa Mahkemesi anayasal 
bir kuruluştur. 

BAŞ/KAN — Sayın Sakallıoğlu, lüt
fen efendim... 

Devam edin Sayın Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Biraz 

Önce Doğru Yol Partili arkadaşım an
lattı. ü ç aday çıktı, en fazla oy alan üç 
kişiden birisi 15, birisi 25, birM de 115 oy 
aldı; yetki 'bu ya; ben sanmıyorum ki, 
sayın başbakanlar en az oy alanı seçsin
ler; ama olası ki, en az oy alanı da se
çebilir; yetkili buna. Böyle bir durumda 
genel kurulun iradesine büyük bir saygı
sızlık yapılmış olur. Bir federasyon kuru
yoruz, Özerk yapıyoruz, kendi başkanını 
seçme hakkını onlara vermiyoruz... Böy
lesi bir anlayış, yanlış bir anlayıştır arka
daşlar, demokratik değildir, özerkliğin ru
huna da ters düşer. 

Bu madde ile ilgili b!ir önergemiz var, 
biraz sonra okunacak: «Sayın Başbakan, 
genel kurulda en çok oy alan üyeyi başkan 
olarak atar» diyoruz bu önergemizde. 
Yani atama yetkis'ni Başbakana verelim; 
ama genel kurulun iradesini yansıtsın. Ge
nel kurulun iradesinin tersine bir uygu

lama yapma zorunda, yapma durumunda 
da bırakmayalım. Bu uygulama, aynı za
manda Başbakanlığı korumaktır, aynı za
manda Başbakanlığı spordaki politikaya 
sokmamama sonucunu getirir. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge 

var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 7 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini öneririz. 

Madde 7. — Genel kurulun seçeceği 
üç adaydan en çok oy alanı Başbakan, 
federasyon başkanı Olarak atar. İki baş-
kanvekili ve iki yedek üye genel kurulca 
seçilir. Başkan ve Başkanvekillerinin gö
rev süresi dört yıldır. 

SBaşkanın yokluğunda, görevlerini baş
kanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Erol Güngör 
İzmir 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Rıza Ihman 
Çorum 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Ka
tamıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Önergeye Hükümet ka
tılıyor mu?.. 

MİLL- EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci 
madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
'Başkanın Görevleri 
MADDE 8. — Başkanın görevleri şun

lardır : 
a). Türkiye Futbbl Federasyonunu 

yurt içi ve yurt dışında temsil etmek, 
b) Federasyon faaliyetlerini bu Ka

nun ve çıkarılacak statü 'hükümlerine gö
re yürütmek, 

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygu
lamak, 

d) Yönetim Kuruluna ve gerekli gör
düğü takdirde yan kurullara başkanlık et
mek, 

e) Bu Kanun ve statüde belirlenecek 
diğer görevleri ifa etmek, 

f) Yan kurulların kurulmasını Yö
netim Kuruluna teklif etmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulu 
MADDE 9. — Yönetim Kurulu, baş

kan ve başkanvekiUeri dahil onbeş üye
den teşekkül eder. Başkan ve başkanve
killeri dışındaki bu üyelerden; 

a) Üçü birinci lig, ikisi ikinci lig, 
biri üçüncü lig Genel Kurul üyeleri ara-
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sından olmak üzere altı üye (A) tipi üye
ler arasından Genel Kurulca, 

b) tki üye (B) tipi üyeler arasından 
Genel Kurulca, 

c) Dört üye (B) tipi üyeler arasın
dan Federasyon Başkanınca, 

Seçilir. 
Ayrıca, yukarıda belirtilen esaslar çer

çevesinde oniki yedek üye seçilir. Yöne
tim Kurulunun görev süresi dört yıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen? 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir

ne) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 5 in
ci maddeyi açıklarken aynı konunun üze
rinde durmuştum, bir daha tekraı etmek 
iîstemiyorum. Bu gece devamlı tekrar edi
len iki kelime var; «Özerklik ve demok
ratik ilkeler doğrultusunda» diye söze 
başlıyoruz. Madem o, 1 inci, 2 nci, 3 ün
cü lig ayırımı, A - B ayırımı kabul edil
mediğine göre; burada bu demokratikli-
ği uygulayabiliriz. Bu maddede yazıyor; 
«Üçü birinci lig, ikisi ikinci lig, biri üçün
cü lig Genel Kurul üyeleri arasından» 
seçilir diyor. Bizim teklifimiz, bir ayı
rım yapmadan, birinci ligden üç kişi, 
ikinci liigden üç kişi, üçüncü ligden ise 
üç kişi (A) tipi üyenin genel kurulca se
çimidir ki, bu eşit bir yaklaşımdır. Ma
dem buraya (B) tipi üye kondu; buna 
da üç kişi niye ayıralım? 

Üçnücü fıkrada ise; «Dört üye (B) 
tipi üyeler arasından Federasyon Başka
nınca» diyor. Daha önce söylediğimiz 
gibi, Başbakanlık veya federasyon baş-
karmca; yani kişilerce seçilmesin, genel 
'kurulca üyelerin seçimi yapısın. O za
man, bu (c) fıkrasını da burada fazla 
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buluyoruz. Böylece, birinci ligden üç, 
ikinci ligden üç, üçüncü ligden üç tane 
olmak üzere (A) tipi üye, zaten 9 tane 
ediyor, 3 tane (B) tipi üye, 12 üye ediyor 
ki, 1 başkan, 2 başkan yardımcısıyla 12 
kişiden teşekkül ediyor. Önerimiz bu ka
dar, teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Erçetin. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

27.5.1988 tarih ve gündemin 12 nci 
sırasında bulunan Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının 9 uncu madde
sini aşağıdaki değişimle öneriyoruz. 

MADDE 9. — a) Üçü birinci liig, 
üçü ikinci lig, üçü üçüncü lig genel ku
rul üyeleri arasından olmak üzere dokuz 
üye (A) tipi üyeler arasından Genel Ku
rulca, 

b) Üç üye (B) tipi üyeler arasından 
Genel Kurulca seçilir, 

c) Çıkartılması. 
Mehmet Fuat Erçetin 

Edirne 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

M. îstemihan Talay 
îçel 

Hüsnü Okçuoğlu 
fstanbul 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 66 
sıra sayılı Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısının 9/b maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini, aynı mad
denin (c) bendinin kaldırılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fuat Kılcı 
îzmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Baki Durmaz 
Afyon 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9. — 
b) Altı üye (B) tipi üyeler arasın

dan Genel Kurulca, 

Gerekçe : 

Yönetim kurulunun seçimi dört kişi 
dışu:da genel kurula ait iken, (B) tipi 
üyeler arasından ayrıca dört kişinin fe
derasyon başkanınca seçilmesi, o kişileri 
geavl kurula değil, federasyon başkanı
na karşı sorumlu ve bağlı kılar. Bu du
rum da kurul içinde bölünmeye ve grup
laşmaya sebebiyet verir. Yönetimin uyum 
içinde ve ahenkli çalışmasını aksatır. Bu 
nedenle, yönetim kurulu üyelerinin ta
mamının genel kurulca seçilmesi uygun 
olur, 
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BAŞKAN — Şimdi, aykırılık sırası
na göre yeniden okutuyorum : 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 66 
sırı sayılı Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısının 9/b maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini ve aynı mad
denin (c) bendinin kaldırılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fuat Kılcı (İzmir) 

ve arkadaşları 

Yönetim Kurulu 
MADDE 9. — 
b) Altı üye (B) tipi üyeler arasından 

Genel Kurulca, 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet 

katılıyorlar mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNt AKYOL (İstanbul) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

27.5.1988 tarih ve gündemin 12 nci 
sıracında bulunan Türkiye Futbol Fe
derasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının 9 uncu mad
desini aşağıdaki değişimle öneriyoruz. 

MADDE 9. — a) Üçü birinci lig, 
üçü ikinci lig, üçü üçüncü lig genel ku
rul üyeleri arasından olmak üzere dokuz 
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üye (A) tipi üyeler arasından Genel Ku
rulca, 

b) Üç üye (B) tipi üyeler arasından 
Genel Kurulca seçilir. 

ĉ  Çıkartılması. 
Fuat Erçetin (Edirne) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNt AKYOL (İstanbul) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulunun Görevleri 
MADDE 10. — Yönetim Kurulunun 

görevleri şunlardır : 
a) Müsabaka sonuçlarını tescil et

mek, müsabakaları ertelemek, yarım ka
lan müsabakalarla olaylı veya anlaşmalı 
müsabakalar hakkında karar vermek, 

b) Kulüplerin profesyonel futbol 
dalı kurmaları için yapacakları müracaat
ları değerlendirip karar vermek, bununla 
ilgili faaliyet ve taahhütlerini denetle
mek, 

e) Profesyonel futbol ile ilgili ida
reci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, 
futbolcu, monitör, masör ve benzeri ele
manları eğitmek, bu elemanların sıhhatli 
gelinmesi için her türlü tedbiri almak ve 
sigortalanmalarını sağlamak, bunların ku
lüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili 
usul ve esasları tespit etmek, 
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d) Profesyonel takımların tescil ve 
kayıtlarını yapmak; profesyonel takımla
rı, futbolcuları ve bunların çalıştırıcıları
nı ödüllendirmek; belirli şartlara göre ku
lüplere aynî ve nakdî yardım yapmak ve 
kredi vermek, 

e) Profesyonel futbol faaliyetlerin
den alınacak tescil, vize, aktarma ücret
leri ve aidatlarla, personel ücretlerini, 
huzur haklarını, tazminatları, yolculuk ve 
ikamet güderleri ile harçları tespit etmek, 

f) Profesyonel futbol takımlarını 
liglere ve gruplara ayırmak, ligleri dü
zenlemek, ligler arasındaki terfi ve ten
zil statüsünü belirlemek, 

g) Müsabaka, eğitim ve sağlık ile 
ilgili tesisler yapmak, yaptırtmak, kirala
mak, işlettirmek ve futbol faaliyetlerine 
ait her türlü araç, gereç, malzeme ve 
benzeri ihtiyaçları sağlamak, 

h) Profesyonel futbolcunun sıhhatli 
gelişmesi ile ilgili her türlü tedbiri al
mak, düzenlemeleri yapmak ve bunların 
sigortalanmalarını sağlamak, 

ı) Federasyonun taşra teşkilatının 
kurulmasını gerçekleştirmek, 

j) Profesyonel futbol ile ilgili esas
ları ve statüleri hazırlamak, 

k) Genel Kurul, Denetleme Kurulu 
ve Tahkim Kurulunun görevleri dışında 
kalan profesyonel futbol ile ilgili her 
türlü iş, işlem, faaliyet ve düzenlemeleri 
yapmak, 

1) Başkan tarafından gerekli görülen 
yan kurulların kurulmasını onaylamak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... 10 uncu mad
de kabul edilmiştir. 

.11 inci maddeyi okutuyorum : 
Denetleme Kurulu 
MADDE 11. — Denetleme Kurulu, 

Genel Kurulca dört yıl süre için seçile
cek malî konularda ihtisas sahibi olan 
dört üye ile Başbakanlık tarafından ata
nacak bir başkandan teşekkül eder. 

Genel Kurul ayrıca aynı vasıfta üç 
yedek üye seçer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Baki 
Durmaz söz istemişlerdir; buyurun Sayın 
Durmaz. 

BAKt DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, önergemiz doğrultusunda vazgeç
tik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SHP Grubu adına, Sayın Rıza Yıl

maz; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA RIZA YIL

MAZ (Ankara) — Arkadaşlar, gerçekten 
bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum; bu 
martığı anlamakta güçlük çekiyorum. 

Federasyon başkanını, Başbakan atı
yor, denetleme kurulu başkanını da Baş
bakanlık tayin ediyor... Nerede kaldı 
özerklik? 

Bu madde üzerinde değişiklik öneri
miz var; geliniz, denetleme kurulu üye
leri kendi aralarından birisini başkan 
seçsin; daha demokratik olur. 

Arkadaşlar, inanıyorum ki, içinizden 
«Rıza Yılmaz arkadaşımız doğru söylü
yor» diyorsunuz; ama kabul etmiyorsu
nuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (SiVas) — Rıza Bey, kabul edi
yoruz bunu. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Peki, 
Tefekkür ederim arkadaşlar. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde hakkında verilmiş önergeler 

var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 11 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini öneririz. 

MADDE 11. — Denetleme kurulu, 
genel kurulca dört yıl süre için seçile
cek malî konularda ihtisas sahibi dört 
üye ve bir başkandan teşekkül eder. 

Genel kurul ayrıca aynı vasıfta üç 
yedek üye seçer. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Fuat Erçetin 
Edürne 

Erol Güngör 
İzmir 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Rıza Ilıman 
Çorum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum efendim : 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 
66 sıra sayılı Türkiye Futbol Federasyo
nu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısının 11 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fuat Kılcı 

İzmir 
Orhan Şendağ 

Adana 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Baki Durmaz 
Afyon 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

MADDE 1. — Denetleme kurulu, 
genel kurulca dört yıl süre için seçilecek 
malı konularda ihtisas sahibi olan beş 
üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi ara
larında bir başkan seçer. 

Genel kurul ayrıca aynı vasıfta üç 
yedek üye seçer. 

BAŞKAN — İki önerge de aynı ma
hiyette olduğundan, birlikte işleme koya
cağız. 

Sayın Rıza Yılmaz ve arkadaşlarının 
önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini öneririz. 

MADDE 11. — Denetleme kurulu, 
genel kurulca dört yıl süre için seçile
cek malî konularda ihtisas sahibi dört 
üye ve bir başkandan teşekkül eder. 

Genel kurul ayrıca aynı vasıfta üç 
yed-îk üye seçer. 

Rıza Yılmaz (Ankara) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve 
Hükümet önergeye katılıyorlar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNt AKYOL (İstanbul) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?., 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Efendim, bu ibare
yi, sırf uzmanlıktan faydalanmak için 
koymuştuk; ancak bu değişikliğin bizim 
için de bir mahzuru yoktur «- irncrgeye 
ışuraK ediyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aynı mahiyetteki iki önergeyi birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu durumda, diğer önergeyi işleme 
koymak, kanaatimce gereksiz; çünkü iki 
önerge aynı niteliktedir. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Aynı mahiyette değil efendim. 

E AŞK AN — Efendim, önergenizde 
«Üyeler kendi aralarından bir başkan se
çer» deniliyor. 

Kabul edilen önergede ise, «Dört yıl 
süre için seçiılecek malı konularda ihti
sas rahibi dört üye ve bir başkandan te
şekkül eder» deniliyor; bunu okuttuk' ve 
kabul edildi. 

Baki Bey, ısrar ediyor musunuz öner
genizde?.. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Sayın Başkan, kabul edilen önergede, 
başkan tek derecelidir ve ayrıca genel 
kurulca seçileceği anlamı vardır; ama 
bizim önergemizde, «İhtisas sahibi beş 
üyenin kendi aralarından seçecekleri bir 
başkan» ibaresi vardır. 

BAŞKAN — Peki, şöyle yapmamız 
mümkün mü? Bunu Komisyona verelim, 
düzelterek yeniden getirsin bize versin. 

Sayın Akyol, redaksiyonunu siz ya
pınız efendim; o şekilde halledelim. 

Teşekkür ederim. 
i Efendim, biz diğer maddelere devam 

edelim; bu arada Komisyon o konuyu 
düzeltsin. 
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12 noi maddeyi okutuyorum : 
Denetleme Kurulunun Görevleri 
MADDE İ2. — Denetleme kurulu, 

Türkiye Futbol Federasyonunun malî 
işlemlerini genel kurul adına denetler ve 
ayrıca her yıl hazırlayacağı yıllık denet
leme raporunu genel kurulun onayına 
sunar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
leyen?.. Yok. 

Önerge de verilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde 
kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
. Tahkim Kurulu 
MADDE 13. — Tahkim kurulu, ge

nel kurulca dört yıl süre ile seçilecek hu
kukçu beş üyeden teşekkül eder. Kurul 
kendi arasından bir başkan seçer. 

Gendi kurul ayrıca aym vasıfta üç ye
dek üye seçer. 

Kurul kararları kesindir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?,. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tahkim Kurulunun Görevleri 
MADDE 14. — Tahkim kurulu, fe

derasyon ve kulüpler veya kulüplerle 
oyuncular veya iki kulüp arasında çıka
cak ihtilaflar ile ceza kurulu kararlarını, 
ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin 
karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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15 inci maddeyi okutuyorum : 
Yan Kurullar 
MADDE 15. — Federasyonun faali

yet ve işlemlerinin yürütülmesi için ge
rekli görülen yan kurullar, yönetim ku
rulurun onayını almak suretiyle başkan 
tarafından kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Öıîerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Genel Sekreterlik 
MADDE 16. — Federasyonun bütün 

işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, yö
netim kurulunca alınacak kararları uy
gulamak ve başkan tarafından verilecek 
görevleri yerine getirmek üzere bir ge
nel sekreter, iki yardımcı ve yeteri ka
dar personelden oluşan bir sekreterya, 
başkanın teklifi ve yönetim kurulunun 
kararı ile kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim 11 inci madde konusunda 
Komisyon tarafından yapılan redaksi
yon işlemi tamamlanmış ve madde şu 
şekli almıştır : 

MADDE 11. — Denetleme kurulu, 
genel kurulca dört yıl süre için seçilecek 
malî konularda ihtisas sahibi olan beş 
üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi ara
larında bir başkan seçer. 

Genel kurul ayrıca aynı vasıfta üç 
yedek üye seçer, 

Bu şekilde düzeltilmiş olarak gelen 
11 İAICÎ maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Sayın Başkan, bu düzeltilmiş değil; 
bizim önerdiğimizin aynısıdır. 

BAŞKAN — Değişmez efendim, fark 
etmez. 

Tamam, zatıâlinizin önergesinin ay
nıdır. Evet; Fuat Kılcı ve arkadaşlarının 
önergesi, aşağı yukarı aynı niteliktedir. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Federasyon Taşra Teşkilatı 
MADDE 17. — Federasyonun taşra 

bağlantısını sağlamak maksadıyla, yöne
tim kurulunca gerekli görülen illerde bi
rer temsilcilik ile yeteri kadar personel
den oluşan bürolar kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Verilen önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Genel Kurulda görüşülmekte olan 
66 sıra sayılı Türkiye Futbol Federas
yonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin 
aşa&dalki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif, ederiz. 

ı 
Saygılarımızla. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Baki Durmaz 
Afyon 
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Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

«Federasyon Taşra Teşkilatı» 
MADDE 17. — Federasyonun taşra 

bağlantısını sağlamak maksadıyla, her yıl 
haziran ayının ilk haftasında yapılacak 
genel kurulun onayı ile, gerekli görülen 
genci kudulun onayı ile, gerekli görülen 
illerde birer temsilcilik ile, yeteri kadar 
personelden oluşan bürolar kurulur. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. Bunlar, ana-
statüde belirlenecek konular diye düşü
nüyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci 
madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Federasyonun Bütçesi 
MADDE 18. — Federasyon bütçesi, 

yönetim kurulunca malî yıla göre düzen
lenerek genel kurulun tasdikinden sonra 
uygulamaya konulur. 

Hu Kanun kapsamına giren harcama
ları, bütçede belirtilen esaslar içinde yap
maya federasyon başkanı yetkili olup, 
bu yetkisini başkasına devredebilir. 

27 . 5 . 1988 0 : 3 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde, 
SHP Grubu adına Sayın Erçetin; buyu
run efendim, 

SHP GRUBU ADINA MEHMET 
FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; komisyon top
lantısı sırasında bu madde tartışılırken, 
tüm harcamaların federasyon başkanınca 
yapılması maddede vardı. Sayın Bakana, 
«Miktarı nedir?» diye sorduğumuz za
man, «Bu hesaplarla, ortalama bütçesi 
4 milyar kadar» dedi. 4 milyar liranın 
harcamasının bir kişiye verilmesi, fede
rasyon başkanını da rahatsız eder diye 
düşündük. 

Sayın Bakandan öğrendik, ikinci bir 
sistem var; eğer, bu olmazsa, ikinci bir 
sistem olarak, «Yönetim kurulu buna 
karır verebilir» dendi; ama, yalnız yöne
tim kurulunun da her harcamada topla
nıp karar vermesi, pratik bakımından 
zor bir işlem. Bunun için, önergemizle, 
ikisinin ortası bir öneride bulunduk; hep
si, ne yönetim kuruluna, ne de federas
yon başkanına bırakılsın; 1 milyon lira
ya kadar federasyon başkanına harcama 
yetkisi verilsin daha üstünü, yönetim ku
rula toplanarak karar versin istedik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, bir 
açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî, Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkanım, Sa
yın Erçetin'in söylediği gibidir. Yalnız, 
burada bir amiri italik müessesesi var; 
yani, yetki devri yapıp alta doğru geçire-
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cek ve üstelik yönetim kurulunun onayı 
da her zaman mümkün. Bir defa, 1 mil
yon çok küçük bir rakamdır; üstelik bu
nu 100 senelik kanun diye inşallah dü
şünüyoruz, rakamlar değişecektir; bu ra
kamlar her zaman bağlayıcı olur. Eğer 
müsaade buyurulursa, biz, anastatüde 
- Bakanlar Kurulu kararına bağlı, biraz 
sonra gelecek maddesi - bunu belirleye
cek esasları tespit edelim efendim. Ak
si takdirde, kanuna bunu koyarsak, bu 
takdirde çok seyyal, hızlı çalışması gere
ken federasyon çalışamaz hale gelebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erçetin, önergenizde ısrar edi

yor musunuz bu açıklama karşısında? 
MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edir

ne) — Sayın Bakanın söylediği de man
tıklı; ama miktarı yükseltilebilir, 

BAŞKAN — Peki efendim, önerge
nizi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

27.5.1988 tarih ve gündemin 12 nci 
sırasında bulunan Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının 18 inci madde
sinin aşağıdaki gibi değişim önerisinde 
bulunuyoruz. 

Madde 18. — Federasyon bütçesi,, yö
netim kurulunca malî yıla göre düzenle
nerek genel kurulun tasdikinden sonra 
uygulamaya konulur. 

Bu Kanun kapsamına giren harcama
ları, bütçede belirtilen esaslar içinde, bir 
milyon Türk Lirasına kadar yapmaya 
federasyon başkanı yetkili olup bu yet
kisini başkasına devredebilir. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

îstemihan Talay 
Içe'l 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

İS inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 18 in
ci madde kabul edilmiştir. 

Î9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Federasyonun Gelirleri 
MADDE 19. — Federasyonun gelir

leri şunlardır : 
a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan 

(anı? tor müsabakalar hariç) kulüplere ve
rilen isim hakkının % 20'si, 

b) Kulüplerin profesyonel müsaba
ka hâsılatlarının % 10'u, 

c) Beden Tefbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğüne ait olup da stadlara konu
lan reklamlardan Genel Müdürlükçe el
de edilen gelirlerin % 25'i ile büfelerden 
Gene! Müdürlükçe sağlanan gelirlerin 
% 20'si, 

d) İtiraz ve ceza gelirleri, 
e) Tescil, vize, aktarma, aidat ve 

bcızeri gelirler, 
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f) Kulüplerin TRT naklen yayınla
rından aldıkları gelirin % 10'u, 

g) Türk Sporunu Teşvik Fonunun 
yıllık gelirinin en çok % 20'si, 

lı) Millî ve temsilî müsabakalardan 
stad kilrası ve diğer kesintiler yapıldıktan 
sonra kalan net miktar, 

ı\ Faiz gelirleri, 
i) Bağış, yardım ve diğer gelirler, 
BAŞKAN — Madde hakkında, Sayın 

Erçetin söz istemişlerdir. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Sayın Başkan, yerimden açıkla
yabilir miyim? 

P AŞK AN — Olabilir efendim, çok 
kısaysa yerinizden açıklayabilirsiniz. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Çok kısa Sayın Başkan. 

Bu önergeyi vermemdeki kasıt, 3289 
sayılı Yasaya tabi, yani amatör faaliyet
ler için, amatör kulüpler için hiç gerek 
yok; amatör kulüplerin eti budu nedir 
ki diye düşünüyorum; fakat bir karşılık
lı birlik doğdu ve yüzde 10 olayı belirdi; 
beı de önerimi, bir uyum olsun diye o 
doğrultuda çeviriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeler var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2"7.5.1988 tarih ve gündemin 12 nci 
sırasında bulunan Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının 19 uncu mad-
deiinirı (g) bendinin madde metninden 
çıkarılmasını öneriyoruz. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Erol Ağagil 
Ankara 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Bunu geri çektiler. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Geri çektiler. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
wSPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — (g) bendinin tama
men çıkarılması önerisini geril çektiniz 
değil mi efendim? 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Evet. 

BAŞKAN — Tamam efendim, oldu. 
Önergenizi geri istiyorsunuz; biz de iade 
ediyoruz. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Yani, uyum sağlansın diye çek
tin;; ama, zapta geçsin. 

BAŞKAN — Tamam, tutanağa geç
miş oluyor böylece. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Türkiye Futbol Federasyonunun Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 19 uncu maddesinin (b) ve (f) 
fıkralarının aşağıdaki sunulan şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ede
riz, 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüöğlu 
Zonguldak 
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Ertekin Durutürk 
İsparta 

Alaettîn Kurt 
Kocaeli 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Değişik fıkra : 
b) Kulüplerin profesyonel müsaba

ka hâsılatlarının yüzde 5'i, 
il Kulüplerin TRT naklen yayının

dan aldıkları gelirin yüzde 5'i, 

Gerekçe : Hâsılat ve kişilerin bağış
larından başka gelirleri bulunmayan, 
maddî sıkıntı içinde bulunan kulüplerin 
gelirlerinden fazla kesinti yapılmaması 
öne /ilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

27.5.1988 tarih ve gündemin 12 nci 
sırasında bulunan Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının 19 uncu mad
desinin (g) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneriyoruz : 

«Madde 19. — 
9) Türk Sporunu Teşvik Fonunun 

yıllık gelirinin en çok yüzde 10'u» 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Sait Ekinci 
Burdur 

I?AŞKAN — Aykırılık sırasına göre, 
birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Türkiye Futbol Federasyonunun Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 19 uncu maddesinin (b) ve (f) 
fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirile
rek kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
ve arkadaşları 

Değişik Fıkra : 
b) Kulüplerin profesyonel müsabaka 

hâsılatlarının yüzde 5'i, 

ti Kulüplerin TRT naklen yayınla
rından aldıkları gelirin yüzde 5'i, 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE" 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

27.5.1988 tarih ve gündemin 12 nci 
sırasında bulunan Türkiye Futbol Fede
rasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının 19 uncu mad
desinin, (g) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 
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Madde 19. — g) Türk Sporunu Teş
vik Fonunun yıllık gelirinin en çok yüz
de 10'u. 

Zekii Ünal (Eskişehir) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte, 19 
uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Federasyonun Giderleri 
MADDE 20. — Federasyon, bu Ka

nunla kendisine verilen görevleri yerine 
getirebilmesi için gerekil olan bütün har
camaları yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
Cezalar 
MADDE 21. — Profesyonel futbol 

müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve 
kişilerce disiplin ve sportmenliğe aykırı 
fiiLer ve banlara uygulanacak müeyyide
ler, millî ve milletlerarası teamüllere uy
gun olarak Futbol Federasyonu Yöne-
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tim Kurulu tarafından hazırlanacak esas
larla tespit edilir. 

Belirlenecek fiillere uygulanacak ce
zalar; ihtar, yarışmadan men, hak mah
rumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, 
sah;ı kapatma, para cezası, puan indirme 
ve küme düşürmedir. 

Uygulanacak para cezası yüz milyon 
lirayı geçemez. Bu miktarı beş katma ka
dar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Federasyona Tescil ve Kulüplerin 

Taahhüdü 
MADDE 22. — Profesyonel futbol 

dalında faaliyet gösteren kulüpler, Yöne
tim Kurulunca tespit edilecek şartlar ve 
taahhütlere göre Federasyona tescil edi
lirler ve Yönetim Kurulunca belirlenecek 
tescil ücretini öderler. 

Tescil sırasında kulüpler; Tahkim Ku
rulunun kararlarına uyacaklarına dair 
taahhütnameyi imzalamak zorundadırlar. 

1 escil edilmeyen veya taahhütlerini 
yerine getirmedikleri için tescili iptal 
edilen kulüpler müsabakalara iştirak ede
mezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok.-
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Vergi Muafiiyeti 
MADDE 23. — Bu Kanuna göre ya

pılacak müsabakalardan elde edilecek 
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gelirler, her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Şirketlere Devir ve Kiralama 
MADDE 24. — Spor kulüpleri, pro

fesyonel futbol takımlarını, Türk Tica
ret Kanunu hükümlerine göre kuracak
ları veya kurulmuş olan şirketlere devre
debilirler veya kiraya verebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenelr... Madde ka
bul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Tesis ve Personelden Yararlarıma 
MADDE 25. — Futbol Federasyonu, 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür
lüğünün tesis ve personelinden, bu Ge
nel Müdürlük ile yapacağı sözleşme ve 
protokol esasları çerçevesinde yararlana
bilir ve kulüpleri yararlandırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi ^okutuyorum: 
Anastatü 
MADDE 26. — Bu Kanunda belir

tilen teşkilatın çalışma usul ve esasla
rı ile Kanunun uygulanımasına dair di
ğer hususlar, Yönetim Kurulunca hazır
lanacak ve Balkanlar Kurulunca yürür
lüğe konulacak Ana Statü ile belirlenir. 

iBAlŞIKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yolk, 

Önerge de yoik. 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum: Ka

bul ©denliler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir., 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
Başbakanlığın Gözetim ve Denetimi 
MADDE 27. — Federasyonun başta 

millî ve milletlerarası müsabakalar ol-
maik üzere bütün faaliyet ve işlemleri 
Başbakanlığın gözetim ve denetimine ta
bidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
leyen?... Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler..,. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir., 

28 inci maddeyi okutuyorum: 
Uygulıanımayaealk Hükümler 
MADDE 28. — 3289 sayılı Beden 

Terbiyesi vie Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da ve 179 sayılı Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Halklkmıda Kanun Hükmünde 
Kararnamede yeır alan maddelerin pro
fesyonel futbolla ilgili hükümleri bu Ka
nunun yürüdüğe girdiği tarihten itiba
ren uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Önerge veren de yoka 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 
Yalnız, geçici maddenin madde nu

marası yok, ama biz ona bir numara ver
mek 'durumundayız. Bir tane de olsa 
kanun tekniği yönünden geçici 1 inci 
madde diyelim. 

Okutuyorum!: 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun
da öngörülen ana statü ve diğer düzen
lemeler, yürürlüğe girinceye. kadar, mev
cut hükümlerin uygulanmasına devam 
olunur,, 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren ilki ay içinde Beden 
Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ilik 
Genel Kurulu toplantıya çağırır ve bu 
toplantı ile 'ilgili her türlü işletenleri yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz is
teyen?... Yok. 

Verilmiş iki önerge vardır, geliş sı
rasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet M;eclisi 
Sayın Başkanlığına' 

Görüşülmekte olan «Türkiye Futbol 
Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı»nın geçici 
maddesine aşağıda sunulan fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müf tüoğhı 
Zonguldak 

Koksal Toptan: 
Zonguldak: 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Vefa Tanır 
Konya 

Fuat Kılcı 
İzmir) 

Ertekin DurUtürk 
Ispartai 

Ok fıkra : «1987 - 1988 Türkiye Pro
fesyonel 1 inci Futbol Liginde, ligden 
4 takımın 2 nci lige düşmesine dair hü
kümler uygulanmaz.» 

Gerekçe: Bilindiği üzere 1986 - 1987 
futbol liginden düşen itaikımlar son ana 
kadar belli olmamış, 1987 - 1988 futbol 
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ligi bir hafta oynanmış; oynanan maç
lar iptal edilerek profesyonel lige katı
lacak takıimlar yeniden belirlenmiştir. 
Bu durum, birçok takımımızı hazırlık
sız yakalamış, gerek bütçelerini, gerekse * 
transfer politikalarım oynayacakları hığe 
göre tespit etme İmkânından yoksun 
bırakmıştır. Esasen yanlışlık, geçen se
zon 'başlatılmıştır. Bu yanlışlığın ve hak
sızlığın ortadan kaldırılması içiin, bu se
zon birinci ligden kümeden düşme sta
tüsünün uygulanması, haklı olarak is
tenmektedir. 

MEHMET MÜKERREM TASÇI-
OĞLU (Sivas) — 36 tane maça ne lü
zum vardı o zaman? 

'BAŞKAN — Efendim, tekliftir. Ka-
ıbul edilirse edilir, edilmezse ne yapa
lım. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türküye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Türkiye Futbol 
Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının» geçici 
maddesine aşağıdaki sunulan fıkranın 
Eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ömer Türikçakal 
Kocaeli1 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Rıza Sinmen 
Kocaeli 
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Ek fıkra: «1987 - 1988 Türkiye Pro
fesyonel 1 inci Futbol Liginde 4 takı
mın 2 ndi iğe düşmesine dair hükümler 
uygulanmaz.» 

' Gerekçie: Bilindiği üzere ,1986 - 1987 
futbol liginden düşen talkımlar son ana 
kadar beli olmamış, 1987 - 1988 futbol 
ligi bir hafta oynanmış; oynanan maç
lar, iptal edilerek, profesyonel lige ka
tılacak takımlar yeniden (belirlenmiştir. 
Bu durum, 'birçok takımımıza hazırlıksız 
yakalamış, gerek bütçelerini, (gerekse-

transfer politikalarını oynayacakları lig
lere göre tespit etmek (imkânından yok
sun bırakmıştır. Esasen yanlışlık, geçen 
sezon başlamıştır. Bu yanlışlığın ve hak
sızlığın ortadan kaldırılması için, bu se
zon 1! indi ligden kümeden düşme sta
tüsünün uygulanmaması haklı olarak is
tenmektedir,! 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge de 
aynı niteliktedir, birlikte işleme koyaca
ğız. Her iki önerge d,e, dört takımın 
ligden düşmemesini teklif ediyor. 

Bir tanesini okutup, (birlikte işleme 
tabi tutacağız: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Türkiye Futbol 
Federasyonumun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısının» geçici 
maddesine aşağıdaki sunulan fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Müftüoğlü 

'(Zonguldak) ve arkadaşları 

Ek fıkra: «1987 - 1988 Türkiye Pro
fesyonel 1 inci Futbol Liginde, ligden 4 
talkımın 2 inci lige düşmesine dair hü
kümler uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞJİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL '(Gaziantep) — Sayın Başkan, muh
terem üyeler; işte biz bu Federasyon Ka
nununu, bu növi maddeler sayın millet
vekilleri tarafından verilmek durumunda 
olmasın diye çıkarıyoruz. Onun için, el
bette, KocaıeiMleri, elbette Edirnelileri, 
elbette Ankaralıları, elbette Orduluları, 
bu önergeyi verenler kadar seviyoruz; 
ancak, sayın milletvekillerinden hasseten 
rica ediyorum, lütfen politikayı bu işlere 
sokmasınlar. 

Katılmıyoruz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon?... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNÎ AKYOL (istanbul) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergeler kabul edilmemiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul lediLmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 29. — Bu Kanun yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?...; Yok. 
Önerge?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 30. — Bu Kanun hüküm

lerini Başbakan yürütür.; 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge yok 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Oyunun rengini belli etmek üzere, 
daha önce Sayın Ergüder söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Ergüder. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; as
lında, bu benim kanunumdü; ama şim
diye kadar biç kürsüye çıkmadım. Se-
(böbi; eğer biz kürsüye çıksaydık, bazı 
arkadaşlar, (bizim bu çıkmamızdan dola
yı, belki de kınamalar yapacaklardı, on
dan korktuk. 

Aslında, bu kanun tasarısı modern ve 
mükemmel değil; ama, uygar. Güzelliği 
şurada; yol açtı. 

Sayın Bakanım, güzel Bakanım, bir 
önerge üzerine 'bir konuşma yaptı. Ken
dileri, üç ay evvel de sarahaten bağlandı, 
dedi ki, «Düşme ve kalkma, yasa icabı, 
olacaktır.» 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Düşmez kalkmaz bir Allah. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Tabiî, 'biz milletvekilleri, oy
larla olan irtibatlar sebebiyle birtakım 
rahîm ve şefkate bağlı oluyoruz; ama, 
inanın, beyefendiler inanın, bir tek şey 
politikayı kabul etmez; spor. Arkasından 
asker, arkasından da okul gelir. 

Dışarıda, çok sevdiğim bir arkada
şım önerge hazırlıyordu; Ege sahillerin
de güzel bir şehir; aslında bu yörenin in
sanları futbolu iyi oynayamaz, bisiklet 
sporunu iyi yapar, cimnastik yapar - ta-
'biî o arkadaşımız takımının Birinci Lige 
çıkmasının telaşı içinde, oy toplamak is
tiyor. Spordan gelecek oyun kıymeti 
yoktur. Bu yanlış bir şey; onun için, spo
ra politika sokmayan devletler ne hale 
geliyorlar görüyorsunuz. Bugün, Berna-
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bu olsun, yahut Almanya'nın en büyük 
takımı olsun, düşünemez ki BaVyera git
sin bir kanun çıkarsın, spora politikayı 
soksun. Bayern München gelir, yüz met
reden şutunu atar, gol olur. Bunlar hep 
yanlış şeyler. 

Şöyle arz edeyim : Kendi imkânla
rımla, Finlandiya'da Avrupa Cimnasitk 
Federasyonuna gittim bayram sebebiyle; 
24 tane kız, 24 devlet, Türkiye dahil, bir 
garip bayrak; Rusya, Türkiye ve Yuna
nistan yan yanayız. O kadar mütemeddin 
devletler içerisinde birinci kim biliyor 
musunuz... Bulgaristan. Rusya ile arala
rında 80 puan fark var. Daha ileri olan 
memleketler gerilerde. Bu iş, başka bir 
iŞ-

Bu kanun tasarısı, tam, mükemmel 
değil; ama, soyutladığı için çok güzel bir 
kanun tasarısı Sayın Başbakanıma ben 
medyunu şükranım, beyefendiye de med
yunu şükranım. Bundan sonra, gazetele
rin son sayfalarında Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürünün yakışıklı yüzünü görme-. 
yeceksiniz. Artık, müsteşarların da yü
zünü görmeyeceksiniz; bakanların da 
görmeyeceksiniz, Ibir tek adam var, mü
him bir adam, Fultbol Federasyonu Baş
kanı. 

Sayın Başbakanıma buradan bir kop
ya vermek isterim. Her halde o alkıllı bir 
adamdır; Futbol Federasyonu Başkanını 
tayin ederken, bu maddeye göre, laletta
yin adamı tayin edemez. O adam batı 
kültürüne sahip olacak, bir. Yüzde yüz 
iki lisan konuşacak. UEFA'nın toplantı
larına 'bendeniz gittim. Adamlar öyle 
adamlar ki; kontlar, düşesler,, fabrika 
sahipleri, bu akşam toplantıyı yapalım, 
kupanın kuralarını Brezilya da çekelim... 
Binaenaleyh, Türk Futbol Federasyonu 
Başkanı seçilirken öylesine ehliyetli bir 
adam seçeceğiz ki, mutlak surette bunun 
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eğitiminden gelmiş olması lazım. Eğitim
den gelmezse faul olur. 

Sayın Başbakanım mesuliyetini üze
rine almakla çok büyük bir cesaret gös
terdi. Bazı arkadaşlarımız, değerli muha
lefet milletvekilleri diyorlar ki, «antide
mokratik». Hayır; üç adaydan birini se
çecek, dikkat buyurun. Dikkat ederseniz 
kanunda (A) tipi, (B) tipi kaynaklar var. 
Mesela, biz, kulüplerde (A) tipi daha za
yıfız. Dikkat ediyorum, katmu kuruluş
ları daha kuvvetli. Mesela, Türkiye Spor 
Yazarları 20 tane gönderiyor. Ben Fe
nerbahçe Kulübü olarak iki tane gönde-
diyorum. Aslında kaimu kuruluşları hâ
kim. Biz buna da razıyız. Herhalde Tür
kiye Spor Yazarları yanlış yapmaz. Her
halde 25 defa millî olan yanlış yapmaz; 
ama güzelliği şurada ki Beden Terbiye
sinden soyutlanıyor, çıkıyor. Artık, şikey
di, yanlıştı, hakem meselesiydi, Sayın 
Güzel buna el attı, yok böyle şey. Bun
dan sonra kanun çalışacaktır. Bu kanu
nun en güzel tarafı o. Ancak, tabiî yan
lış tarafı olan şu, hâlâ amatörüz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (An
kara) — îsmini de söylesene. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Bendeniz doğduğumdan beri 
Fenerbahçeliyim. Öyle de öleceğim. Tür
kiye'de Edirne'den dışarıya çıktığımız za
man eğer... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın 
Başkan, lütfen... kulüp propagandası ya
pılıyor. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Beyefendi ben sizi de seviyo
rum, Kırıkkale'yi de sevi yorum. 

BAŞKAN — Beyefendi oyunuzun 
rengini belli etmek için söz almıştınız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Dışarıya çıktığınız zaman er
ken yeniliyorsak, sebebi... 
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BAŞKAN — Fenerbahçeli olduğunu
zu bilmeyen kalmadı. Oyunuzun rengine 
gelin lütfen. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Erken yeniliyorsak, şirketleşjmediği-
mizden dolayıdır. Burada ihtiyarîdir. Sa
yın Bakanım ileride inşallah emredici ola
rak bunu koyarsanız, şirketleşirsek, çdk 
daha güzel olur. 

Bu kanun tasarısı hakkında sayın mu
halefet partisinin değerli hatipleri insan
cıl davranışlarıyla fevkalade güzel kri
tikler yaptılar; ben de bundan mutluyum. 
Hele hele, evladım, 'Denizli gibi, Allah 
selamet versin, diğer kulüpler gibi düşen
lere de üzülüyorum, inşallah yeniden çı
karlar. Sayın Bakanımın devlet otorite-
siyle söylediği söz doğrudur; politika 
yok! Kim çalışırsa kazanır, çalışmayan 
da düşer. Nasıl ki, biz çalışmadığımız za
man seçilemiyoruz, çalıştığımız zaman 
seçiliyoruz... 

Bu kanunu ben uygar bir kanun diye 
kabul ediyorum. Sayın Başbakanın im
zasını görüyorum, Sayın Kaya Erdemin 
imzasını ve bütün bakanların imzasını 
görüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Oyumu bembeyaz bir oy olarak tak
dim edeceğim. 

Saygı ve sevgilerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Ergüder. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabi

dir. 
Açık oylamanın, oy kutularının sıra

lar arasında dolaştırılması suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırıl
sın. 
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Sayın Bakan Kanunun Yüce Meclisçe 
kabulü halinde teşekkür babında söz is
temişlerdir. Bu itibaria, arkadaşların az 
daha salbretmelerini rica ediyorum. Lüt
fen oturalım. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sa

yın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
{Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Oylamamın sonucunu 

açıklıyorum: 
Türkiye Futbol Federasyonunun Ku

ruluş ve Görevleri Hakkımda Kanun Ta
sarısının açık oylamasina 178 sayın 
üye iştirak etmiş; 176 kabul, 1 ret, V ge
çersiz ıoy kullanılmıştır. (ANAP sırala
rından «Bravo» seslemi, 'alkışlar) Böyle
ce, muhalefeti ve İktidarı ile, Meclisimiz 
'bir bütünlük içinde bu kanun tasarısını 
kabul 'etmiştir. 

Milletimize ve, spor camiasına hayır
lı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Sayın Balkanımız, teşekkür babında, 
Yüce Heyetinize Jıitap etmek istemek
tedir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Muhterem Başkan, 
muhterem üyeller, gecenin bu vaktimde 
teşekkür sadedinde de olsa fazla vakti
nizi atarak istemiyorum; ancak, birkaç 
hususu hemen arz edeyim. 

Bir defa, Sayın Ergüder, sağ olsun, 
»beyaz oyunu belli ©derken bir hususu 
belirttiler. Zabıtlara geçmesi bakımın
dan faydası var; Sayın Başbakan seçim 
yapmayacak ki, üsamlı, kültürlü, yakı
şıklı adam getirsin. Sayım Başbakanın 

bu konudaki yetkisi, herhalde', Sayın Er
güder tarafımdan İyi amlaşimamıştır. 180 
kişilik genel kurulda Sayın Başbakanın 
sadece beş üyesi bulunabilecek bir. 

İkincisi de, orada belki ondan faz
la, yirmiden fazla aday olacak vie o aday
lardan en fazla rey alan ilk üç arasın
dan seçme hakkına sahip olack ki, bu 
da som derece istisnai bir haktır. Büyük 
ihtimalle kullanılmayacak veyahut bir 
subap vaziyetimde gerektiği takrirde kul
lanılabilecek bir haktır. Dolayısıyla, Sa
yın Başbakanın Futbol Federasyonu Baş
kanı seçmek gibi bir durumu mevzu
bahis değildir; esasen, kimsenin de ola
maz. 

Şimdiye kadar söylemenlerim aksime, 
federasyon özerktir, demokratiktir. Zaru-
rdtlerdem dolayı Ibazı smırlamaları var
dır, onun dışımda bir problemi yoktur. 

Ayrıca, kanumumuz som derece mo
derndir. Elbette, hiçbir kanunum olama
dığı gibi, hiçbir komünün olamadığı gi
bi mükemmeli değildir; ama, mükemmele 
de yakımdır. Dolaylısıyla, anamıyorum ki, 
Türk sporumda çıkarılmış som yılların 
belki de daha genliş bir perspektif çer
çevesinde som dönemim em önemli kanu
numu sizim mukaddes ve kıymetli oyla
rınızla temim etmiş bulunuyoruz. 

Şirketleşme bakımından da en mo
derndir ve şunu da söyleyeyim: Üzerim
de beş aydır çalışıyoruz ve şimdiye ka
dar yapılmış ıbütüm federasyonların, 
FİFA üyelerinim statülierini tek tek in
celedik efendim. 'Şu anda şundan emin 
olabilirsiniz ki, dünyamın futbol konu
sunda en modern kanunu bu saatte bu 
Meclisin çatısı altımda tedvin edilmiştir 
ve kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından' 
alkışlar) 

Hepimize teşekkürlerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 

— 160 -



T. B. M. M. B: 72 27 . 5 . 1988 0 : 3 

Yeni kanunumuzun, Türk sporuna, 
milletimize ve ıbütün dünya barış, hu
zur, spor kardeşliğine hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

Gündemdeki kanun tasarısı ile 77, 
57 ve 57'ye Birinci Ek, 76, 69 ve 70 sıra 
sayısı ile 'basılıp, 26.5.1988 Perşembe 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İş
letmelerince farklı fiyatlarla ihraç bağ
lantısı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Deevlet Bakanı Cemil Çiçek'in yazılı 
cevabı (7/148) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına' 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı 
Sayın Cemil Çiçek tarafından yazık ola
rak cevaplandırmaları hususunu saygıy-' 
la arz ederim. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü (TDÇt) 1988 yılında ih
raç edilmek üzere ihracatçı sermaye şir
ketleri kanalı ile 'bazılarına 217 dolar 
FOB fiyatla, bazılarına da 231 dolar FOB 
fiiyatla kütük bağlantısı yaptıkları söy-
lıenmekıtedir. 

1. 'Kısa 'aralıklarla yapılan bu satış 
bağlantılarında çok farklı fiyatlarla ya-

günü dağıtılan aynı gün ıgelen kâğıtlarda 
yayınlanan ve 28.5.1988 Cumartesi gü
nü gündemine girecek olan kanun tasa
rı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
alınan karar gereğince, 28 Mayıs 1988 
Cumartesi, günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.15 

pılan kütük demir ihraç bağlantılarının 
sebebi nedir? 

2. Bu bağlantılarla firma kayırılma-
sı yapılmış mıdır? 

3. 1988 yılında ihraç edilmek, üze
re ihracatçı sermaye şirketlerine bağlan
tısı yapılan; 

a) Pik, 
b) Kütük demir, 
c) Nihai mamul, 
Miktarlarını, hangi firmaya ime kadar 

yapıldığı ve hangi FİB fiyatından ya-, 
pıldığının bir dökümünün yazılı olarak 
bildirilmıdsıi rica olunur. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 26 . 5 . 1988 

Sayı : 03.9.68/01216 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 6.5.1988 
tarih ve 7/148-809/03824 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile Bakanlığıma yöneltilen 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'e 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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ait yazık soru önergesine verilen cevap 
ekte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil Çiçek. 
Devlet Balkanı 

T.D.Ç.I. Genel Müdürlüğü, 1988 yı
lında ihraç edilmek üzere, ihracatçı ser
maye şirketleri dile 13 000 ton kütük de
mirin satış bağlantısını yapmıştır. Bu 
tonajın 10 000 tonu Tekfen Dış Ticaret 
A.Ş. tarafından Çin Halk Cumihuriyetü' 
nün Minmetal Firmasına satışı gerçek
leştirilen kütük demire aittir. Aslında söz 
konusu bağlantının tamaımı 25 000 ton 
olup aynı alıcıya Süzer Dış Ticaret A.Ş. 
vasıtasıyla da 15 000 ton kütük demir 
satoşı ıgerçeklıeştirilmiştiir. Anılan 15 000 
ton kütük demire ait ihraç kaydıyla sa
tış protokolü T.D.Ç.Î. Genel Müdürlü
ğü i e Süzer Dış Ticaret A.Ş. arasında 
15.2.1988 tarihinde, Tekfen Dış Ticaret 
A.Ş. ile olan 10 000 tonluk satış proto
kolü tisıe 7.1.1988 tarihinde imzalanmıştır, 
Çin Halk Cumhuriyoti'nin Minmetal Fir
masına ihraç kaydıyla • gerçekleştirilen 
kütük demirlerin ihraç satış fiyatı FOB 
215.—$/Tondur. Bahse konu FOB fiyat 
bir Devlet kuruluşu olan Minmetal ve 
T.D.Ç.Î. Genel Müdürlüğü yetkilileri ile 
Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Ataşemiz 
Sayın Yaşar Yazıcıoğlu'nun da hazır 
'bulunduğu, nihaî alıcının Çin Halk Cum
huriyeti ile Türkiye arasındaki ikili an
laşmalar çerçevesinde Kasım 19'87'de ül
kemizi ziyaretleri sırasındaki görüşmeler
le de tespit edilmiştir. Gerek Tekfen 
Dış Ticaret A.Ş. ve gerekse Süzer Dış 
Ticaret A.Ş.'nin bu ihracat için isimle
rini bizzat Çin Halk Cumhuriyeti Dev

let Kuruluşu olan Minmetal yetkilileri 
vermişlerdir. 1988 yılında ayrıca Meptaş 
Mianıisalı Evrensel Pazarlama ve Ticaret 
A.Ş. ile T.D.Ç.Î, Genel Müdürlüğü ara
sında Uzakdoğuya ihraç kaydıyla 3 000 
ton kütük satış protokolü 25.3.1988 ta
rihinde imzalanarak satışı gerçekleştiril
miştir. Bu işlemin ihraç satış fiyatı FOB 
231.—$/Tondur, 

Cevap 1. Görüldüğü üzere 1988 yı
lında kütük demir ihraç satış bağlamtı-
ları kısa aralıklarla yapılmayıp, giderek 
artan dünya kütük demir fiyatları da 
göz önünde tutularak tespit edilmiştir. 

Cevap 2. Bu bağlantılarda hiçbir 
firmanın kayrılması yapılmamış, yukarı
da da değinildiği üzere ihracatçı firma 
isimleri Çin Halk Cumhuriyeti alıcısı 
tarafından tespit edilerek T.D.Ç.t. Ge
nel Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Cevap 3., a)' T.D.Ç.Î. Genel Mü
dürlüğü 1988 yılında 28 000 ton çelik 
piki için ihraç kaydıyla satış bağlantısı 
yapmıştır. Bu bağlantının 22 000 tonu 
Diler Dış Ticaret A.Ş. ile imzalanan 
3.2.1988 tarihli protokol konusu olup 
ihraç satış fiyatı navlun primi dahil FOB 
lll.^S/Tondur. Bakiye 6 000 tonluk' 
bağlantı ise Ekinciler Dış Ticaret A.Ş. 
ile imzalanan 4.3.1988 tarihli protokol 
konusu olup ihraç satış fiyatı navlun pri
mi dahil FOB 117—S/Tondur. Burada
ki fiyat artışında dünya fiyatlarındaki 
genel artışlardan kaynaklanmaktadır. 

Cevap 3. ıb) T.D.Ç.Î, Genel Mü
dürlüğünce 1988 yılında bağlantısı yapı
lan kütük demir satışına ilişkin firma 
malzeme miktarı ve satış fiyatları aşa
ğıdaki gibidir. 
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Firma Bağlantı miktarı (Ton) FOB fiyat ($) Protokol tarihi 

Süzer 
Tekfen 
Meptaş 

15 000 
10 000 
3 000 

c) T.D.Ç.I. Genel Müdürlüğü 1988 
yılında nihaî mamul olarak Tekfen Dış 
Ticaret A.Ş. ile Irak'a ihraç etmek kay
dıyla 20 000 ton İPE profil demir pro
tokolü imzalamıştır. Söz konusu proto
kol 1987 yıllında imzalanmıştır, fiyatlar 

215 
215 
231 

15.12.1987 
7.1.1988 

25. 3 .1988 

1987 yılında tespit edilmiş ancak proto
kolün onaylanması 1988. yılıma sarikmış, 
bu malzemenin ihraç satış fiyatı ise Irak 
için 1987 yılında tespit edilmiş resmî 
fiyat olan FOB 225—$/tondur. 

*mum 
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Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasınm Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oylanın sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kaibui Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açılk Ü!yellilk 

450 
210ı 
178 
31' 

r 
239 

1 

ADANA 
Ataıet AJkjglüa Allbayralk 
Lddlin İBaırtes 
Ersin Koçak 
Mehmet İPleılçıin 

AFYON 
Mdtsinı Balılbey 
Mositafai Kıızıflloğlu 
Haimdi Özsüiy 
Nilhalt Torken 
Abdullah Ulotftirk 

AĞRI 
Yaşaır Eriyıknatz 

AMASYA 
İsmet Özanslaın 
Hasan Aldnaın Tuıtlkun 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
RMajt Diker 
Tevtf ilk Entlürk 
Alpaslan) Pehilvanıh 
Mehimet Sağdıç 
Halil Şrvgm 
Ercan Vuınalhan 

ANTALYA 
Adil Aydını 

(Kabul Edenler) 

Zeikeniya Bahçeci 
Hasara Namal 

ARTVÎN 
BaJhattiın Çatoğhı 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Ylüzügüler 

BALIKESİR 
AH Samü Alkfcaş 
Kudret BöıKükoğlu 
ismail Dayı 
Fenni tslimıydli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran inan 
Muhyetltin, Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Otoray 

BURDUR 
Fethi Oelijjklbaş 

Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
A. Kurtçdbe Alptdmoçin 
ilhan Aşfkm 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedıilk 
Hüsamettin Öröç 
İsmet Tajvgaç 

ÇANAKKALE 
M, Cumhur Ersümer 
ilker Genlik 
Mümlin Kahraman 

ÇORUM 
Ünal AMcaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğullaırı 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizametüin ÖZdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
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Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeyltinoğlu 

GAZİANTEP 
Ahmet Günebakam 
Hasan) Celâl Güzel 
Hasan Tanolölver 

GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Üfflflü öökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

İSPARTA 
Abduillah Aykon Doğan 

İDFU 
Hikmet Bıiçenıtürk 
Ali Bozer 
Ali En 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüışıtü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Alvni Alkyoİ 
Abdüllbaki Albayırak 
İmren Aylkutt 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöa 
Ömer Ferrah Ilter 
Adnan Kahveci 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

I Z M I R 
H. Hüsnü Doğan 
İkmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevıimç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onu» 
ÜJikü SÖyılemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 

KAYSERİ 
Recep Orhan Erguın 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazarı 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbdlen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kaditr Demir 
Haıydar Koyuncu 
Ali Talip özdemir 
Ati Pınarbaşı 
Saflfet Sert 
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Vefa Tamı* 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlıu 
Galip Demirelı 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkunt Özal 
Talat Zengini 

.MANİSA 
Sümer Ora! 
Ekrem Pakdemıirlıi 
Gürbüca Şakranllı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğhı 

MARDİN 
Abdülıvahap Dizdaıroğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fıraıt 
Mehdin Işık 
Erkan Kemafloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Dalda! 
Haydaifl Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Yılmaz Sajnioğlu 
Şükrü YürüıD 

RİZE 
A* Mesut Yılmaz 

SİİRT 
Kudbettin Hamidi 

SİVAS 
Ömer Günbuluıt 
Mahmut Kajrabülut 
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Kaya Opan 
Şalkir Şeker 
M. Mülkerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Eyüp Cenap Gülpıınaf 
Ba)hri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Ataşe ver 

TOKAT 
Metin Gürdere 

TRABZON 
ibrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

. VAN 
Hüseylin Aydın Arva»i 

YOZGAT 
Cemil Çiçelk 

Ali Şakiir Ergin 
LuıtMlalh Kayalar 
Maıhmut Orhon 

ZONGULDAK 
Veıysd Atasoy 
Güneş Mtüftüıoğllu 
Mufsitafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

AMASYA 
Kâzımı Ulusoy 

ANKARA 
Beşea* Bayda* 
Eşraf Erdem 
İbrahim Tez 
Rıza Yıllmaz 

BALIKESİR 
î. Önlder Kıriıı 

BURSA 
Fehtai Işiklar 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 

DİYARBAKIR 
Fuaıt Atalıay 
Hi'kmet Çetin 

(Reddedenler) 

Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetiın 

ESKİŞEHİR 
Zdki Ünal 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 

HATALI 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
AIıi Uyan 

IÇEU 
Etem Can'kurtaran 
Ekin DJkmen 
M. Isitemihan' Talay 

İSTANBUL 
Abdullah Baştüırk 
Ali Haydar Erdoğan 
Mustafa Timiai 
Ali Topuz 
KAHRAMANMARAŞ 

Ali Şahin 
KOCAELİ 

Ömer Türikçakal 
MALATYA! 

İbrahim Alksoy 
MUĞLA 

Tufan Doğu 
Musa Gökıbefl 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Geçersiz Oy) 

SÎ1RT 
Zeiki Çdiker 

ADANA 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Oünjöyl Camver 
M. HaMt Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yflmaz Oocaıağkı 
Mahmut Keçeli 

(Oya Katılmayanlar) 

Sefahattin Kılıç 
İbrahim Öıztüırk 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Amil: Ağaoğkı 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliıceoğlıu 
Abdurmlhman Karaman 

AFYON 
Balki Durmaz 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 
Cezmi Eralt 
Mehmet Yaışar 

AMASYA 
Mdhmet Tabir Köse 
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ANKARA 
Erol Agagil 
Kâmil Ateşpğulları 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Goşkumoğlu 
Mfifamet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin ıBarias Doğu 
Göksel Kalaıycıoıgjlu 
Tevf ik Koçak 
Hazım Kütaıy 
/M. Sezai Pıekusıkı 
Arif Sağ 
Muştala Rüştü Tafar 
Zdkıi Yavusztıüırk 
Yaşar, Yılmaz 

ANTALYA 
Dertte Baykal 
Hasan Çakır 
Cengiz Dagyar 
İbrahim Demir 
Cengiz Tuınıcer 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Boefoutt 
Mehmet OzaHp 
Hilmi Ziya Postacı 
Naibi Sabuncu 

BALIKESİR . 
Mustafa, Çorapçıoğlu 

HtLBGtK 
Mehmet Söven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Ifiılami Binici 

BOLU 
N«vza| Durukan 
Ahmet Şamii Kazokoğlu 

BURSA 
Abdullkadir Cenkçiler 
Cavıit Çağlar 
Fahoı Sabuniş 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

'ÇANAKKALE 
Ayham Uysal 

ÇANKIRI 
Ala Çiftçi 
Ali Necmettün Şeyhoğiu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Ancı 
E. Yıtdırıım Avcı ı(lB!şjkv.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (IBştov.) 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadıir Aksu 
Feriıt Bora 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdul 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tabir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbuiuıt 
^Bagfcan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Togay Gemalmıaz 
Mehmet Kahraman 
Ruıza Şimşek 
Mustafa, Rufikı Yaylalı 
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ESKİŞEHİR 
M. Cevidet Selıvii 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdullkadir Ateş 
Mustafa Hükmet Çelebi 
Ünajl Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keslkin 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Kâımran Karaman 
öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
M. Murat Söıkmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Entekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Durmuş Ffikri Sağlar 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
B., Doğancan Atoyürek 
Yaşar Albayraik 
İsmail Cem 
Yüksel' Çengel (t. A.) 
M. Ali Eren 
Usmalil Safa Giray (B.) 
Hasan Fehmi Güneş 
Altıan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğuılltay 
Hüsnü Okçuoğlu 
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ismail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf 'Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Namıik Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Afayol 
Kemali Anadloll 
M. Turan Bayazııt 
Işın Çöldbiı 
Halil Çuihaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör, 
Erdal İnönü 
Birgeinı Keleş 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 

KARS 
Majhmuıt Ahnak 
Vedat Altun 
Saibri Araş 
Yalsin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacak 
Murat Başesgstağllu 
H. SaJbri Keskim 
Nurhan Tekimıel 

KAYSERİ 
M. irfan Başyazıcıoğlu 
A. Servet Hacıpaşaoğliu 
Seyilt Halil Özsoy 
Albdulmecit Yağan 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
îrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzıım Çağla/yan 

KOCAELİ 
AbdülhalÜlm Araıs 
'(Nky.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumlbaraciibaşı 
Alıaıattin Kurt 
A. Rııza. Sinmen 

KONYA 
Mustafa DAndk 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 

KJÜTAİHYA 

Mustafa Uğur Ener 
t. A.) 
H„ Caıviıt Brdemir 
IMehrndt Rauf Brtekin 

MANİSA 
Ümit Canuıyar 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Ydtenç 
Hasan Zenıgilü 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çefebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Latif Sakıcıı 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

Esat Kıraıtlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
îhlsamı Nuri Toplkaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Naızilkoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Nıeidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallııoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmıet Albaroa 
Kemal! Aklkaya 
Il(yas Aktaş (Bşjfcv.) 
Cemal AliişaJnı 
Mehmet Aydın 
irfan Demiralp 
Ali Eser" 
Nafiz .Kurit itft. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Ankan 
Kemal Birlik: 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmil Biçer 
Özer Gürbüz 
Yasan Topçu 
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SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
MuraıU Batun 
Mustafa Demir 
Olsmaın Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Görseler 
Ahmet Karaevılıi 
Bnila Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 

Kenan Süzer 
Mehmet! Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avınıi Aklkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduıman 
Hayrettin Kuırıbetli 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
İhsan Bedirhapıoğlu 
Reşit Çelik: 
Muisiih Görentaş 
Selahaittinı Mumouoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altımer 
Pertev Aşçıoğliu 
Ömer Barutçu 
Tevf ik Ertüzüın 
Ömer Faruflc Macun 
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Adalet Teşkilatını Güçtendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasansına verilen 
oyların sonucu: 

Kanunlaşmıştır., 

Üye Sayısı : 450 
Oy Verenler? : 242 
Kabul Edenler : 210 
Reddedenler : 26| 
ÇeUciöserlbr : 4 
Geçersiz Oylar. :' 2 
Oya Katılmayanlar : 207 
Açık Üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

AÜANA 
Ahmet Alfegün Alibayrak 
Ledliın Barlas 
Mehmet Alıi BIici 
Yıılımaz Hocaoğlu 
Ersin Koçalk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Me'hmıelt Dellioeoğlu 
Abldurrahlman Karaman 

AFYON 
Meltin; Balıibey 
ıMuistafa' KızıAoğlu 
Hamdi Özsay 
Nihalt Türfeer, 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat, 
Yaşar Enyıknaz 

AMASYA 
İsmet Özamslajn 
Hasan Adnan Tutkun, 

ANKARA 
Muzaffer Atı'llgan 
TayfJk Erfür'k 

Gölkısel Kallıaycıoğlu 
Hazım Kutaıy 
Alpaslan; Pehliivanılı 
Mdhmet Sezai Petkuslu 
Melhlmet Sağdıç 
Halil Sıvığın 
Ercan Vuıralhan 

ANTALYA 
Hasan Çalkm 
Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Canıgiz Altınlkaya 
Musltafa Bozkurt 
Ömer Okaaı Çağlar 
Mehmet Özalp 
Mdhmet Ylüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Alkkaş 
Kudret BöMlkoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyato 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edlip Uğur 

BİNGÖL 
Mdhmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Fark Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci' 

IBURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçkı 
İlhan Aşkın 
İsmet Tajvgaç 

ÇANAKKALE 
M. Oumlhur Erisümer 
İlker Genlik 
Mümıin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Affi Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Aklkaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Mustafa Namlı/ 
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DENİZLİ 
A/ycan Çakıroğulları 

EDİRNE 
Şener işleten 

ELAZIĞ 
Nizamettiiın Özdoğao 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Metin. Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalrnaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
ismail Köse 
Rıza Şimışek 
Mustafa, Rııflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balonlar 
ismet Oktay 
Erol Zeyitinoğiu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hilkmet Çelebi 
Ahmet Günebalkan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tannöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhanı' Karas 

Mehmet Ali Karadeni2 
Yavuz Kaymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmutt Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylami 

HATAY 
M. Vehbi Dimçerler 

Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçenıtürk 
Ali Bozer. 
Ali Er, 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akaıncalı 
Avni Alkyo'l 
Albldulbalki Aİbayrak 
imren Aykut 
Orhan Demirtaşf 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat Içöz! 
Ömer Ferruh Ilter 
Adnan Kahveci 
Tungut Özal. 
Mustafa Hilmi Özen 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan YıMıız 

tZMÎR 
H. Hüsnü Doğan 
ismet Kaya Erdem 
Burhan. Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Ramiiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Ertdemı Bayazııt 
Atüla Imamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü SÖyiemezoğlu 
Ali Topçuıoğlu 

KARS; 
Ilıan Aküzüm 
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Yajsin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
H. Sabri Keskıiln 
Nurhan Tekine! 

KAYSERİ 
M. irfanı Başyazıcıoğlü 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacııpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Ceimıal Özlhilen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KONYA 
Abduırraıhman Bozkır 
Kadir Demir 
Haıydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
AbdüEah Tenekeci 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertakin 
Mustafa Kalemli! 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Erniroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Tala/t Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdamıirli 
Gürbüz! Şakranlı 
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Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirüoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin FıraS 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğkı 
Mehmet Emin Seydagil 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydan Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
ESrituğrul özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yüriifl 

RİZE 
A, Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçını Koçak 

ADANA 
M. Halt Dağlı 

AFYON 
Baki Durmaz 

AMASYA 
Kâzım 'Ulusofy 

ANKARA 
Rııza Yıtonıaz 

BALIKESİR 
t. Önder Kirin 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçefciın 

Mümtaz Özktik 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulu(6 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şafcir Şeker 
-M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batım 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bajhri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıtfkı Atasever 

TOKAT 
Metin Gürdlere 
Mehmet Zeki Uzun 

(Reddedenler) 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
M. Kemal Duduıoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Entekin Durutürk 

İÇEL 
Ekin Dikmen 
M. Istemihan Talaıy 

ÎSTANBUU 
Ali Haydar Erdoğan 
Mehmet Moğuılltay 

İZMİR 
Fuat Kılcı 

TRABZON 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahlmet Avcı 
Mülmltaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN ' 
İlhısan Bedlirlhanoğlu 
Reşlit Çelk 
Muslih Görentaş 
Selıahaltltin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel' Atasoy 
Güneş MÜfitüoğlü 
Mustafa Tınaz Tütrz 
Koksal Toptanı 

KAHRAMANMARAŞ 
Aü'i Şahin 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
Sümer Oral 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

SAMSUN 
Cemal Alişan, 
Naftiz Kurt 

SİNOP 
Yaşaı? Topçu 

TUNCELİ 
Karnen Genç 
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(Çekimserler) 

ANKARA 
Onura! Şeref Bozkurt 

(BURDUR 
Fethi ÇeUklbaş 

İSPARTA 
Abduıllah Aykon Doğan 

KONYA 
Vefa Tanır 

(Geçersiz Oylar) 

DİYARBAKIR ERZİNCAN 
Fuat Atalay, Mustafa, Kul 

ADANA 
Mıahımet Can 
Oünöyıt Caıover 
Abdullah Sedat Doğan 
Malhimot Keçeli 
Sölahattib Kılıç 
İbrahim Öztürfc 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

AFYON 
Abdullah Uhtfüıfk 

AĞRI 
Mdhlmet Yaışaf 

AMASYA 
Mehmet Tahk Köse 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil AteşoğuHarı 
Beşer' Baıydar 
Kâmil Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifıajt Dilker 
Hüseyin Barlaıs Doğu 
Eşref Eridem 
Terfik Koçalk 
Aı$ Sağ 

(Oya Katılmayanlar) 

Mluisfcafa Rüştü Taşlar 
'İJbralhlilm, Tez 
ZeM Yavuztürk 
Yaişar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydım; 
Zekerdya Bahçeci 
Denfe Baykal 
İbrahim Demir 
Hasam Namal 
Cenıgiz Tuncer 

ARTVtN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattim Çalioğllu 
Hasan Bkdnıci 

AYDIN 
Hilmi Zilya Postacı 
Naibi Saibunıcu 

BALIKESİR 
Mustafa, Çx>ra|pçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayifur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
lllhami Binici 

BİTLİS 
Muhyetjtin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

'BURDUR 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavat Çağlar 
B, Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmil Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
Fahirt Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Cemal Şaihin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı1 

Esat Yıldırım Avcı (Bşkv.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşkv.) 
îsanail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
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Mehmet Kahraman 
Saliıh Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçülkei 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yılldırım Akbuhıt i(Başlkan) 

ESKİŞEHİR 
M. OeMdet SeüMi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadiır Ateş 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mus/tafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
İbrahim Gürdâl 

IÇEU 
Btem Cankurtaran 
Dürmu# Fikri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Beh'iç S'aldii Abfoıasıoğlu 
Cevdet Akçalı, 
B. Doğanean Alkiyürek 
Yaşar Albayraik 
Abdullah Baştürık 
İsmail Cem 
Yülklsel Çengel (1. A.) 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 

Altan Kavak 
Mehmet Caviıt Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Namılk Kemali Zeybek 

İZMİR 

Veli AkSoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazııt 
işim Çelebi 
Hali'l Çulhaoğlu 
Ahmet Ersiir* 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgöiî Keleş 
Jşılay Saygın 
Neecar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 

KARS 

Mahmut Alınafc 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KAYSERİ 

Seyilt Halil Özsoy 
Abdulmecit Yağan 

KIRKLARELİ 
Gürcan Erisin 
İrfan Gürpınar 
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KIRŞEHİR 
Kazam Çağlayan 

KOCAELİ 
Abdulhalıim Araş (IBşJkv.) 
Bülent Atasayap 
Erol Köse 
Onur Kumbaracifbaşı 
Aülaattin Kurt 
A. Rıza Sinmem 
Ömer Türkçakal 

KONYA1 

Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Muısltafa Uğur Ener (i. A.) 

MALATYA1 

İbrahim Afcsoy 

MANİSA 
Ümit Canuıyar 
Önol Şalkar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin. 

MARDİN 

Beşir Çelebioğlu 
AbdülVahap Dizdaroğllu 
(İz.) 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUÖLA 
Tufan Doğu 
Musa GÖkibel 
Latif Sakıcıı 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
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NİĞDE 
Doğan Daran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabiı Poyraz 
ihsan Nuri Topfcaya 

RİZE 
Mustafa NazüJkıoğilu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet G'ölhan 
Afhmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmtet Akarca 
Kiemaü Akikaya 
llıyas Aik!tlaş <JBşfcv.) 
Mehmet Aydın 
İrfanı Demiralp 

B : 72 27 . 5 . 

Ali Bser 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birilik 
M. Abdüırrezak Ceylaın 
Zeki; Çeliker 
Kudlbettin Harnıidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demde 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Güneş Görseler 
Ahmet Karaieviı 
EaBa Tütünoü 

TOKAT 
Kâzım özev 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 

\ O : 3 

Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksfei 

TRABZON 
AVinıi Akkan 
Eyüp: Aşık 
Mehmet Çafcıroğlu 
Necmettin Karaduıman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNGELt 
Orhan Vleli Yıldırım 

VAN 
'Hüjseylin Aydın Anvais'i 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
LıiitMlaih Kayalar 

ZONGULDAK 
Şinasi Altııner 
Ömer Barutçu 
Tevffik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

— 175 — 



T. B. M. M. B : 72 27 . 5 . 1988 0 : 3 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalst Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Ahnan Yergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasmın Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye, Sayası 
Oy Verenler 
KlaJbul Edenler 
Reddedenler 
ÇekıimlserTeı 
Geçersiz Oylafi 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelik 

ADANA 
Alhınet Alkgün Albayrak 
Ledün Badas 
Mefclme* Aİ BÜciı 
M. Haıliıt Dağlı 
Yılmaa Hbcaöftlü 
Ersin KJoçaik: 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Airif Ağaoftlu 
Mehımöt Deliceoğhı 
Abduıralhinıaın Karaman 

AFYON 
Metim Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızılioğlu 
Haımdi Öfcsioy 
Nihat Türker 

AMASYA 
İsmet Özaralan 
Hasan Adnan Tutucun 

ANKARA 
Muzaffer* Atılgan 
Göksel Kalaycuoığlu 
Hazım Kutaıy 

4'5Q 
193 
19Ö 
— 

2 
1 

256 
1 i l ' 

(Kabul Edenler) 

AlpasHaını PehUvanJı 
M. Sezaıi Fdkuslu 
HalÜ ŞuVgın 
Brcan Vuralıan 
Rıza, Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Çatır! 
Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzüıgüler 

BALIKESİR 
Ali Sami AMcaş 
Kudret BöMilkoğlu 
ismail Daiyı 
Fenni tslimiyeli 
I. Önlder Kurlu 
Necat Tunçafiper 
Ahme* Bdü)p Uğur 

BİNGÖL 
Haydar Baıylaz 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BÎTLÎS 
Kâmran İnan 
Faik Tanmcıoiğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Giilez 
Kâzım OÜcsay 

BURDUR 
Fethi Çeltfkbaş 
Sait Bk'inci 
İbrahim Özel 

BURSA. 
A- Kurtçebe Alptemoçin 
Hıan Aşikım 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Salbuniş 
İsmet Taıvgaç 

ÇANAKKALE 
M. Oumnur Erstimer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhaln Uysal 

ÇANKIRI 
Afi Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Aklkaıya 
Nelvzat Aksu 
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Mithat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 

ELAZIĞ 
Nizametltiin özdoğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
ismail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
ismet Oktay 
Zeki Ünal 
Erol Zeyttinoğlu 

GAZİANTEP 
Hasarı Celâl Güzel 
Hasan Tannöver 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadenıiz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Erıtekin Durutürk 

İÇEL 
Ali Bozer 
Alı Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
imren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Brgüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Adnan. Kahveci 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Ramiz Sevinç 

KAHRAM ANM AR AŞ 
Adül Erdem Bıayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
îllhan Aküzüm 
Kerem Güneş; 

KAYSERİ 
A. Servet Hacıpasaoğlu 
Nu'h Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal özbifllen 

KONYA 
Abdurraıhman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dünelk 
Haıydar Koyuncu 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
H., Cav it Erdemir 
Mehmet Rauf Ertetkin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korikımaz 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüzl Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydaır Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Erıtuğrul özdemir 
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Yılmaz Sajıioğlu 
Şükrü Yürün 

RİZE 
A, Mâsut Yılmaz 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ömer Günbuluıt 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şaikir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattito Kılıç 
ibrahim Öztürk 
Melhmet Perçin 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 

Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülprnar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Ri'fikı Atasever 

TOKAT 
Metin Gürdlere 
Talat Sargın 

TRABZON 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 

(Geçersiz Oy) 

'DİYARBAKIR 

Fuat Atalay 

(Oya Katılmayanlar) 

Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tabir Köse 
Kâzım Uluisioy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşıoğulları 
Beşer Bayda* 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Coşikuınoğlu 
Mehmet Çevjlk 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanıoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattinf Mumouoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullalh Kayalar 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Mustafa Tınaz Titiz 

Ömer Çiftçi 
Rifıajt Dtilker 
Hüseyin iBarlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevf ilk Ertürk 
Tevfik Koçak 
Arifi Sağ 
Mehmet Saığldıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Zelki Yavuztüılk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın. 

(Çekinserler) 

MANİSA SİİRT 
Sümer Ora! M. Abdurrezak Ceylan 
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ZdkemTya Bahçeci 
Denliiz Baykal 
îbraihim Demir 
Hasam Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Ariifağaoğlu 
Bahajtfiin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AlYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa, Bozküırt 
Mehmet Özalp 
Hilmi Z%a Postacı 
Naıbij Saibunjcu 

BALIKESİR 
Mustafa Çoraipçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
îllhlami Binici 

IBİTLİS 
Muihyetıtiın Muıtlu 

BOLU 
Nevzaıtt Durukan 
Seçkin Furat 
Ahmet Şamiıl Kazokoğlu 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavdıt Çağlar 
B< Mehmet Gazioğlu 
Fehlmıi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı 
(Bşkv.) 

Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşjkv.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkaıdür Aksu 
Feriıt Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkanı 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Oalhit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septfoğlu 
Mehmet Tabir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Rraa Şimşek 
Mustafa, Rııfikı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet SeM 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulıkaldıir Ateş 
Mustaf a| HÜ'kmet Çelebi 
Ahmet Gündbakan 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafâ Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
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İSPARTA 
Süleyman Demire! 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Bikri Sağlar 
M. Isıtemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

(tSTANBUU 
Behiç Sadi Albbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem , 
Yüksel Çengel (1. A.) 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Fenruh tlter 
Altan Kavak 
'Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Ökçuoğlu 
İsmail Hakkı ÖnaJı 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
AHİ Tanrıyar 
Mustafa Timisfi 
Namık Kemal Zeyibek 

İZMİR 
Veli Alksıoy 
Türikân Afcyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazut 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
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Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal inönü 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 

(KARS 
Mahmut Alınaik 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğllu 
H. Sabri Keskim 
Nurhan Tekime! 

KAYSERİ 
M. trfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergilin 
Seyilt Hatıl Özsoy 
Abdulmecit Yağan 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzımı Çağlayan 
Şevki Göğüısger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhailim Araş (Bşkv.) 
Bülent Ata sayan 
Erol Köse 
Onur Kumıbaracıibaşı 
Alaıattin Kurt 
A. Rııza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ali Talip özldemir 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
(I. A.) 

MALATYA 
İbrahim Alksoy 
M. Bülent Çapaıroğlu 
Galip Demire! 
TalaJt Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengini 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 

Abtiüillvalhap Dizdaroğlu ı(İz) 
Mehmet Adnan Bkmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökfbel 
Latif Sakıcıı 

MUŞ . 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğkı 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğiu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nah i Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Güribüz Yılmaz 

RlZE 
Mustafa Naziiıkoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet NeMim 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemail Afc'kaya 
Uyas Afctaş (Bşkv.) 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
irfan1 Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (I. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
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ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Bnils Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenaın Süzer 

Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avıni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin) Kuırbetlt 

TUNCELİ 
Karnem Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altııner 
Pertev Aşçıoğlu 
Ömer Barutçu 
Tevfik Brtüzün ' 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendtirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen 

oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı : 450 
Oy Verenler :: 198 
Kaibul Edenler .4 195 
Reddedenler : l1 

Çdkinıserleır : l1 

Geçersiz Oylan : l1 

Oya Katılmayanlar : 251 
Açık Üyelikler : 1' 

ADANA 
Aihmet Akgün Albayralk 
Lediin Barlas 
Mehmet A i Bilbi 
M. Haılit Dağlı 
Yıffimaz (Hocaoğlu 
Ersim Kjoçalk 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet D'eliceoğlu 
Abdurrahman Karamam 

AFYON 
Metim BaJUbey 
Balki Durmaz 
Mustafa, Kızıfloğlu 
Hamdi Özsıoy 
Nilhait Türker, 

AMASYA 
İsmet Özanslan 
Hasan Aldnaın Tutkun 
Kâzım Uluısoy 

ANKARA 
Muzaffer' Atılgan 
Göksel Kalaycıoğlu 
Haizim Kutaty 

(Kabul Edenler) 

Aipaslıaq Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslıu 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Çakın 
Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Örnec Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügül'er 

BALIKESİR 
Ali Sarrii Alkkaş 
Kudret Bölıülkoğiu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimıyelıi 
I. önder Kirin 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edüp Uğur 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Mehmet Ali Doğuşlu 

IBlTLtS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelilkbaş 
Sait Ekinci 
Ibırahim özel 

BURSA 
A- Kurtçebe Alptemoçiın 
ilhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
ismet Tajvgaç 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ersümer 
ilker Genlik 
Mümıim Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Aklkaya 
Nevzat Aıkısu 
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Mithat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı» 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetfun 
Şener İşleten 

ELAZIĞ 
Nizamettin Özdoğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araıs 
Nihat Kitapçı 
ismail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Bakalar 
ismet Oktay 
Zelka Ünal 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hasanı Celâl Güzel 
Hasan TannıÖlver 

GİRESUN 
Burhan Kara» 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Kaymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Göıkalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Nai«n Geylami 

HATAYI 
M. Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Abduillah Ayikon Doğan 
Ertekin Durutürfk 

ÎÇEU 
Aıliı Bozem 
Ali En 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL» 
Bülent Akarcalı 
Alvni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirıtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Brgüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Göikalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçoz 
Adnan Kahveci 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuoğlu 
Turgut özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Aü Topuz 
Sudıi Türei 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Fuat Kılcı 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adlil Erdem Bayazıtt 
AtiMa Imamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söyiemezoğlu 

KARİŞ 
ilhan Aküzüm 
Kerem Güneşi 
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KAYSERİ 
M. İrfan! Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazan 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
AbdullhaMm Araş 
Bülent Atasayan 
Alaattin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dünek, 
Haıydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kademli 

MALATYA 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA! 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğhı 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİÖDE 
Raşit Dalda! 
Haydan Özalp 
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ORDU 
Bahri Kibar 
Entuığrul özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
Şükrü Yürür! 

RİZE 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özköık 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taran oğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişan 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SÎNOP 
Hilmî Biçer 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Kayaı Opan 
Şaıkir Şeker 
M. Mükerrem Tasçıoğlu 

(ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat; Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Metin Gürdiere 
Talat Sargın 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanıoğlü 
Reşit Çelik; 
Muıslih Görentaş 
Selahattim Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfu'llah Kayalar 

ZONGULDAK 
Veysel1 Atasoy 
Güneş MüfitüoğUu 
Mustafa Tıınıaız Titiz 

-Koksal1 Toptanı 

(Reddeden) 

İSTANBUL1 

Abdullah Baştürk 

(Çekinser) 

MANİSA 
Sümer Oral 

(Geçersiz Oylar) 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selıvli 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Caınver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbralhilm Öztıkik 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

AFYON 
Abdullah Ulutüılk 

AĞRI 
Fecri Alpasl'an 
Cezmi Erat 
Yaşar Enyılmaız 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
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ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğul'ları 
Beşec Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Goşkumoğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker . 
Hüseyikı Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Zeki YavuztÜrk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeniıya Bahçeci 
Denliız Baykat 
îbraihim Demir 
Hasam Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Ar'ifağaoğlu 
Bahattin Çaioğiu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Musitafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Musitafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
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BİNGÖL 
İlhami Binici 

BİTLİS 
Muhyetliın Mutlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavıiıt Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şaihiın 

DENİZLİ 
Esat YıMırım Avcı ÇBşflcv.) 
Ayçan Çakıroğullaırı 
Adnan Keskin 
Hüdaıi Oral (Bşfcv.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalıay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer! 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Caıhit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğiu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
YıMırım Aklbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metiın Yaman 
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ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadıir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakae 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
MuıStafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal D udu oğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmen oğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Bıiçemtürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş. Fikri Sağlar 
M. istemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akça'k. 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (I. A.) 
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M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh İlter 
Al tan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
ismail Hakkı önadı 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisıi 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan, Bayazut 
Işın Çelebi 
Halil Çuihaoğlu 
Ahmet Ersim 
Akın Gönen 
Erol Güngör, 
Erdal inönü 
Kemal Karhan 
Bingeını Keleş 
Işılay Saygın 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Aihmöt Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altım 

Sabri Araş 
Yajsin Bozkurt 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
H. Saibri Keskin 
Nurhan Tekine! 

KAYSERİ 
Seyit Haâlil Özsoy 
Abdulmecit Yağan 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
irfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüısger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumtbaracılbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
»(I. A.) 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
M. Bülent Çapaıroğlu 
Galip Demire! 
Metin Emiroğlu 
Talatt Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Şaikar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengito 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
(iz.) 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gölkbel 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemalıoğkı 
Mehmet Emin Seydaıgil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Naibi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazlikıoğilu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
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SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal AkSkaya 
îlıyas Akltaş (Bşjkv.) 
Mehmet Aydım 
ıtnfao Demıirailp 
Ali Eser 
Nafiz Kurfc (t. A.) 
Hiiiıseyiın Özalp 

SÖRT 
îdris Ankan 
(Kemal BirMık 
Zdkl Çeli'ker 
Kudbettiın Hamidi 

StNOH 
özer Gürbüz 

B : 72 11 . 5 . 

SÎVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir, 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karajevılıi 
Ebüs Tütündü 

TOKAT 
Kâzım özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkanı Yüfosel 

{Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 

3 O : 3 

TRABZON 
Avmi Akkan 
Eyüp Ajuk 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kuırhetli 

TUNOELt 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırıım 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şafcir Efrgin 
Mahmut Orhun 

ZONGULDAK 
Şinasi Altımer 
Pertev Aşçıoğlü 
Ömer Barutçu 
Tevf ik Brtüzün 
Ömer Facuk Macun 

1«7 — 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasın
da Gelir ve Sermaye Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verfânter 
Kabul Edenler 
Reddedenleri 
Çeik'inlserleıı 
Geçersiz Oıyllar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Alkgün Albaıyraik 
Ledin !Barlais> 
Mıdhlrnet Ali (Bilici 
M. Haılit Dağlı 
Yıillmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçaik 
Mdhmet Perçin 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metini Ba(lıibey 
Balki Durmaz 
Mustafa KızJoğkı 
Haimdi Özsıoy 
Nihat Türtoer 

AMASYA 
İsmet Özarıslan 
Hasan Adnan Tuıtlkün 
Kâzım Ulusiay 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Göksel Kajlayciöğlu 

•: 450 
207 
203 

3 
1 

— 
242 

1 

(Kabul Edenler) 

Hazım Kutaiy 
Aipastan; Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şııvgın 
Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzîülgül'er 

BALIKESİR 
Ali Samli Ak'kaş 
Kudret Bölülkoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimıyeli 
I. Önder Kırlıl 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edlip Uğur 

BİNGÖL 
Haydar Bayl'az 
Mehmet Ali Doğuşlü 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımc ifOğlu 

BOLU 
Nevzatf Duru'kan 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çeltilkbaş 
Sait Ekinci 
îbralhim Özel 

BURSA 
A. Kurtçöbe Alptemoçin 
İlhan Aşjkıın 
Mehmet Gedilk 
Hüsamettin örüç 
İsmet Tajvıgaç 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Aylhainı Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Alklkaya 
Nevzat Alfcsu 
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Mithat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğullan 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kaihraman 

EDİRNE 
Metanet Fualt Erçeitin 
Şener işleten 
ismail Üğdöl 

ELAZIĞ 
Nizamettin Özldoğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemaîmaz 
Mehmet Kaihraman 
Nihat Kitapçı 
ismail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
ismet Oktay 
M. Cevdet SeM 
Zeki Ünal' 
Erol Zetyltinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Hasanı Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 

GÎRESUN 
Burhan Kara' 
Mehmet Ali 'Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gtökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geyl'ani 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
Kattıran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Abdullah Aylkon Doğan 

İÇEL 
Ali Bozeö 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Avni Akyol 
Yaşar Albayrak 
imren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
ismail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Adnan (Kahveci 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuo'ğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namılk Kemal Zeybek 

İZMlR 
H. Hüsnü Doğan 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Beyazıt 
Atilla tmamoğlu 
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Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezpğlu 

KARS, 
İthan Aküzüm 
Kerem Güneş: 

KAYSERİ 
M. irfan Başıyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
AbduBhaliiım Ara» 
Bülent Atasayan 
Abattin Kurt 

KONYA 
Abduırrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dünek 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
, H. Cavit Erdemir 

Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 

MUĞLA 
Süleyman Şükrü Zeybek 
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MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Raşit Daldaıl 
Haydan Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğıruli Özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
Şükrü Yürün 

RÎZE 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakalltoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal AMşan. 

iSîtRT 
Idris Arıkan 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Kaya Opan 
Şafcir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Muraıtı Baturı 
Eyüp Cenap Gülpmaır 
BajhrJ Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rrfikı Atasever 

TOKAT 
Mötin Gündere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasıil 
ihsan Bedirhanıoğlü 
Reşit Çelik 
Muslih Görenitaş 
Selahaıttim Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Uuıtfuıllaih Kayalar 

ZONGULDAK 
Veysel1 Atajsoıy 
Güneş Müftüloğlü 
Mustajfa Tınaz Titiz 
Köksai Toptan 

İSPARTA 
Etıtekin Durutüdc 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 

SİNOP 
Yaşaıt Topçu 

(Çekinser) 

MANİSA 
Sümer Ora! 

ADANA 
Mehmet Cart 
Cünıeytt Camver 
Abdulla)h Sedait Doğam 
Mahmut Keçeli 
Selahattîn Kılıç 
übralhiim öztürtk 

(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 
Zeynel Asılan 

AFYON 
AbduMalh Ulultürk 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 
Cezmi Eratt 

Yaşaır Eriyılımaız 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Taihir Köse 

ANKARA 
Erıol Ağagil 
Kâmil Atöşıoğuları 
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Beşeri Balyidar 
Onural Şeref Bozkuırt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet ÇevUc 
Ömer Çiftçi 
RJfoit Diker 
Hüseyiiın Badas Doğu 
Eşref Erdem 
Tövififc Eıfürk 
Terfik Koçalk 
Arif Sağ 
Metanet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Zeki Yalvuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
ZeJkerdıya Bahçeci 
Denüiz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Ariıfağaoğlu 
Bahattkı Çaloğhı 
Halsan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altınfcaya 
Mustafa, Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sa'buncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorajpçıoğlu 

BÎLECÎK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

(BİNGÖL 
İlihami Binici 

BİTLİS 
MfuhyeiCtiin, Muıtlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamdl Kazokoğlu 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Caviıt Çağlar 
B. Mehmet Gaziıoğlu 
Fehmi! Işıklar 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şaihin 

DENİZLİ 
E. Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
ismail Şemgün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Ataİay 
Ferit Bora, 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Muıstalfa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rııfıkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa, Hikmet Çelebi 
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Ahmet Günehaikaın 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Musitafa Çakıır 
Rüştü Kurt 

HAKKARİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dön'an 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökme'noğlu 
Ali Uyaiî 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. Istemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
B. Doğan can Akyürek 
Abdüibaki Albayrak 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Mehmet Necat Eldem 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Brgüder 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğulıtay 
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ismail Hakkı Önal 
ibrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgüi 
Yusuf »Kenan Sönmez 
Güneiş Taner 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisfi 

İZMİR 
Veli Aiksoy 
Türkân Afcyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazut 
işim Çelebi 
Halil Çudhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör, 
Erdal inönü 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS. 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
H. Sabri Keskim 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Seyitt Halil Özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
irfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzımı Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onun Kumîbaracıibaişı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçütk 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
(I. A.) 

MALATYA 
l)brahim Aiksoy 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demire'll 
Talaö Zengio 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişe'hiıiioğkı 
M. Erdoğan Yetene 
Hasan Zengih, 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Bteşir Çelebioğlu 
A. Dizdaroğlu (İz.) 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Muısa Göıkfbei 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıraıtlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Naibi Poyraz 
ihsan Nuri Toplkaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Naziiıkoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemali Akkaya 
İljyas Aktaş (Bsjkv.) 
Mehmet Aydın 
irfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 
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SMRT 
Kemal Birlik 
Zeki Çdiker 
Kud'bettiîi Hamidi 

(SİNOP 
Özer Gürbüz 

StVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulutt 
Bkrem Kangal 
Mahmut Karabulut 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir, 
Olamam Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürselar; 
Ahmet Karaıevıliı 
Einiils Tütündü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Erkanı Yüksel 

TRABZON 
Avtali Akkan 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 

TUNCELİ 
Karnen Genç 
Orhan Veli Yıldıran 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orihon 

ZONGULDAK 
Şînasii Altımıer 
Pertev Aşçıoğlü 
Ömer Barutçu 
Tevf ik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

1 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçıhğına Engel Olma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların 

sonucu 

Kanunlıaşmıştır. 

Üye. Saymsl : 450 
Oy Verenler : 203 
Kabul Edenler : 201 
Reddedenin : 1 
Çefcinlserleu : 1 
Geçersiz Oylaı? : — 
Oya Katolmıayanflar 246 
Açılk ÜıyeMk : 1 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahimet Alkgira Aflbaıyralk 
Ledin Baırüas 
Mehmet A i Bilici 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersim Koçalk 
Mehmet Perçâı 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Aıriıf Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abduırrahıman Karamıan 

AFYON 
Mdbinı Bakbey 
Balki Durmaz 
Mustafa Kızıfloğlu 
Haımdi Özsoy 
Nihat Türkerı 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 

AMASYA 
tsmot özarıslan 
Hasan Adnan Tutkun, 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Muzaffer Atılganı 
Alpaslan; Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Sıvığın 
Ercan Vurallhan 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Çakırı 
Cengiz Dağyar 

AYDIN 
Cengiz Altınlkaya 
Mustafa Bozkuırt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Mehmet Yüzüıgüter 

BALIKESİR 
Ali Sami Akfcaş 
Kudret Bölülkoğlu 
ismail Dayı 
Fenni İslimiydi 
t. Önfder Kirin 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Mehmet Ali Doğuşta 

BİTLİS 
Kâımran İnan 
Faik Tammcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fetlhi Çeiilfcbaş 
Sait Ekinci 
İbralhlim özel 

BURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçin 
îllhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ensümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Aynamı Uysal' 
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ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Akkayta 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Mustafa Namlu 

DENİZLİ 
..Muzaffer Arıcı 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetiın 
Şener İşleten 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet SeM 
Zeki Ünal 
Erol Zeyfcinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Gelâl Güzel 
Hasan Tanoöiver 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geyî'asni 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Abdullah Aytkon Doğan 
Entekin Durutürtk 

İÇEL1 

Ali Bozefl 
Ali En 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Abdülbaiki Albayrak 
İmren Aykuıt 
Orhan Demirıtaış; 
Hayrettin Elmas 
Alıİ Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat Üçüz 
Adnan Kahveci 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hüsnü Okçuoğlu 
Turgut özaj 
Mustafa Hilmi özen 
Ali Topuz 
Sudli Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Ramız Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adül Erdem Bayazılt 
Atila İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söyiemezoğhı 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Kerem Güneg 
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KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlü 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar, 

KIRKLARELİ 
Cemal özbiilen 

KIRŞEHİR 
Şevkıi Göğuısger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
AÜaattin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekito 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Galip Demire! 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talaıfc Zengin 

MANİSA 
Ekrem Paıkdemirli 
Gürbüz Şakranh 

ıMUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
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MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 

ORDU 
Bahri Kibar 
Erıtuığrul Özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
Şükrü Yürün 

RİZE 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişaın 

SİİRT 
İdris Arıkan 
M. Abdurrezaik Ceylan 
Kudbettin Ham i di 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşan Topçu 

- SİVAS 
Ömer Günbelut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şalkir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınaır 
Baıhri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Ataşe ver 

TOKAT 
Metin Günd'ere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Çaıkıroğlu 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasıi 
İhsan Bedirhamoğlü 
Musiih Görenıtaş 
Selahaittin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiç'dk 
Lutfullaih Kayalar 

ZONGULDAK 
Veysel' Ataisoy 
Güneş Müiftüoğjlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal* Toptan 

(Reddeden) 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 

(Çekinser) 

MANİSA 
Sümer Ora! 

ADANA 
Melhmet Can 
Cüneyt Canıver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
SeHahattih Kılıç 
İbrahim Öztürk 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
Abdullah Uluitüılk 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaşar Erıyılımaz 
Melhmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Talhir Köse 

ANKARA 
Erol Ağagilı 
Kâmili Atöşjoğullan 
Beşeı? Baıydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Coşkunıoğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifajt Dilker 
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Hiisey|iın 'Barlaıs Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfilk Ertürk 
Gölksel Kallaıycıağlu 
Tövfiik Koçalk 
Hazım Kutaıy 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Denlilz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Nama! 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğİu 
Bahattün Çaloğkı 
Hajsan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Ziya Pastacı 
Nabi Saibuncu 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorapçıoğlu 

BİLECİK: 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

ıBİNGÖL 
İlhami Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Muıtlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Se^kiın Fırat 
Ahmet Sami Kazokoğlu 

BURSA 
Abdullkadir Cenkçiler 
Cavıiıt Çağlar 

B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcıı 
(Bşkıv) 
Ayçan Çakrroğuİları 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bş'kv.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora; 
Nurettin Dilek 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçüikeıl 
Nizaımettıin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Meihmet Tahir, Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa, Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Saibıaıhıaftltfin Araş 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rıflkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebalkan 
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Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Kaymen 
Rüştiü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HAKKARİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmen oğlu 
Alıi Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
İbrahim GürdaJl 

İÇEL 
Hikmet Btiçenıtürk 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş; Fikri Sağlar 
M. İsitemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sa,di Ahbasoğlu 
Cevdet Akçalı, 
Avni Akyol 
B. Doğaincan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Mehmet Necat Eldem 
M. Ali Bren 
Halil Orhan Ergüder 
Hasan Fehmi Güneş 
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Ömer Ferıruh İlter 
Alfcan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konokman 
Aytekin Kotüı 
Mehmet Moğulltay 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yuısuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
AÜli Tannyar 
Mustafa Timisi 

İZMİR 
Veli Alksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadlol 
M. Turanj Bayazut 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Giingö^ 
Erdal! İnönü 
Bkıgenı Keleş 
Işılay Saygın 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
AK Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yaıstin Bozkurt 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgaoğlıu 

H, Saıbri Keskin 
Nurhan Tekinıel 

KAYSERİ 
Seyit Hail özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzımı Çağlayan 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onun Kumlbaracılbaışı 
A, Rıza Sinmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA! 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
(1. A.) 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
M. BÜent Çaparoğlu 
Metin Emiroğkı 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
önol Sakar 
Münıir F. Yazacı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yötenç 
Hasan Zengün 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaıroğlu 
(İz.) 

Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA; 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif. Sakıct 

'MUŞ 
Mehdlin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHÎ* 
AM Babaoğlu 
Esat Kıraıtlıoğlü 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Malhmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
r^abi Poyraz 
İhsan Nuri Topkıaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazûkoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidıim 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Iljyas Alkltaş pşlkv.) 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Ali Esfâr 
Nafiz Kurt (I, A.) 
Hüseyin ÖzaiLp 
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SÜRT 
ıKemal Birlik 
Zdki Çeliker 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Bkrem Kangal 
M. Müikerrem Taşçıoglu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir. 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

Ahmet Karajevi 
Enıils Tüıtüncü 

TOKAT 
Kâzım özev 
Kenan Süzer 
Erkanı Yüksel 

TRABZON 
Avinıi Akkan 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduıman 
Hayrettin Kurbatli 

TUNCELİ 
Kam©!! Genç 
Orhan Vdli Yıldırım 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Reşit Çelik 

YOZGAT 

Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Şinasi Altınıer 
Pertev Aşçiioğhı 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk. Macun 
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Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının 
Çözümlenmesi Halkkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısına verilen oylann sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayası : 450 
Oy Venenler : 221 
Klalbuıl Edenler : 218 
Reddedenler : 2 
Çekimserler :; — 
Geçersiz Oylan : 1 
Oya Katılmayanlar : 228 
Açıık Üyelikler : 1 

ADANA 
Ataıet Alkıgün Aflbaıyrak 
Ladin Badas 
Mehmet ADİ Bilci 
M. Halat Dağlı 
Yılmaz! Oocaıoğhı 
Ersim Koçak 
İbrahim Öztürk 
Melhmet Perçin 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceıoğlu 
Aibdlurraihman Karaıman 

AFYON 
Metin; Bahbey 
Baki Durmaz 
Musltaıf af KızıDoğkt -
Hamdı Özsoıy 
Nihalt Türker; 

AĞRI 
Cezmi Eraıt 
Yaşar Enyılımaiz 
Mehmet Yaşar 

(Kabul Edenler) 

AMASYA 
İsmet Özanslan 
Hasan Adnan Tutkun, 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Tevf ik Ertürk 
Göksel 'Kailaıycıoğlu 
Hazım Kutaıy 
Alpaslan; Pehlivanlı 
Mehmet Sezaıi Pekuıslu 
Halil Şııvigın 
Ercan Vuıraılhan 
Rııza Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
A. Cengiz Dağiyar 

AYDIN 
Cen(giz Altınfcaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Melhmet Özalp 
Mehmet Yiizygıiil'er 

BALIKESİR 
Ali Sami Afcfcaş 
Kudret Bölükoğlu 
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ismail Dayı 
Fenni islimıyeti 
t. Önlder Kurlu 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâouran İnan 
Faik Tarımcııoğiu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çetkbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
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ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ensümer 
Ülker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhalnı Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyboğlu 

ÇORUM, 
Ünal Aklkaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğullan 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçefciin 
Şener işleten 

ELAZIĞ 
Nizamettiin Özdoğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
ismail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Ri'fîkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet SeM 
Zeki Ünal' 

GAZİANTEP 
Mustafa Hükmet Çelebi 
Hasam Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ati Karadeniz 
Yavuz Köıymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Naim Geylami 

HATAM 
M- Vehbi DinçerJer 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan, 
Erıtekin Durutürk 

İÇEU 
Hikmet Biçenıtürk 
Ali Bozeıfi 
Ali Er; 

Rüştü Kâzım Yücelen 

tSTANBUU 
Bülent Akarcalı 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan D emir taş 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat Içöz 
Adnan Kahveci 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut ÖzaJ 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
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Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Ramız Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Aidlil Erdem Bayazılt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yaşar, 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşkv.) 
Bülent Atasayam 
Alaattin Kurt 
A. Rıza Sirmetn 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinelk 
Haıydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Vefa Tanır. 
Abdullah Tenekeci 
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KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertöfcün 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA! 
Metin Emiroğlu 
Yuisuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Sümer Oraıl 
Ekrem Pajkdemirli 
Gürbüz Şa'kranlı 

MUÖLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şüikrü Zeyihek 

MUŞ 
Alaattio Fırat 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 

ORDU 
Bahri Kibar 
Entuğrul Özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
Şükrü Yürür! 

RtZE 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidıim 

Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakajlıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Kemal Aklkaya 
Cemal' Alişan, 

SİİRT 
M. Abdurrezaik Oeylaın 
Kudbettin Hamidi, 

SİNOP 
Himi Biçer 
özer Gürbüz 
Yaşam Topçu 

SİVAS 
Ömer Günbuluit 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şalkir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Muraıtl Baturc 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Baıhr-1 Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rufla Ataşe ver 

TOKAT 
Metin Gündere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet ÇakıroğÜu 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Aivcı 
'Mümtaz Güler 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasti 
İhsan Bedirhaooğlu 
Reşit Çelik 
Muıslih Görenitaş 
Selahaittini Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfuâlalh Kayalar 

ZONGULDAK 
Veysel Atajsoy 
Güneş Mülfitüloğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksail Toptan 

(Reddedenler) 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

İSTANBUL 
Hüsnü Okçuoğlu 

(Geçersüiz Oylar) 

İSTANBUL 

Ali Topuz 
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ADANA 
Mehmet Can 
Oünjdytt CanVer; 
A'bdulMı Sedat Doğan 
Malhlmuıt Keçeli 
SdiahattiİDı Kılıç 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

AFYON 
Ahdulah Üstüde 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 

' AMASYA 
Mehmet TahAr (Köse 
Kâzını Ulu'soy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmili Atöşlöğuiarı 
Beşeri Baıydajr 
Kâmil Coşkunoğlu 
M«hmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
RJfiaıt Dilker 
Hüseyliin Badas Doğu 
Eşref Erdem 
TeVfilk Koçak 
Ani Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa, Rüşttü Taşar 
îbraihkn Tez 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriıya Bahçeci 
Denlilz Baykafl 
ibrahim Demir 

(Oya Katılmayanlar) 

Hasan Nama! 
Cengiz Tuncer 

ARTVtN 
Ayhan Arifağaoğhı 
Bahattün ÇaJioğlu 
Hajsan Elkinloi 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Naibi SaJbuncu 

BALIKEStR 
Mustafa, Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

(BİNGÖL 
İlhami Binici 

IBİTLİS 
Muhyettıjmt Muıtlu 

BOLU 
Nevzaıt Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şanııil Kazokoğlu 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavtiıt Çağlar 
B, Mehmet Gazioğlu 
Fabıi'it Sabuniş 
îsmet Tajvgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANKIRI 
İlker, Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ihman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcıı 
(Bşkv.) 
Adnan Keskin 

Hüdai Oral (Bşkv.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahranıan 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdaüh Kalkan 
İsmail Üğdül 

ElLÂZIÖ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
Metin Yaman 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa, Kul 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zetytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
ÜnaJ Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GtRESSUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dünten 
M, Kemal Duıdupğlu 

— »a — 
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Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Mııraıt SÖfcmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Filkri Sağlar 
M. Istemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı, 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürfc 
ismail Cem 
Yüksel Çengel (I. A.) 
Mehmet Necat Eklem 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh Itter 
Altan Kavak 
ıMehmet Cavit Kavak 
R. Brcüment Konukman 
Ay tek ki Kotil 
Mehmet Moğulltay 
îsmaıil Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yuısuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisıi 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akıyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazııt 
iş in Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Erisin 
Atkın Gönen 
Erol Güngör, 
Erdal1 inönü 
Biırgenı Keleş 
Jşılay Saygın 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS, 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesıgiloğlu 
H. Salbri Kesicin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzımı Çağlayan 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumıbaracııbaşı 

KONYA 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
(1. A.) 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
İbrahüm Afcsoy 
M. Bilenlt Çapanoğlu 
Galip Demir©! 
Talat ZenJgin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirli oğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengifa, 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
A. Dizdaroğlu (iz.) 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet. Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıct 

MUŞ 
Mehdlin Işık 
Erkan Kemalıoğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat KıraÜıoğlü 
Cemali Seymen 
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NfâDE 
Doğan Baran1 

Haydar; Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birslet Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Toplkaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa1 NazUkıoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
tlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydım 
İrfan Demiralp 

Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 

StlRT, 
îdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 

SÎVAS 
Yılmaz Altuğ 
M. Mükerrem Taşçıoglu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Güirseler 
Ahmet Karaıevl 
Enıils Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 

••+•• <m>»<m ••»»• 

TRABZON 
Avıni Akkan 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNGELÎ 
Karruer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Engin 
Mahmut Orhan 

ZONGULDAK 
ŞJnasıi Altımıer 
Pertev Aşçıoğlü 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
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Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasansuta 
verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekinlserîeı ı '• 

Geçersiz Oylan : 
Oya Katılmaıyanlar 
Açık Üyelik 

ADANA 
Aihimiet Alkgün Albaıyrak 
Ledin Badas 
Mehmet A l IBiici 
Ersiln Koçalk 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Asılan 
Mehmet Deliceöğkı 
Abtâurrahıman Karaıman 

AFYON 
M'ötirn Bahibey 
Muisltaf'a; Kızılloğiu 
HaJmıdi Özsoy 
Nihat Türkler 

AMASYA 
İsmet Özanslan 
Hasan Aldnan Tutkun 

ANKARA 
Muızaüfer. Atılgan 
Rilfiaıt DJker 
Tövifik Ertürk 
Gtfksel Kailaycıöıjlu 
Haizim Kutay 

: 450 
17P 
176 

1 
— 

1 
271 

1 

(Kabul Edenler) 

Alpaslaını Pehlivanlı 
Halil Şıfvıgın 
Mustafa Rüşttü Taşar 

Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Çakırı 
Cengiz Dağıyar 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa, Bozkuırt 
Örnec Okan Çağlar 
Mehmet özajlip 

BİNGÖL 
Mehlmet Ali Doğuşlu 

Bfrufis 
Faik Tarımcıoğhı 

BOLU 
Seçiktin Fırat 
Kâzım Ofcsay 

BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
A, Kurtçöbe Alptemoçin 
llihan Aşkın 
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Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin örüç 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
AyhaJn Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Mus^îfa Namlı1 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Aylcan Çakıroğullaırı 

DİYARBAKIR! 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Nizajmettin özfdöğan 
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ERZURUM 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rıtökı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Zeki Ünal 
Erol Zeyltinoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa, Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöiver 
Ünal Yaşar 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gokalp Güney 
Muhittin Karaman 

'M. Oltan Sungurlu 

HATAY 
M, Vehbi Dimçeriler 
Kararan Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

ÎÇEL 
Hikmet Biçenıtürk 
Alli Bozer 
Ali En 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akıareaik 
Avni Akyol 
Abdülfoafci Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eklem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Eırıgüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Talat tçöz 
Adnan Kahveci 
Turgut Özal 

Mustafai Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Reşit Ülker 
Adnan Yılidız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMÎRİ 
H. Hüsnü Doğan 
îsmmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adlil Erdem Bayazıit 
Mehmet Onur, 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Kerem Güneş 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyilt Hail Özsoy 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsiger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayaın 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dlnek 
Haydar Koyuncu 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Abduiah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekiin 
Mustafa Kallemli 
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MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlıu 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemıirtli 
Gürbüz Şakranh 
Münih* F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeyhek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Haydaır Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Erıtuğrul Özdemir 
Naibi Poyraz! 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RtZJE 
A. Mesut Yılmaz 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 

SİİRT 
Kudbettin Hamidir 

SİNOP 
Hükmi Biçer 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ömer Günbuluit 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
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ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat] Batu* 
Osman Doğan 
Byüp Cenap Gülpınaır 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 

Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 

Metin Günd'ere 

Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyiia Aydın Arvasıil 
ihsan Bedirhanıoğlü 
Reşit Çelik 

Muslin Görentaş 
Sölahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Luıtfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Mustafa Tınaz Titiz 

(Reddeden) 

EDİRNE 

Mehmet Fuat Erçetiln 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Caınver 
M. Halit Dağlı 
Abdulla)h Sedat Doğan 
Yılmaz Hfoeaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattte Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Uluitiürk 

AĞRI 
Fecri Alpasiîan 
Cezmi Erat 
Yaışaır Eriyılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmıil Ateişjoğullan 

(Oya Katılmayanlar) 

Beşeiî Baydan? 
O'nural Şeref Bozkurt 
Kâmil Coşikuooğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
HüseyfAn Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçaik 
Mehlmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 

Adil Aydın 
Zekeraıya Bahçeci 
Denlilz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Afifağaoğlu 

Bahattün Çaloğliu 
Hajsan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzüıgüler 

BALIKESİR 
AH Sami Akkaş 
Kudret Böl'ükoğhı 
Mustafa Çörapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
î. Önlder Kırh 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edlip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhamı Binici 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Muhyetltiin Mutlu 
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BOLU 
Nevzat Durukan 
Turiguıt Yaşar Gülez 
Ahmet Şarnıil Kazokoğtu 

BURDUR 
Fetlhi Çelıilklbaş 

BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Caviit Çağlar 
B, Mehmet Gazioğlu 
Fahirl Sâbuniş 
İsimöt Taygaç 
Mustafa ErtuğruJ Ünlü 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
teker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şafhin 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Alvcu 
(Bşkv.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
îsımaiıl Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Fuait Atalay 
Ferit Bora; 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salh Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kuİ 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Tugay Gemalmaz 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvtt 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadıir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakc 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

(HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Söıkmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Erıtekin Durutürlk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Btem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M: Istemihani Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi AIbbasoğlu 
Cevdet Akçalı, 
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B. Doğamcan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştünk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (1- A.) 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh llter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuöğlu 
İsmail Hakkı ÖnaJ 
İhrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıya* 
Mustafa Timisıi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 

İZMİR; 
Veli Aksıoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan; Bayazıt 
Işın Çelebi 
Halil Çuılhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör, 
Erdal İnönü 
Bingenı Keleş 
Fuat Kılc< 
Işılay Saygın 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Atila İmamoğlu 
Ali Şahin 
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Ati Topçuoğılu 
Ahmet Uncu 

(KARSİ 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkunt 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başe'sigi'oğlü 
H. Satori Keskiin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. irfanı Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergum 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzını Çağlayan 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıfoaişı 
Aiaattin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ali Talip ÖZdemir 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Velfa Tanır 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (İ.A.) 

H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MALATYAl 
İbrahim AJksoıy 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Talait Zenıgin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Orai 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zenıgiln 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvanap Dizdaroğlu 
(İz.) 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Muısa Gökbet 
Latif Sakıct 

;MUŞ 
MebJdlin Işık 
Erkan Kemaloğiu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raışit Dalda! 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönm'ez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazfifcoğtu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Mehmet Göihan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakaillıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Cemal Alüşainı 
Möhmet Aydın 
İrfan Demiralp 
AU Esier 
Nafiz Kurt (L A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 

İStİNOP 
Yaşar Topçu 

(SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir; 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaievti 
Bnils Tütüncü 
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TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avıru' Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çaıkıroğlu 

Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kuırbefcll 

TUNCELİ 
Kameri Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet AvCı 
Mümtaz! Güto 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 

ZONGULDAK 
Şihasıi Altıner 
Ömer Barutçu 
Tevfik. Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş MÜftüogjlu 
Koksal Toptan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM» 

72 NCt BİRLEŞİM 

27 . 5 . 1988 Cuma 

Saat : 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
3 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 

Selvi ve 44 arkadaşının, katnu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilimesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

3. — Samsun Milletvekili irfan De-, 
mıiralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişlkiin önergesi (10/18) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü

ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

5. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

8. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söıkmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
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DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türtk - Yunan münasebetlerinıin açıildığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

10. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

Tl. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zınhlı araç ve gereçlerin alımında bir 

A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli salah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Ke*~ 
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C, Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerıkı durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir* 



11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
üçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — tzmk Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl 
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba 
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkımaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde »atın ahnan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 



ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zongukiak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4Ü) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — izmir Milletvekili Necoar Türk-
oan'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
mnır ihtilafı nedeniyle odumuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullarfnın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33.— Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıMığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anılaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekilli Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 



41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kui'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/88) 
(D 

42. — Zonguldak Milletvekili Şiriasi 
Altmer'kı, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, bazı bürokratların aynı zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, Afyon tline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişîeri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
dn, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmi taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, balkanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarınla ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De
mi ralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyali Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
mıaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geiLiştirilımesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nuri, Artvin 11 merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim în, Sakarya îli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/<96) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idiirn'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetllerine ve alıımması gereki 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta-
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rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/70) 

58 .— Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'num, patates üreticilerinin sorun- -
larına karşı ne gibi tedbirliler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutarn Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
tsıkân Bakanından sözlü soru önergesi 
(16/72) 

60. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin .inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farkllı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamlirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi 
(6/79) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

68. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açıdacağınıa iiıişkıiın Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

70. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

72. — Bursa Mülletvekii Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 
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73. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - îş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

74. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

75. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Arakam Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

76. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

77. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ille ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

78. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank-
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişiklin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER 

İSLER 
1. — 2822 Sayılı Toplu İş Sözleş

mesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 13.5.1988) 

2. — 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Geçici Maddeler Eklen
mesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(1/442) (S, Sayısı : 63) (Dağıtma tarihi : 
20.5.1988) 

X 3. — Adalet Teşkilatım Güç
lendirme Fonu Kurulmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/425) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 20.5.1988) 

4. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 8 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Geçici 21 inci Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
31.3.1988 Tarih ve 3421 Sayılı Kanun ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/428, 
3/504) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 
24.5.1988) 

iX 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dış
işleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/365) (S. Sayısı : 50) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) 

X 6. — Türküye Cumhuriyeti ile Pa
kistan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçı-



lığına Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/354) (S. Sa
yısı : 51) (Dağıtma tarihi : 24.5.1988) 

jX 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bü
yük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye De
ğer Artış Kazançları Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri; Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı (1/359) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tari
hi : 24.5.1988) 

IX 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hol
landa Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/360) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1988) 

X 9. — Uluslararası Çalışma Teşki
latı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) 

X 10. — Çok Tarafh Yatırım Garan
ti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (r/431) (S. Sayısı : 61) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1988) 

X 11. — Devletler ve Diğer Devletle
rin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 
Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hak
kında Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 62) (Dağıt
ma tarihi : 24.5.1988) 

X 12. — Türkiye Futbol Federasyonu
nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/439) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma 
tarihi : 25.5.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 63) 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Geçici Maddeler 
Eklenmesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu Raporu (1 /442) 

T. C. 
Başbakanlık 5.5.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2171/02852 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ive İTicaJret 'Bajkanlığınca )hazırtanan (ve (Başkaınlığınızal tarzı Bakanlar ^Ku
rulunca (5.5.1988 (tarihinde kararlaştırılan («8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 şaıyıh Kanu
nun Bazı Maddelerinin Deği?tWilmesine, Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Mad
denin /Kaldınijınasına [Daür ^anun STasansı» |ile gerekçesi êkte gönderilmiştir. 

Gareğüıi farz federim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülfceîriizin Cumhuriyettin ilanı ile birlikte haşlaılJtığj, Avrupa ülkeleri .arasımda ye
rimizi almaya matuf kalkınırla hamleci ve amaçlanan hedefler ile yıllar .boyunca de
ğişip gelişen sasyü-ekonomik kloşullar ,ekonoimin>in ülke yararına geliştirilimes'inde ve 
yönlendirilmesinde katkı sahibi bulunan resmî ve özel kuruluşlara ve bu arada ka
nunî mehazı Anayasamız olan meslek kuruluşları ile üst kurtuluşlarına daha fazla 
görev ve vecibe yulklemişftir. 

Anayasanın 135 indi maiddteiridfeki /tarif ve kuruluş kanunlarında belirlenen amaç 
ve görevler doğrultusunda hizmet veren meslekî kluru'luşlar; Ticarett ve sanayi oda
ları, ticaret odaları, sanayi odaları, denüz ticaret .odaları, kattnu hizttneti ifa eden bor
salar ile bunların M kuruluşları olan .Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş 



Kanunu olan 15.3,1950 .tarih, 5590 .sayılı Kanunda yukarıda açıklanan •ihtiyaçların 
gereği olarak 1954, 1981 ve 1986 yıMarınlda 6233, 2567 ve 3277 sayılı 'kanunlarla 
kısmî değişikliklere gidilmiştir. 

AVrupa Topluluğuna üye olmak üzere kesin aidimin atıldığı, ekonomik alanda 
dış temas ve ilişkilerin fevkalade önem kazandığı, ticarî ve sınaî hedeflere ulaşılma -
sının artık temenni boyutundan, şart boyutuna ulaştığı günümüzde, ülke ekonomisiy
le yakından ilgili bulunan bu kuruluşlarımıza daha fazla görev düşitüğiü biır gerçektir. 

Ancalk artan görev ve hizmet hacminin ve arzulanan erkinliğin sağlanabilmesi, 
anılan kuruluşların yasal yetkilerle donatılmasına ihtiyaç .göstermektedir. Bu cümle
den olarak; 

—' Hizmet hacmiyle orantılı ,olarak artacak giderlerin karşılanmasına yeterli ola
cak ,ve' uzun zaman geçerliliğini kaylbâfttmeyecek imjkânlara kavuşturulmaları amacıy
la bu Kanun Tasarısı hiazırlanmışltır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde .1. ve 5. — Odaların ve borsaların üyelerinden alacağı kayıt ücreti ve 
yıllük aidattın tabanının 1 000 liradan 5 000 liraya ,'tasvanının da 50 000 TL.'dan 
250 000 TL.tya yükselltilim'es'i ve bu rakamların Bakanlar Kurulu Kararıyla (10) katı
na kadar artırılabilmesi, tarifelerin tasdÜkimde Birliğin de göVüşünün alınmasından 
sonra onaylanması suretiyle günün şartlarına göre odaların ve bhnsaların gelirlerinin 
arttırılması benimsenmiş ve aidatların zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla, sü
resinde ödenmeyen kayıt ücreti ve yıllık aidatlar için 6183 sayılı Kanun uyarınca 
yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı taıhalkkuiku yapılmasmm sağlanması 
için 5590 sayılı Kanunun 25 indi ve 56'neı maddeleri değiştirilimisjtir. 

Madde 2. — Munzam aidatların hesaplanmasında gelir veya kurumlar vergi
sine matrah teşkil eden kazançlar esas alınmış ,ve odaların gelirlerinin artması için 
İbinde ,beş oranı biride sekize yükseltilmiş ve 60 000 TL.'İük tavan sınırı yerine de tes
pit edilen kayılt ücreti yıllık aidat .tavanının beş 'katı esası getirilmiştir. Ayrıca, bütün 
üyelerin gelirleri konusunda odalara bilgi verilmeleri zorunluluğu konulmuş, üyeleri 
hakkında vergi dairelerinden bilgi isteyebileceklerini belirtmiş ve yabancı bayraklı ge
milerden alınacak oda payına Anayasaya uygun olarak binde beş tavan sınırı geti
rilmiştir. 

Diğer taraftan, munzam aidatı veya oda payını zamanında ödemeyenlerden 6183 
'sayılı Kanuna göre gecilkme zammı tahaklkuk ve tahsili usulü benimsenmiş ,ve bu 
amaçla 5590 saydı Kanunun 26'ncı maddesi değiştirilmiştir. 

Madde 3, 6 ve 7. — Oda, btojrjsa ve Birlikçe verilecek hizmetler veya onayla
nacak ^belgelerden alınacak ücretlerin tavan .sınırı 60 000 TL.'dan 100 ,000 TL.tya 
yüklsdtöilmiş ve bu miktarın Balkanlar Kurulu Kararı ile 10 katına kadar arttırılması 
sağlanmış, oda ve borsa hizmet ücreti tarifelerinim tasdikinden önce Birliğin görü
şünün alınması için 5590 sayılı Kanunun 27, 57 ve 71 inci madfdeleri tadil ed'i'lmiş-
tir. 
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Madde 4. — Birlik aidatı ile ilgili; 5590 sayılı Kanunun 6233 sayılı Kanunla de
ğişik 28 indi maddesi dite Ek 1 nid maddesi oda ve 'borsalar (için ayrı ayrı düzenlen
miş iken, bü iki madide hülkmü bir maddede düzenlenmiş ve uygulaması kalmamış 
olan 100 000 İTİL. *dan aşağı gelire taitlbik edilecek Ikıisfcais kaldırılmış ve Birlik aidatını 
zamanında ödemeyen oda ve btarisalardan bunların 6183 sayılı Kanun uyarınca yü
rürlükte bulunan oranlarda gecikme zalmlmı .tahakkukuna dair büküm getirilmiş ay
rıca, ..«fiili gelire» ibaresinden dda ve borsaların bültiün gelir kalemlerinin anlaşılması 
ve bunun üzerinden Birliğe aidat tahakkuk ve ödemeleri gerektiği içton 5590 sayılı 
Kanunun 6233 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesi değiştirilmişitir. 

'Madde 8. — Birlik aidatları bu Kanunum 4 üncü (maddesinde 10da ve faorısa-
ların her 'ilk tein i de kapsayacak şek/ilde düzenlendiğinden 5590 sayılı Kanunun Efc 
1 inci maddesi yürüklükten kaldırılmıştır. 

Geçici Makide 1. — Mevcut tüzük, yönetmelik ve iç yönettmelîklerin 1 yıl içinde 

bu Kanuna uygun hale geftfrilmesi ve değiışjikl<jklex yapılıncaya kadar bu Kanuna ay
kırı iOlimayan hükümlerinin ujyjgulıanmajsı amacıyla madde düzenlenm'işltir. 

Geçid Madde 2. — Oda ve otamaların üyelerden alacaklarını, Birliğin de oda ve 
/borsalardan alacalkiarını temin amacıyla, blorelaırın a'sıllarmın bu Kanunun Resmî 
Gazetede yayımımdan ilti|baren 3 ay 'içinde ödenmesi halinde gecikme zammı ve ce
zalarının affedilmesi amacıyla bu madde dlüzenlenniiştir. 

Mkdde 9. — 1988 yılı için kayıt ücretleri, yıllık aiidiaitlar ve munzam aidatların 
kabisiline başlandığınldan oda, biotisa ve Birliğin yapacağı hizmetler karşılığı alacağı 
ücret tarifeleri Bakanlıkça tasdik edildiğinden bu tarifelerin 1988 yılı sonuna kadar 
uygulanması için Kanunun Ibu maddeler-inin 1.1.1989 tarihiride diğer maddelerinin 
Kanunun Reamî Gazetede yayımı (tarihinde yürürlüğe girmesi amaçlanmıştır. 

Madde 10. — Yürütme maddesidir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 11 . 5 . 1988 

Komisyonu 
Esas No. : 1/442 

Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair Kanun Ta
sarısı» (1/442) Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcilerinin katd-
masıyla; Komisyonumuzun 11.5.1988 Tarihli 3 üncü birleşiminde incelenip görüşüldü, 
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Kanun Tasarısının Genel Gerekçesinin okunup Tasarının tümü üzerinde! yapılan 
görüşmelerin tamamlanmasına müteakip; Kanun Tasarısı Komisyonumuzca benimse
nerek maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır, 

I. — Kanun Tasarısının 2 nci maddesi ile ilgili olarak; 5590 Sayılı Kanunun 3277 
Sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin 9 uncu Fıkrasının 2 nci satırında yer alan 
«Ayrıca Odalar Vergi dairelerinden bilgi (isteyebilirler» ifadesinin konuya açıklık ge
tirilmesini teminen «Ayrıca Odalar 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci madidesi 
hükmü çerçevesinde vergi dairelerinden 'bilgi Meyebilirler» şeklinde tadil edilmesi uy
gun görülmüş ve Fıkrada gerekli değişiklik yapılmıştır. 

II. — Kanun Tasarısının 3 üncü maddesi ile ilgili olarak; 5590 Sayılı Kanunun 
2567 Sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesinin 3 üncü f Fıkrasının 2 nci satırındaki 
«ve alınacak ücretler» hükmü aynı maddenin 1 inci Fıkrasında yer aldığından madde 
metninden çıkarılmıştır. 

III. — Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi ile ilgili olarak; 5590 Sayılı Kanunun 
2567 Sayılı Kanunla değişik 57 nci maddesinin 2 nci Fıkrası başlığının aynı kanunun 
27 nci maddesinin 3 üncü Fıkrasına parelel olarak yeniden düzenlenmesi Komisyonu
muzca uygun görülmüştür. 

IV. — 1, 4, 5, 7, 8, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, 9 ve 10 uncu Maddeleri 
Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

İşbu Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
arz olunur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Mahmut Keçeli 

Adana 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mehmet Gedik 

Bursa 

Üye 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mustafa Çakır 

Giresun 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Başkanvekili 
Ahmet Edip Uğur 

Balıkesir 

Kâtip 
Mithat Balak 

Çorum 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 

Üye 
Nevzat Aksu 

Çorum 

Üye 
Rıza Şimşek 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
(İmzada bulunamadı) 
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Üye 

Neccar Türkcan 
tzmlir 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Mehdin Işık 

Muş 

Üye 
Erkan Yüksel 

Tokat 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Ali Eser 
Samsun 

(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 
(imzada bulunamadı) 

(Muhaleft şerhim ektedir) 

MUHALEFET ŞERHİ 

Görüşülmekte olan 5590 Sayılı yasanın madde 2 (26 ncı madde değişikliğinde Ti
caret odalarının Munzıam aidatının % 08 'e çıkarılmasına karşıyız. % 05 olarak kal
masını talep ediyoruz bu nedenle muhalifiz. 

Neccar Türkcan Mustafa Çakır 
Izmıir Giresun 

Ali Eser Alaettin Kurt 
Samsun Kocaeli 

Mahmut Keçeli Zeki Ünal 
Adana Eskişehir 

MUHALEFET ŞERHİDİR 

Görüşülmekte olan «8 Mart 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine, geçici Maddeler eklenmesine ve bir (maddenin ka'ldırılmasına dair 
Kanun Tasarısının 2 nci Maddesinde değiştirilen 26 ncı Madde (B) fıkrasında bahsi 
geçen yabancı bayrakh gemilerin Türk Limanlarında göstereceği faaliyet'lerdıen mak
sadın ne olduğu açıklanamadığı cihetle mezkûr fılkranın maksada tam ifade eder şekil
de hazırlanması kaydıyle imzaladığımızı arz ederiz. Saygılarımızla. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Ali Eser 
Samsun 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Mustafa Çakır 
Giresun 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin (Değiştirilmesine, 
Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 25:67 sayılı Kanunla de
ğişik 25 linçi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Üyenin odaya ikaydı sırasında ödemekle zorunlu dlduğu ücrete 
kayıt ücreti ve her yıl) için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. 

Kayıt ücreti ile yıllık aidatlar 5 000 TL.'dan az, 250 000 TL.'dan fazla olamaz. 
Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile (10) katına kadar artırılabilir. 

Kayıt ücretinin alındığı yil için ayrıca yılık aidat alınımıaz. Kayıt ücreti ve yıllık 
aüdat miktarları Birlikçe hazırlanacak yönetmelikte gösterilecek usullere göre belirle
necek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Tarifeter oda yönetimi ku
rulunun tespiti, meclisin teklifi ve Birliğin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının onayı ile yapı'lır. 

ıDereoelerini durumlarına uygun bulmayanllar, Yönetmelikte gösterilecek usullere 
göre ve 10 gün içinde oda meclisine itiraz edebilirler. İtirazlar meclisçe karara bağ-
lanmcaya kadar kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunmaz. 

Yıllık aidat her yılın Mayıs ve Ekim aylarında eşit İki takslitte ödenir. Yıl içinde 
kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi ge
rekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları (kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içinde ödenir, 

(Bu müddetler içinde ödenmeyen kayıt ücreti ve yıMık aidatlar için 6183 sayılı Ka
nun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek kayıt 
ücreti veya yılık aidat ile birlikte tahsil edilir.» 

MADDE 2. — 5590 sayılı Kanunun 3277 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi 
ve madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

!«!Munzam Aidat ve Navlun Hâsilatmdan Alınacak Pay» 

^Madde 26. — A) Munzam Aidat 
Gerçek kişi tacir ve isanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine; tüzelkişi tacir ve 

sanayicilerin ise Kurumlar Vergisine matrah teşkil eden ticarî ve sınaî faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazanç toplamı üzerinden binde sekiz oranında munzam aidat tahsil 
olunur. 

Birden fazla odaya kayıtlı bul! imanların munzam aidatı odaların ayrı bulundukla
rı yerlerde Birlik'çe teklif edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen odalar ta
rafından tahsil olunur. Ancak kayıtlı bulundukları odalar arasında her odaya ödedik
leri aidatla mütenasip olarak müteakip takvim yılının azamî ilk üç ayı içinde payla
şılır. 

Zarar eden sanayici ve tacirler o yıl için munzam aidat ödemezler. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanun tasarısının I inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 5590 sayılı Kanunun 3277 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi ve 
madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Munzam Aidat ve Navlun Hâsılatından Alınacak Pay» 

«Madde 26. — A) Munzam Aidat 
Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki Gelir Vergisine; tüzelkişi tacir ve 

sanayicilerin ise Kurumlar Vergisine matrah teşkil eden ticarî ve sınaî faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazanç toplamı üzerinden binde sekiz oranında munzam aidat tahsil olunur. 

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı odaların ayrı bulundukları 
yerlerde Birlik'çe teklif edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen odalar 
tarafından tahsil olunur. Ancak kayıtlı bulundukları odalar arasında her odaya öde
dikleri aidatla mütenasip olarak müteakip takvim yıiımn azamî ilk üç ayı içinde 
paylaşılır. 

Zarar eden sanayici ve tacirler o yıl için munzam aidat ödemezler. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Çalışma alanliarı içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı bütün 
şubelerden dd'e ettiık'leri Gelir veya Kurumlar Vergisine mıatrah teşkil eden ticarî ve 
sınaî kazanç toplamı üzerinden hesaplanır. 

Müstakil bilançosu' yapıllan kurum ve müessese şubeleri ile fabrikalarının mun
zam aidatı şube veya fabrikanın bulunduğu mahallin odasına ödtenir. 

Bir tüzelkişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik verilerde olması1, fakat 
bilançolarının merkezde tutulması hallinde munzam aidat merkez tarafından mahallî 
odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odaCar arasında müteakip tak
vim yılının ilk üç ayı içinde eşit olanak bölüştürür. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri; ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, 
o yıl için tayin edilmiş bulunan yıllık aidat tavanının beş katını geçemez. 

Munzam aidat mayıs ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir, önceki yıldan iti
baren geçerlli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise kendilerine teb
liğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir. 

Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına ait bilgileri ve bilançolarını talep vukuunda 
odalara vermek zorundadırllar. Ayrıca odalar vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler. 
Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halin
de bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. 

B) Navlun Hâsılatından Alınacak Oda Payları: 
Türkiye limanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı 

olmayan yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarında sağladıkları navlun hâsılatından 
uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek kaydıyla 
oda meclisince tespit, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak ooraına göre hesap 
edilecek meblağ Bakanlıkça tayin edilecek ödeme süresi içinde kendileri veya temsilci
leri tarafından ilgili liman bölgesindeki deniz ticaret odasına veya bu oda teşkilatının 
henüz kurulmadığı yerlerde ise ticaret ve sanayi odasına ödenir. 

C) Bu maddede düzenlenmiş olan munzam aidat ile gemilerden alınacak oda pay
larının süresinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan 
oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek munzam aidat veya navlun hâsılatın-
daki oda payı ile birlikte tahsil olunur.» 

MADDE 3. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Aşağıda belirtilen hizmetlör karşılığında alınan ücretlerin oran ve 
miktarı nispî ücretlerde 100 000 TL.'yı geçmemek kaydıyla binde 5'ten maktu ücret
lerde 100 000 TL.'dan fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının tespiti, mec
lislerin teklifi ve birliğin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile yü
rürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. 

Ancak nispî ve maktu ücretlerdeki 100 000 TL.'lık miktar Bakanlar Kurulu karar 
rıyla (10) katma kadar artırılabilir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun! Klafbul Ettiği Metin) 

Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı bütün 
şubelerden elde ettikleri Gelir veya Kurumlar Vergisine matrah teşkil eden ticarî ve 
sınaî kazanç toplamı üzerinden hesaplanır. 

Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şubeleri ile fabrikalarının munzam 
aidatı şube veya fabrikanın bulunduğu mahallin odasına ödenir. 

Bir tüzelkişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat 
bilançolarının merkezde tutulması halinde munzam aidat merkez tarafından mahallî 
odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında müteakip 
takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak bölüştürür. 

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl 
için tayin edilmiş bulunan yıllık aidat tavanının beş katını geçemez. 

Munzam aidat mayıs ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir, önceki yıldan 
itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise kendilerin© 
tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir. 

Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına ait bilgileri ve 'bilançolarım talep vukuunda 
odalara vermek zorundadırlar. Ayrıca odalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci 
maddesi hükmü çerçevesinde vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından 
bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde bir önceki yılın 
munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. 

B) Navlun Hâsılatından Alınacak Oda Paylan 
Türkiye limanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı 

olmayan yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarında sağladıkları navlun hâsılatından 
uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek kaydıyla oda 
meclisince tespit, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak orana göre hesap edile
cek meblağ Bakanlıkça tayin edilecek ödeme süresi içinde kendileri veya temsilcileri 
tarafından ilgili liman bölgesindeki deniz ticaret odasına veya bu oda teşkilatının henüz 
kurulmadığı yerlerde ise ticaret ve sanayi odasına ödenir. 

C) Bu maddede düzenlenmiş olan munzam aidat ile gemilerden alınacak oda pay
larının süresinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan 
oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek munzam aidat veya navlun hâsılatındaki 
oda payı ile birlikte tahsil olunur.» 

MADDE 3. — 5590 saydı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 27 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 27. — Aşağıda belirtilen hizmetler karşılığında alınan ücretlerin oran 
ve miktarı nispî ücretlerden 100.000 TL.'yı geçmemek kaydıyla binde 5'ten ve maktu 
ücretlerde 100.000 TL.'dan fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının tespiti, 
meclislerin teklifi ve Birliğin görüşü alınaraik Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. 

Ancak nispî ve maktu ücretlerdeki 100.000 TL.'lik miktar Bakanlar Kurulu kara
rıyla (10) katına kadar artırılabilir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler ve alı
nacak ücretler şunlardır. 

a) Menşe şahadetnameleri, 
b) Fatura suretlerinin tasdiki, 
c) Rayiç fiyatların tasdiki, 
d) Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının tasdiki, 
e) Yed'i vahit ve tek imalatçılık belgeleri, 
f) Bilirkişi ve eksper raporları, 
g) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil 

durumunu gösteren tasdik ve şerhler, 
h) Ticarî kefalet tasdikleri, 
i) Sınaî ve ticarî mahiyette belge ve kapasite raporları, 
j) Tahsis v)e sarfiyat belgeleri, 
k) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri, 
1) Kayıtlı üyelerin imzalarının tasdiki, 
m) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlik kartları, 
n) Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere ticaret ve sanayi er

babının mahrem olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, 
o) İş makineleri tescil belgesi, 
p) ATA karneleri ve ATR bölgeleri, 
r) İş makineleri ehliyetoamelerj, 
s) Mücbir sebep belgeleri, 
t) Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet karşılığı alınacak ücretler; ge-

ıflilertden alımacalk ücretin miktar ve oranları uluslararası uygulama göz önüne alın
mak suretiyle oda meclisince tespit ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunur. 

u) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler. 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı ücret alınmaz» 

MADDE 4. — 5590 sayılı Kanunun 6233 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 28. — Odalar ve Borsalar her yıl tahsil edilen gelirlerinin l% 10'unu bu 
Kanunun 5 inci bölümündeki gayelere sarf edilmek üzere birlik adına Birlik Yönetim 
Kurulunıun tayin edeceği millî bankalardan birine yatırmaya mecburdurlar. 

Birlik aidatları bir yıl önceki fiilî gelir üzerinden hesap edilerek müteakip yılın 
Haziran ve Aralık aylarında eşit iki taksitte yatırılır. 

Bu süreler içinde yatırılmayan aidat ve taksitler için 6183 sayılı Kanun uyarın
ca yürürlükte bulunan oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilerek aidatla birlikte 
tahsil olunur. 

Fiilî gelir deyimine, oda ve borsaların gelirlerini teşkil eden ve bu Kanunun 24 
üncü ve 55 inci maddelerinde sayılan bütün gelirler dahil olup bu maddelerde bahsıi ge
çen diğer gelirler» ve «türlü gelirler» ibareleri menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, 
döviz gelirleri ile sair gelirleri de kapsar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 63) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun1 Kabul Ettiği Metin) 

Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlar
dır. 

a) Menşe şahadetnameleri, 
b) Fatura suretlerinin tasdiki, 
c) Rayiç fiyatların tasdiki, 
d) Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının tasdiki, 
e) Yed'i vahit ve tek imalatçılık belgelera, 
f) Bilirkişi ve eksper raporla'rı, 
g) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil du

rumunu gösteren tasdik ve şerhler, 
h) Ticarî kefalet tasdikleri, 
i) Sınaî ve ticarî mahiyette belge ve kapasite raporları, 
j) Tahsis ve sarfiyat belgeleri, 

k) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri, 
1) Kayıtlı üyelerin imzalarının tasdiki, 

m) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlik kartları, 
n) Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere ticaret ve sanayi er

babının mahrem olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, 
o) İş makineleri tescil belgesi, 
p) ATA Karneleri ve ATR belgeleri, 
r) İş makineleri ehliyetnameleri, 
s) Mücbir sebep belgeleri, 
t) Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet karşılığı alınacak ücretler; gemi

lerden alınacak ücretin miktar ve oranları uluslararası uygulama göz önüne alınmak 
suretiyle oda meclisince tespit ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunur. 

u) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler. 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı ücret alınmaz». 

MADDE 4. -—. Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 63) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 56. — Üyenin borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete 
kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. 

Kayıt ücreti ile yıllık aidatlar 5 000 TL.'dan az 250 000 TL.'dan fazla olamaz. 
Ancak bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile (10) katına kadar artırılabilir. Kayıt üc
retinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücretli ve yılhlk aidat miktarı 
birlikçe hazırlanacak yönetmelikte gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler 
üzerinden ve tarifelere göre tayin olunur. Tarifeler, borsa yönetim kurulunun tespiti, 
meclisin teklifi ve birliğin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile ya
pılır. 

Derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar, yönetmelikte gösterilecek usullere 
göre ve 10 gün içinde borsa meclislerine itiraz edebilirler,, itirazlar meclislerce karara 
bağlanıncaya kadar kayıt ücreti ve yıllık aidatın ihtilaflı kısmı tahsil olunamaz. 

Yıllık aidat her yılın Mayıs vje Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Yıl içinde 
kaydedilenlerin kayıt ücretleri ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi 
gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödenir. 

Bu müddetler içinde ödenmeyen kayıt ücreti ile yıllık aidatlar için 6183 sayılı Ka
nun uyarınca yürürlükte bulunan 'oranlarda gecikme zammı tahakkuk ettirilereik kayıt 
ücreti ve yıllık aidatla birlikte tahsil olunur.» 

MADDE 6. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 57 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 57. — Aşağıda belirtilen hizmetler ile onaylanan veya düzenlenen bel
geler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı nispî ücretlerde 100 000 TL.'yi geç
memek kaydıyla hinde 5'ten ve maktu ücretlerde 100 000 TL.dan fazla olmamak kay
dıyla borsa yönetim kurullarının tespiti, meclislerin teklifi ve birliğin görüşü alınarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınım onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. 
Ancak nispî ve maktu ücretlerdeki 100 000 TL.lık miktar, Bakanlar Kurulu Kararıyla 
(10) katına kadar artırılabilir. 

Ücret karşılığında borsalarca düzenlenjecek veya alınacak belgeler ile verilecek hiz
metler ve alınacak ücretler şunlardır. 

a) Eksper raporları,, 
b) Analiz raporları, 
e) Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler, 
d) Teamüller hakkında istenilen belgeler, 
e) Fatura tasdikleri, 
f) Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının tasdiki, 
g) Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri, 
h) Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler, 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 63) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunum Klafbul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Kanun Tasarısının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 57 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 57. — Aşağıda belirtilen hizmetler ile onaylanan veya düzenlenen bel
geler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı nisbî ücretlerde 100.000 TL.'yı 
geçmemek kaydıyla binde 5'ten ve maktu ücretlerde 100.000 TL.'dan fazla olmamak 
kaydıyla borsa yönetim kurullarının tespiti, meclislerin teklifi ve birliğin görüşü alına
rak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulacak: tarifelerle tespit 
olunur. Ancak nis'bî ve maktu ücretlerdeki 100.000 TL.'lik miktar, Bakanlar Kurulu 
Kararıyla (10) katına kadar artırılabilir. 

Borsalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetler şunlar
dır. 

a) Eksper raporları, 
b) Analiz raporları, 
c) Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler, 
d) Teamüller hakkında istenilen belgeler, 
e) Fatura tasdikleri, 
f) Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının tasdiki, 
g) Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri, 
h) Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 63) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

i) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli teşkilâtı olan 
borsalarca bu konuda verilecek hizmetler, 

j) Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmet
leri, 

k) Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarlığı ücretleri ve hizmetleri, 
1) Alım satımların tescilinden alınacak ücretler, 
m) Diğer hizmetler, 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı ücret alınmaz. 

MADDE 7. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 71 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 71. — Birlikçe, aşağıda belirlenen hizmetler karşılığında alınan ücretlerin 
oran ve miktarı nisbî ücretlerde 100 000 lirayı geçmemek kaydıyla binde 5'ten ve 
maktu ücretlerde 100 000 liradan fazla olmamak kaydıyla yönetim kurulunun tekli
fi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit 
olunur. Ancak nisbî ve maktu ücretlerdeki 100 000 liralık miktar Bakanlar Kurulu 
kararıyla (10) katına kadar artırılabilir.» 

Birlikçe yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler şunlardır. 
a) Kapasite raporları tasdik ücreti, 
b) Menşe şahadetnameleri ve fatura tasdik ücretleri, 
c) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve ilan ücretleri, 
d) Tahsis ve kalite belgeleri ile ticaret ve sanayi'e ait diğer belgelere ilişkin 

ücretler, 
e) TIR karnelerinin satışlarından elde edilen ücretler, 
f) İthalata ilişkin belgelerden alınacak ücretler. 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı ücret alınmaz. 

MADDE 8. — 5590 sayılı Kanuna 25.1.1954 tarihli ve 6233 sayılı Kanunla ekle
nen borsaların ödeyecekleri Birlik aidatı ile ilgili «Ek l'inci maddesi» yürürlükten kal
dırılmıştır., < 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükteki tüzük ve yönetmelikler bu Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Kanuna uygun hale getirilir. 

Gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar mevcut tüzük, yönetmelik ve iç yönetme
liklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygufanmasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun Resmî Gazete'de yayımından itibaren 3 ay 
içinde, üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe olan borçlarının asılları
nın tamamını Ödemeleri halinde gecikme zammı tahakkuk ve tahsil olunmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 63) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

i) Borsaya dahil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli teşkilatı olan 
borsalarca bu konuda verilecek hizmetler* 

j) Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmet
leri, 

k) Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarlığı ücretleri ve hizmetleri, 
1) Alım satımların tescilinden alınacak ücretler, 

m) Diğer hizmetler, 
İhracata ilişkin yukarıdaki hizmetler karşılığı ücret alınmaz. 

MADDE 7. — Kanun Tasarısının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanun Tasarısının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanun Tasarısının Geçici 1 inci maddesi Komisyonumuz
ca aynen 'kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Kanun Tasarısının Geçici 2 nci maddesi Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 63) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2/B, 4, 8 inci maddeleri ile Geçici 1 ve 2 nci maddeleri 
yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1989 ıtarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakam 
Ali Bozer 

Devlet Balkanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Aidalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurt cebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

5.5.1988 

DeVlât Bakanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakam 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Balkanı 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 63) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun: Kialbul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Kanun Tasarısının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kanun Tasarısının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

»ı «w» •• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 63) 





Dönem : 18 , Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 61) 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1 /431) 

T., a 
Başbakanlık . 20.4.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2083/01435 

TÜRKÜYE BÜYÜK! MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca1 hazırlanan ve Başkanlığınıza (arzı Bakanlar Kurulunca 
18.4.1988 tarihinde kararlaştırılan «Çok Taraflı Yatırım (Garanti Kuruluşu Sözleşme
sinin Onaylanmasuun Uygun Bulunduğuna Dair İKanun Tasansı» ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KORULUSU (MIGA) SÖZLEŞMESİ 
GEREKÇE 

Gelişmekte olan ülkelere yapılacak yatırımları' olumsuz yönde etkileyen gayri ti
carî risklerin (dövtiz (transferi, kamulaştırma, saıvaş durumu vlb.) azaltılması ve bu ül
kelere yabancı yatırım alkışının ve teknoloji transferdn'in hızlandırılması amaçlarıyla, 
Dünya Bankası - Uluslararası Fana Fonu'nun Ekim 1985'deki yılhk toplantısında bir 
Çdk Taraflı Yatının Garanltü Kuruluşu (The Multilalteral Invesltaıerit Guarantee Agency 
- MIGA) Ikuırdllma'sı karara bağlanmış olup, Kuruluş Sözleşmesi, üye olmamızı temi-
nen, 15.5Jİ986 tarilh ve 86/10685 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yetkili kılınan Dev
let Balkanı ve Başbakan Yardımcısı İ. Kaya Erdem tarafından imzalanmış bulun
maktadır, 

Sözklonüsu ısiözleşmenin yürürlüğe girebilmesi ve dolayısıyla kuruluşun çalışmala
rına başlayabilmesi için Sözleşmenin 61 inci maddesi uyarınca : 
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a) Sözleşmenin Ek : 2, A listesi Birinci Kategorisinde bölMlen, sermaye ihraç 
eden ülkelerden en az beşinin sözleşmeyi kendi ihukuk sistemlerine göre kanunlaştır
ması,, 

Ib) Sözleşmenin Bk : 2, A listesi iklinci Kategorisinde belirtilen sermaye ithal 
eden ülkelerden en az onlbeş'inin Sözleşmeyi kendi hukuk sistemlerine göre kanun
laştırması^ 

c) Yukarıda (a) ve (lb) maddelerinde anılan Birinci ve İkinci Kategoriye dahil 
ülkelerin taahıhüt ettikleri sermayeleri toplamının, MIGA'nm kayıtlı sermayesinin en 
az üçte birini oluşturması, 

d) Yukarıda (a), (b) ve (c) maddelerinde belMlen şartların, belirtilen tarihe ka
dar yerine getirilmesi gerekmektedir. . • 

Türkiye, sözkonusu Sözleşmeli imzalayan ilk ülkelerden biri olduğundan Sözleş
menin T.B.M.M. tarafından onaylanması ve gerekli şartların yerine getirilmesiyle Ku
ruluşun fonksiyonlarını ifaya başlaması hallerinde, ülkemiz Kuruluşun Sözleşmede 
belirtilen amaçlar doğrultusunda yaranabileceği ya'tırım imkânlarından onay tarihin
den itibare yararlanmaya başlayacaktır. 

Yukarıda da arzedildiği üzere, sözleşmenin amacı üçüncü ülkelere ve özellikle 
GYÜ'lene yapılacak yaltırımlliarda gayrî tÜcarî risklerin ^döviz kurlarındaki değişmeler, 
kamulaştırma, savaş hailleri, vs.) karşılanmasına bir nevi uluslararası ısflgoria sistemi 
gerinmek ve böylece sanayileşmiş ülkelerin GYÜ'lere yabancı yatırım ve teknoloji 
•transferi akışının hızlandırılmasını sağlamaktır. 

Türkiye'nin ikili plamda çeşitli ülkelerle yapmış olduğu «yatırımların teşviki ve 
karşılıklı garantli edilmesi» Anlaşmalarına ilave olarak uluslararası düzeyde yatırım 
yapma ve kaJbul eden devletleri bk çatı ve sistem aftında toplayan bu kabil bir Söz
leşmeye Itaraf olması yabancı yatırımların teşvike mazhar olduğu bü dönemde ya
bancı sermayeye ilave bir güvence ve teşvik sağlayacak, ayrıca Türkiye'nin yaltırıtmcı 
olarak düşünülebileceği yakın bir gelecekte yatırım ilişkilerimiz açıismdan da mem
leketlimiz için teorülbe ile sağlanmış bir giülvence teşkil edecektir. 

MIGA, yatırımcının ticarî olmayan risklerden doğan zararını tazmin ederek, ev 
sahibi ülkeden yaptığı ödemeyi talep etmektedir. Bu talep nedeniyle doğabilecek ih
tilafları ise MIGA, sırası ile müzakere, uzlaşma ve talhkiim olarak belirlenen yön-
'fcemlerle çözümlemeyi öngörmektedir. Uyuşmazlıkta tarafları ev sahibi ülke ile ya
tırımcı adına MIGA oluşturmaktadır. 

MIGA Sözleşmesi ,,aıyo bir kanun tasarısı konusu olan Yaitınm Uyuşmazlıkla
rının Çözümü için Uluslararası Merkez'e (IGS1D) de bir başvuru mercii olarak de
ğinmektedir., 

'Sözkonusu Sözleşmenin 30 Nisan 1988 tarihinden evvel TBMM'nin onayını ka
zanmış olması, sözkonusu Ajansın Guıviernörler Kuruluna kurucu üye olarak katılma
mızı sağlayacak ve Sözleşmenin işleyişine ilişkin konularda söz hakkımız olacaktır. 
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Dışişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu - 4.5.1988 

Esas No. : 1/431 
Karar No. : 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Çok Taraflı Yatınım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 4.5.1988 tarihli toplantısında 
Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Dışticarett Mül&teşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde die belirtildiği gibi sözleşmenin amacı; üçüncü ülkelere ve 
özellikle gelişme yolundaki üükelere yapılacak yaitırıımlarda, gayrî ticarî risklerin kar
şılanmasına bir nevi uluslararası sigorta sistemi getürmek ve böylece sanayileşmiş ül
kelerin gelişmek yolundaki ülkelere yabancı yatırım ve teknoloji transferi akışının 
hızlandırılmasını sağlamaktır. 

Söz fconusu sözleşme 30 Nisan 1988 tarihine kadar onaylanmış olsa Mi, kurucu 
üyelik haıklkı kazanılacağı hükülmet ttlemisilcilerinoe ifade edilerek, bu kere 8 Haziran 
1988*e kadar onaylanmaması hallinde üyeliğimizin tartışmalı hale geleceği, bu ge
rekçe ile konunun acilİyet kazandığı belirtildiğinden, içtüzüğün 53 üncü maddesine 
göre ancak esas komisyonun öncellilk kararı alabileceği gözönünde tutularak, Genel 
Kurulda öncelikli görüşülme konusunun Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakere edil
mesinin yararlı olacağı üzerinde Komisyonumuzda görüş birliğine varılmıştır. 

Tasarı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Plan ve Bültçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 
Kâtip 

H. Adnan Tutkun 
Amasya 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 
Üye 

Erol Güngör 
îzmir 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 
Üye 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Üye 
L. Yeniay Köseoğlu 

îsltanbuli 
Üye 

Abdulvahap Dizdaroğlu 
Mardin 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 11.5.1988 

Esas No. : 1/431 
Karar No. : 18 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18.4.1988 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi gereği Dış
işleri Komisyonunda görüşüldükten sonra 4.5.1988 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen «Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 10.5.1988 tarihinde yaptığı 33 
üncü birleşimde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarlığı ile Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla 
görüşüldü. 

Tasarı ye gerekçesi incelendiğinde; tasarının gelişmekte olan ülkelere yapılacak 
yabancı yatırımlarda, ticaret dışı risklerin karşılanmasına ait bir nevi uluslararası 
sigorta sistemi getirdiği anlaşılmaktadır. 17 nci dönemde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan sözleşmenin dönemin genel seçimler nedeniyle erken bitmesiyle kadük 
olduğu ve 18 inci dönemde yenilenerek ilgili komisyonlara havale edildiği dikkate 
alınarak 7 Haziran 1988 tarihine kadar sözleşmenin onaylanması halinde ülkemizin 
kurucu üyelik sıfaltını kazanabileceği görülmektedir. 

Bu görüşlerin ışığı altında Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarı ve 
gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, 
1, 2 ve 3 üncü maddeler ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 4 ve 5 inci maddeler 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin, 7 Haziran 
1988 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanması halinde kurucu üye 
olarak kabul edilmemizin gerçekleşebileceğinden hareketle konunun aciliyeti göz önüne 
alınarak tasarının İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre Genel Kurulda öncelikle gö
rüşülebilmesi hususunu ayrıca karara bağlamıştır. 

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

(Başkan Başkanvekili 
Kemal Âkkaya İlhan Aşkin 

Samsun Bursa 
Sözcü Kâtip Üye 

İsmail Şengün Kadir Demir, 
Denizli Konya 

İmzada bulunamadı. 
İÜiye Üye 

Mehmet Ali Bilici Nihat Türken 
Adana Afyon 
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Üye 
Onurda Şeref Bpzkurt 

Ankara 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
Mehmet Seven 

Bilecik 

üye 
Muzaffer lArıcı 

Denizli 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Üye 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Muhalefet) (şerhim eklidir. 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

(İstanbul 

Üye; 
Ali Topuz 

İstanbul 
Karşı oyj yazım eklidir. 

Üye 
S. Halil Özsoy 

Kayseri 

Üye 
Onur Kumbaracıbaşı 

Kocaeli 
Karşu oy yazım eklidir. 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
İbralhiml Demir 

Antalya 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Fenni Islimyeli 

Balıkesir 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Üye 
Abdullah] Aykoni Doğan 

İsparta 
İmzada bulunamadı. 

üye 
Hüsnü Okçuoğlu 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Birgen Keleş 

İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Şevki Goğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Saffeti Sert 

Konya 

Üye 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
Tümüne Muhalifim. 

ü y e 
Şakta Şeker 

Sivas 
İmzada bulunamadı. 
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KARŞI OY YAZISI 

1. iktidar Partisine mensup üyelerin de ifade ettikleri gibi anılan anlaşmanın 
metni ve gerekçsi yeterli düzeyde incelemeye fırsat tanımayacalk kadar geç dağıtılmış 
ayrıca bazı üyelerin eline hiç geçmemiştir. 

2. Anılan anlaşma temelde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin bugün ve gele
cekte hükümranlık hak ve yetkilerini sınırlayıcı hükümler taşımakta ve yabancı serma
yeyi teşvik amaçlarını aşmaktadır. 

Bu nedenlerle kanun tasarısının tümüne karşıyız. 

Ali Topuz 
İstanbul 

Birgen Keleş 
tamiri 

Onur Kumbaracıbası 
Kocaeli 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesink'n Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.10.1985 tarihinde imzalanan Çok Taraflı Yatırım Garanti 
Korulusu (MIGA) Sözleşmesinin onaylanması uygun 'bulunmuştur. 

MADDE 2. — Çak Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşuna yapılması gereken 
ödemeler gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere 
avans olaraik yerine getirilebilir. Bu avansın toplamı Türkiye Cumhuriyetinin ser
maye iştirak taahhüdü olan 4 620 000 SDR (Özel Çekme Hakkı) karşılığını geçe
mez. 

MADDE 3. — Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşuna katılmak için gerekli 
olan diğer işlemleri yapmak ve Sözleşme Hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak 
üzdre {Balkanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUN 
KABUL ETTİĞİ METİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çok Taraflı Yatının Garanti Kuruluşu 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci anad-
desii Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad-
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 
madıdjesi Komisyonumuzca aynen 'kabul 
edilmiştir. 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu 
Sözleşmesiniin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir^ 

IMADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 4 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yandımcısi 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

AJdalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakam 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırana Bakam 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

18 , 4 . 1988 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devleti Bakam 
Veysel At as oy 

Devlet Bakam 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakam 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan; 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Onman ve Köyişlerti Bakam 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 
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(Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad-
desli Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kjabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Dışişleri Komisyonu 
imietninin 5 inci maddesi aynen kabul 
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Ö N S Ö Z 

İşbu Sözleşmeye Taraf Olan Devletler 

Ekonomik kalkınma için uluslararası işbirliğinin güçlmdirilmesi ve genelde ya
bancı yatırımın ve bilhassa özel yabancı yatırımın bu tür kalkınmaya katkısının teşvik 
edilmesi ihtiyacını gözönüne alarak, 

'Kalkınmakta ollan ülkelere yabancı yatırım akışının, gayri ticarî risklere ilişkin 
tereddütlerin giderilmesiyle kolaylaşacağını ve daha da teşvik edileceğini kabul ederek, 

Yabancı yatıranların adil1 ve kalıcı standartlarla muamele görmesi temel alınarak, 
kalkınmakta olan ülkelerin katlkınma ihtiyaçları, politikaları ve hedefleriyle tutarlı ko-
şulllark veriımlli amaçlara yönelik sermaye ve teknoloji akımım artırmayı] amaçlayarak, 

Çolk Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşunun ulusal ve bölgesel yatırım garanti prog
ramlarını ve özel gayri ticarî risk sigortacılarını tamamlayarak yabancı yatırımın teş
vik ediimesinde önemli bir rol oynayabillleceğiıne inanarak; ve 

Bu tür bir Kuruluşun, mümkün olduğu ölçüde ödenmemiş sermayesine başvur
maksızın vecibelerini yerline getirebilmesine ve böyle bir hedefe yatırım koşullarında 
sürekli iyileşmelerle hizmet edilebileceğini anlayarak, 

Aşağıdaki biçimde Anlaştıilar : 

Kısım I - Teşkilat, Statü, Amaçlar ve Tanımlar 

Madde : 1 Kuruluşum 'Statüsü ve Teşekkülü 

<a) Bu Sözleşmeyle Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (Bundan sonra Ku
ruluş olarak anılmıştır) teşekkül etmiştir. 

b) Kuruluş tam bir tüzelkişiliğe ve özeEikle; 
(i) Sözleşme yapmaya, 
(i.i) taşınır ve taşınmaz mülk almaya ve satmaya ve 

(iii) hukukî usulleri tesis etmeye yetkili olacaktır. 

Madde : 2 Hedef ve Amaçlar 
Kuruluşun hedefi üye ülkeler arasında ve özelikle kalkınmakta ollan üye ülkelere 

verimli amaçlara yönelik yatırımların akışıı temin etmek ve böylece Uluslararası İmar 
ve kalkınma IBanıkası'nım (bundan böyle (Banka olarak anılacaktır) (Uluslararası Finans
man Kurumunun ve diğer uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının Çalışma
larım desteklemek olacaktır. 

'Bu hedefe hizmet etmek için Kuruluş : 

(a) Diğer üye ülkelere, bir ülkedeki yatırandan) nedeniyle maruz kalabilecekleri 
gayrı ticarî risklere karşı, mükerrer ve ortak sigortallamalar da dahil olmak üzere ga
ranti tesis edecektir; 
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ı(b) Yatırımların kalkınmakta olan üye ülkelere ve bunlar arasında akışını geliş
tirmek için tamamlayıcı uygun çalışmaları yürütecektir; 

(e) Hedefine ulaşmada gerekli olabilecek veya istenebilecek diğer benzer yetki
leri kullanacaktır. v 

Kuruluşun bütün kararlarında bu Madde hükümlleri rehberlik ödeyecektir. 

Madde : 3 Tanımlar 

Bu Sözleşmenin amaçları yönünden : 

l(a) «Üye», 61'inci Maddeye uygun olarak yürürlüğe giren bu Antlaşmaya taraf 
olan bir Devleti ifade eder. 

(b) «Evsahibi ülke» veya «evsahibi hükümet» 66 ncı IMaldde de tanımlandığı gi
bi, Kuruluş tarafından garanti veya mükerrer sigorta sağlanmış veya sağlanması dü
şünülen bir yatırımın topraklarında bulunduğu bir üyeyi, hükümetini veya herhangi bir 
kamu otoritesini ifade eder. 

i(c) «Kalkınmakta Olan Üye Ülke», 30'uncu Madde'de anıllan Guvernörler Kon
seyince (bundan böyle Konsey olarak anılacaktır) zaman zaman değiştiı ilebilecek 
olan A listesinde yeralan üyelerdir. 

(d) «Özel Çoğunluk», Kuruluşun1 sermayesine ait taahhüt edilmiş hisselerin en 
az yüzde elli beşini temsil eden, toplam oy gücünün üçte ikisinden az olmayan olumlu 
oyları ifade eder. 

(e) «Serbestçe kullanılabilir para», 

<i) zaman zaman Uluslararası Para Fonu'nca bu tanıma girdiği beilidenecek her
hangi bir parayı ve, 

(ii) 30'uncu Madde'de anılan Yönetim KurulU'nca (bundan böyle Kurul olarak 
anılacaktır) Bu Sözleşme amaçları için Uluslararası Para Fonu ile yapılacak danışma
lardan ve parası kullanılan ülkenin onayından sonra belirlenecek herhangi bir başka 
kolayca sağlanabilir ve etkin ku'Manilabilir parayı ifade eder. 

Kısım II - Üyelik ve Sermaye 

Madde : 4 Üyelik 

(a) Kuruluşa üyelik bütün Banka üyelerine ve İsviçre'ye açık olacaktır. 

(b) Aslî üyeler A listesinde belirtilen ve bu Sözleşmeye 30 Ekim 198'7 tarihimde 
veya öncesinde taraf olan Devletler olacaktır. ( 

Madde : 5 Sermaye 

<a) Kuruluşun sermayesi bir milyar özel Çekme Hakkı (SDK. 1.000.000.000) ola
caktır. Sermaye, üyelerin taahhütlerine uygun olarak beheni SDR 10.000 yazıllı değer-

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 61) 



— 14 — 

de 100.000 hisseye bölünecektin 'Üyelerin sermayeye ilişkin bütün ödeme yükümlülük
leri, 1 Ocak 1981'den 30 Haziran 198'5'e kadanki dönemde SDR karşısında orfcallama 
paritesi 1.082 olarak belirlenmiş olan A.B.D. doları cinsinden bellirlienecektir. 

(b) Yeni bir üyenin kaydolması esnasında varolan müsaade edilmiş hisseler, bu 
üyenin 6'ncı Maddeye uygun biçimde taahhüt edeceği hisseleri karşılanmaya yeterli de
ğilse, sermaye artacaktır. 

(c) Konsey, herhangi bir zamanda, özel çoğunlukla Kuruluşun sermayesini artı
rabilir. 

Madde : 6 Hisselerin Taahhüdü 

Kuruluşun her aslî üyesi, A Listesinde isminin karşısında belirtiden sayıdaki his
seyi yazılı değeri üzerinden taahhüt edecektir. Diğer her üye Konseyce belMeneb ilecek 
koşullarla Kuruluş sermayesinin belirli sayıdaki hissesini hiçbir şekilde yazılı değerinin 
altında bir fiyatla olımamak kaydıyla taahhüt edecektir. Hiçbir üye elliden az hisseyi 
taahhüt edemez. Konsey, Kuruluş sermayesinde üyelerin ek hisseler taahhüt edebil-
melerkıii sağlayacak kurallar koyabilir. 

Madde : 7 Taahhüt Edilen Sermayenin Bölüşümü ve Ödenmesi 

Her üyenin iiık taahhüdü aşağıdaki ıgiıbi ödenecektir : 

i(i) İlgili üye yönünden, bu Sözüeşmenin yürürlüğe girişinden itibaren doksan gün 
içinde 8'inei Maddenin (a) (Bölümünde belirlemen koşullara göre her hissenin yüzde 
onu nakit olarak ödenecek ve ek bir yüzde onluk kısım da Kurulun kuruluşun yüküm
lülüklerini yerine getirmek üzere alabileceği bir kararla paraya tahvil edilmek üzere 
faizsiz, ciro edilemez bonolar veya benzeri senetler oilıaraık verilecektir. 

(ii) Oeri kalan kısım, Kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinde 
kuruluş tarafından istenecektir. 

Madde : 8 Taahhüt Edilen Hisselerin Ödenmesi 

(a) Bu ödemeler, kalkınmakta olan üye ülkelerin Madde 7 (i)'ye göre taahhüt
lerinin nakit ödenmesi gereken kısmının yüzde yirmibeşe kadar olan böüümünü kendi 
paralan cinsinden yapabilmeleri haricinde, serbestçe kullanılabilir paralaria olacaktır. 

(b) Ödenmemiş taahhütlerin herhangi bir dilimine ilişkin ödeme çağrıları bütün 
hisseler için aynı olacaktır. 

(c) Eğer Kuruluş tarafından çağrı sonucunda yapılan ödemelerde toplanan mik
tar bu çağrıyı gerektiren yükümlülükleri karşılamaya yeterli olmazsa, Kuruluş öden
memiş taahhüfflerden bu yüıkiimllülüikleri karşılamaya yeteoek miktar toplanana kadar 
birbirini takip eden ödeme çağrıları yapabilir. 

(d) Hisselerden doğan sorumluluk, ihraç fiyatının ödenmemiş bölümüyle sınır-
lanaoaktıır. 
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Madde : 9. Para Değerlerinin 'Belirlenmesi 

Bu Sözleşmemin amaçları için bir paramın: değerini diğerleri cinsinden belirlemek 
gerektiği zaman bu değer Uluslararası Para Fomu'na danışıldıktan sonra Kuruluş ta
rafından mümkün olduğunca makul bir düzeyde •belirlenecektir. 

Madde : 10 . Geri Ödemeler 

(a) Kuruluş, mümkün olur olmaz, taahhüt edilmiş sermayedeki ödeme çağrıları 
sonucunda ödenen meblağları, 

ı(i) Ödeme çağrısı bir teminat veya mükerrer sigorta sözleşmesinden doğmuş ve 
daha sonra serbestçe kullanılabilir bir para cinsinden, tümüyle veya kısmen kuruluşun 
geri aldığı bir ödeme nedeniyle yapı olursa, veya, 

/(iü) Ödeme çağrısı bir üyenin temerrüfce düşmesi ve daha sonra aynı üyenin bu
nu kısmen veya tamamen tellafi etmesi nedeniyle yapılmış olursa, veya 

i(iii) Konsey, Kuruluşun mallî durumunun bu meblağların Kuruluşun gelirinden 
ödenmesine uygun olduğuna özel çoğunlukla karar verirse üyelerine geri ödeyecektir. 

(b) Bu Maddeye göre bir üyeye geri ödeme o üye tarafından bu geri ödeme ön
cesi yapılan çağrıya uyarak ödenen toplam miktarla orantılı olarak o üyenin yaptığı 
ödeme kadar ve serbestçe kullanılabilen paralarla yapılacaktır. 

(c) Bu Madde ile bir üyeye yapılan geri ödeme miktarının eşdeğeri, Madde 7 
(ii)'ye göre, üyenin ödenmemiş sermaye borçlarına dahil olacaktır. 

Kısım ILI - Faaliyetler 

Madde : 11 Karşılanan Riskler 
Bu Maddenin (b) ve (c) bölümlerine uygun olarak Kurulluş uygun yatırımları 

aşağıda yer alan risklerden biri veya birkaçından doğan zararlara karşı garanti ede
bilir : 

<i) Döviz Transferi 
Garanti sahibinin bu tür bir transfer müracaatımın makul bir süre içinde karşıla

namaması da dahil ollmak üzere, evsahibi ülkenin parasının serbestçe kullanılabilir 
para veya garanti sahibinin de kabul edeceği bir döviz cinsinden yurt dışına transfe
rine evsahibi hükümetin getirdiği kısıtlamalar; 

(ii) Kamulaştırma ve Benzeri Tedbirler 
Hükümetlerin kendi topraklarında genelde uygulanmak üzere ekonomik faaliyet

leri düzenlemıe amacına yönelik olarak aldıkları yansız tedbirler hariç olmak üzere. 
garanti sahibini yatırımının mülkiyetinden veya denetiminden veya elde edeceği önem
li bir çıkardan mahrum edecek şekilde evsahibi hükümet tarafından alınan herhangi 
bir hukukî veya idarî tedbir; 

(iii) Sözleşmenin İhlali 
Evsahibi Hükümetin garanti sahibi ile yaptığı isözleşmeyi herhangi bir ihlali veya 

tanımlayışı ki, (a) garanti sahibinin bu ihlali veya tanımayışı saptamak için bir yargı 
veya tahkim merciine başvurmak imkânı olmaması veya (b) sözkonusu merci garanti 
sözleşmelerinde Kurulluşun kurakların uygun olarak belirlenecek zaman içinde herhan
gi bir karara varamaması veya (e) böyle bir kararın uygulanamaması; ve 
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(iv) Savaş ve İç Kargaşa Hali 
66. maddede belirtildiği gibi, bu Sözleşmenin uygulanabileceği evsahibi ülkenin 

herhangi bir bölgesinde askerî harekat veya iç kargaşa, 
i(b) Yatırımcı ve evsahibi ülkenin ortak başvurusu üzerine Kurul, özel çoğunluk 

kararıyla, yukarıda (a) bölümünde anılanlar dışındaki bir takım gayri ticarî riskleri de 
kapsayacak şekilde fakat hiçbir durumda paranın değer kaybetmesi riskini üstlenmek-
sizin bu Maddenin kapsamını genişletebilir. 

(e) Aşağıdaki durumlardan doğan zararlar karşılanmayacaktır : 
|(i) Evsahibi hükümetin, garanti sahibinin kabul etmiş olduğu veya sebep oldu

ğu bir faaliyeti veya ihmali; ve 
(:ii) Garanti sözleşmesinin akdedilmesiınde önce evsahibi Hükümetin yol açtığı 

herhangi bir fiil, ihmal veya başka bir olay. 

Madde : 12 Uygun Yatırımlar 

(a) Uygun Yatırımlar bu tür bir yatırımda sermaye sahipleri tarafından açılan 
veya garanti ©dillen orta veya uzun vadeli krediler de dahil dlımaık üzere sermaye ya
tırımını ve kurul'ca belirlenecek doğrudan1 yatırım biçimlerini kapsayacaktır. 

(b) Kurul, özel çoğunlukla, bu uygunluk sınırını, diğer orta veya uzun vadeli 
yatırım biçirnllerini de içerecek şekilde genişletebilir. Ancak, yukarıda (a) Bölümümde 
anılanlar dışındaki krediler, Kuruluşça karşılanmış veya karşılanacak belirli bir yatı
rıma ilişkin olmaları durumunda uygun sayılabilirler. 

(c) Garantiler, garantinin tescili için yapılan başvurunun kuruluşça yerine geti
rilmesini müteakiben uygulanmaya başlanan yatırımllarla sınırlandırılacaktır. 

!Bu tür yatırımıiar, 
(i) Mevcut bir yatırımı modernize etmek, gemişletmıek veya geliştirmek için ya

pılan her türlü döviz transferini, 
i(ii) evsahibi ülkede kullanılmadığı taktirde ülke dışına transfer edilecek mevcut 

yatırım kazançlarının ıkulilanımını kapsayabilir. 

(d) Kuruluş bir yatırımı garanti ederken aşağıda sayılan kusurlar bakımından 
tatmin olmalıdır : 

(i) yatırımın ekonomik sağlamlığı ve evsahibi ülıkenin ka'lıkınmasına katkısı; 
(ii) yatırımın evsahibi ülke kanunları ve mevzuatına uygunluğu;, 

(iii) yatırımın evsahibi ülkenin açıklanmış öncelikleri ve ıkallıkınrna hedefleriyle 
tutarlılığı; 

(iv) evsahibi ülkede bu tür bir yatırıma karşı adil ve eşit muamele ve kiamunî gö
zetimin sağlanması da dahil olmak üzere yatırım ortamının güvenilirliği. 

Madde : 13 Uygun Yatırımcıları 

(a) İHerhangi bir özel veya tüzelkişilik şu koşullarla Kuruluşun garantisinle hak 
kazanır r 

(i) bu özel kişi evsahibi ülıke haricinde bir üyenin vatandaşı olması; 
(ii) bu tüzelkişilik: ve onun ana iş merkezinin bir üye ülkede kurulu olması ve

ya sermayesinin çoğunluğuna bir üye veya üyeler veya bunların tebaalarının sahip ol-
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ması. Ancak bu sayılanların hiçbirinde üye ülke aynı zamianda evsahibi ülke duru
munda bulunmamalıdır; ve, 

(iii) bu tüzelkişiliğin, özel sektöre ait olsun veya olmasın ticarî amaçla çalışması; 

<h) Yatırımcının birden çok ülkenin vatandaşlığına sahip olması halinde;, yu
karıda (a) bölümünün amaçları için bir üyenin milliyeti üye olmayan ülkenin mili^ 
yetine göre ve evsahibi ülikenin milliyeti herhangi bir 'başka üyenin milliyetine göre 
öncelik kazanacaktır. 

(c) Kurul, yatırımcı ve evsahibi ülkenin ortak başvurusu üzenine, özel çoğun
luk kararıyla, uygunluk tanımını, evsahibi ülkenin tebaası olan bir özel kişiye veya 
evsahibi ülkede şirket kurmuş veya sermayesinin çoğunluğuna tebaasının sahip ol
duğu ıbir ıtüzelkişİiğe genişletebilir ancak, yatırım yapılan kıymetler evsahibi ülke dı
şından getirilmiş olmalıdır. 

Madde : 14 Uygun Evsahibi Ülkeler 

Bu kısımdaki yatırımlar ancak gelişmekte olan bıir üye ülkenin topraklarında 
yapıiırnaları halinde garanti edilecektir. 

Madde : 15 Evsahibi Ülkenin Onaylaması 

Kuruluş, evsahlibi ülke garanti verilmesini onaylamadan, üstlenmeye karar ver
diği riskler için garanti sözleşmesini sonuçlandırmayacaktır. 

Madde : 16 Koşullar 

Her garanti sözleşmesinin kayıt ve koşuları, Kurulun belirleyeceği kurallara 
ve yönetmeliklere göre tayin edilecek ancak, Kuruluş garanti edilen talimatı doğrul
tusunda Başkan tarafından onaylanacaktır. 

Madde : 17 Atacakların Ödenmesi 

Kurulun talimatı iile Başkan, garanti sözleşmesi ve kurulun kabul edebileceği 
belli politikalar uyarınca garanti sahibinin alacaklarının ödenmesine karar verecek
tir. Garanti sözleşmeleri, Kuruluşça bir ödeme yapılmadan önce, garanti sahipleri
min, durumun gerektirdiği idarî çarelere başvurmalarım, ibu çarelerin evsahibi ülke 
kanunlarınca belirlenmiş olması durumunda, şart koşar. Bu tür sözleşmeler alacak
larım doğmasına yol açan olaylar meydana gelmesi ile ödemeler arasında belirli 
makul1 bir sürenim bulunmasını şart koşabilir. 

Madde : 18 Rücu 

(a) Kuruluşun garanti sahibine, tazminat ödemesi veya ödemeyi kabul etme-
sıinden sonra garanti edilendin evsahibi ülke ve diğer yükümlüler karşısında' bu yatı
rım nedeniyle sahip olabileceği haklar ve alacaklar Kuruluşa rücu edilecektir* Ga* 
ranti Sözleşmesi 'bu tür bir rücunun koşul ve kurallarım tespit edecektir. 

(b) Kuruluşun (a) bölümünde belirlenen hakları tüm üyeler tarafından tanına
caktır. 
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(c) Kuruluşun, (a) bölümüne uygun olarak rücu edilen sıfatıyla evsahibi ülke
nin parası cinsinden elde ettiği miktarın kullanımı ve dövjize çevrilmesinde Kuruluşa 
da, Evsahibi ülke tarafından, garanti sahibi lehime takınılan tavır gösterilecektir. Her 
durumda, bu meblağlar Kuruluş tarafından, idarî harcamaları ve diğer masrafları 
için kullanılabilir. Kuruluş, bu tür paraların serbestçe kuUanılamamaları hallinde, 
evsahibi ülkelerle farklı kullanım yollan bulmak üzere anlaşmalar yapmaya çaba gös
terecektir. 

Madde : 19 . Ulusal ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişki 

Kuruluş, sermayesinin çoğunluğuna üyelerinin sahip olduğu ve Kuruluşla ben
zer faaliyetleri yürüten ulusal ve bölgeseli Kuruluşların faaliyetlerine, bakış açısı bü
tün hizmetlerin verimliliğini ve yabancı yatırımlarla katkılarını azamî kılmak olmak 
üzere, katkıda bulunma yalılarını arayacak ve bunlarla işbirliği yapacaktır. Bu amaç
la Kuruluş, bu tür Kuruluşlarla işbirliği yapabilmek için, bilhassa mükerrer ve müş
terek sigorta 'biçimlerini de içerecek anlaşmalar yapabil ir. 

Madde : 20 Ulusal ve Bölgesel Kuruluşların Mükerrer Sigortalanması 

(a) Kuruluş, bir üye veya ülkedeki kuruluş veya sermayesinin çoğunluğuna 
üyelerin sahip olduğu bölgesel bir yatırım garanti kuruluşu tarafından, bir veya daha 
fazıla gayri ticarî risklerden doğan zararlara karşı sigorta edilen 'belirli bir yatırımı 
mükerrer sigorta edebilir. Kurul, zaman zaman özel çoğunlukla, Kuruluşun müker
rer sigorta sözleşmeleri ile karşılayabileceği ihtiyatî sorumluluğun en fazla miktarını 
tayin edecektir. Kuruluşa mükerrer sigorta başvurusunun yapılmasından önce on iki 
aydan fazla bir sürede tamamlanmış yatırımlar için, başlangıçta bu miktar 'bu kısım
da belirlenen toplam liıtihaytî sorumluluğun en fazla yönde onu olarak belirlenecek
tir. 11 ile ,14. Maddeler arasında belirtilen Uygunluk koşulları mükerrer sigorta liş-
lemleriıne tatbik edilecek ancak, mükerrer sigortalanan yatırımların mükerrer sigor
talama başvurusunu 'takiben uygulanma gerekmeyecektir. 

(b) Mükerrer sigortalanmış bir üyenin ve Kuruluşun karşılıklı hakları ve yü
kümlülükleri, Kurulun yayınlayacağı kural ve düzenlemelere tabi olan mükerrer si
gortalama sözleşmelerinde belirtilecektir. Kurul, Kuruluşça mükerrer sigortalama baş
vurusunun alınmasından önce yapılmış bir yatırımı sigortalayan her mükerrer sigorta 
sözleşmesini riskleri en aza indirme düşüncesiyle, Kuruluşun maruz kaldığı risk ile 
eşdeğer primleri 'aldığını ve mükerrer sigortalanmış varlığın gelişmekte olan ülke
lerde yeni yaürırnılatr yapılmasını geliştirmeye tam anlamıyla yönelik olduğuna emin 
olmak kaydıyla onaylayacaktır. 

(c) Kuruluş, mümkün olduğu ölçüde, kendisinin veya mükerrer sigortalanan 
Kuruluşun, asıl garantör olması durumunda sahip olacağına eş değerde rücu ve hâ
kimlik haklarına sahiip olmasını temin edecektir. Mükerrer sigortalama koşulları, Ku
ruluş tarafından bir ödeme yapılmadan önce, 17. Maddeye uygun idarî çarelere baş
vurulmuş olmasını gerektirecektir. Rücu işlemi, ancak ev sahibi ülkenin mükerrer 
sigortanın kuruluş tarafından yapılmasını onaylamasından sonra yürürlüğe girecektir. 
Kuruluş, mükerrer sigortalama sözleşmelerine mükerrer sigortalanan yatırımla ilgili 
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alacaklar veya hakların, mükerrer sigortalanan tarafından tam bir dikkatle takibini 
gerektiren koşulları dahil edecektir, 

Madde 21 özel Sigortacılar ve Mükerrer Sigortacılar ile işbirliği 
(a) Kuruluş kalkınmakta olan üye ülkelerde gayri ticarî risklerin karşılanmasını 

sağlama yönündeki faaıliyetlerini artırmak ve bu tür sigortacıları bu ülkelerdeki gayri 
ticarî riskleri kendi uyguladığı koşullarla sigortalamaya teşvik etmek için, özel sektör 
sigortacılarıyla bazı düzenlemelere girebilir. Bu tür düzenlemeler 20 nci maddede 
belirtilen koşullar ve usullere göre Kuruluşça mükerrer sigortalama yapılmasına ilişkin 
bir hükümde içerebilir. 

(b) Kuruluş, kendisi tarafından kısmen veya tamamen tesis edilen garanti veya 
garantileri herhangi bir muteber mükerrer sigorta kuruluşu ile birlikte mükerrer sigo
rtalayabilir. 

(c) Kuruluş, bilhassa özel sigortacılar ve mükerrer sigortacılardan makul koşul
larla karşılaştırmalı üstünlüğe sahip hizmet sağlanamayan yatırımları garanti etmeye 
çaba gösterecektir. 

Madde: 22 Garanti Limitleri 

(a) Konsey, özel çoğunlukla aksi yönde bir karar almadığı sürece, bu Kısım 
uyarınca Kuruluşun karşılayabileceği ihtiyatî sorumluluğun toplam miktarı, Kuru
luşun taahhüt edilen eksiltilmemiş sermayesi ve ihtiyatları ile sağladığı mükerrer 
sigortanın Kurulca belirlenecek bir diliminin yüzdfc yüzellisini aşmayacaktır. Kurul, 
Kuruluşun risk durumunu; alacaklara ilişkin tecrübeleri, risk dağılımı derecesi, mü
kerrer sigortalama miktarı ve diğer ilgili unsurlar yönünden ve Konseye ihtiyatî 
sorumlulukların maksimum toplam miktarında değişmeler yapmasını tavsiye edip 
etmeyeceğini belirlemek üzere zaman zaman gözden geçirecektir. Konsey tarafından 
tayin edilecek bu maksimum miktar, hiçbir şekilde Kuruluşun taahhüt edilen eksil
tilmemiş sermayesinin, ihtiyatlarının ve uygun görülecek belirli bir mükerrer sigor
talama diliminin 5 katını aşamayacaktır. 

(b) Kurul, yukarıda (a) Bölümünde anılan genel garanti limiti haklarına dokun-
maksızın: 

(i) bu bölüm başlığı altında her bir üyenin yatırımcılarına tesis edilen tüm 
garantiler için bu kısım uyarınca Kuruluşun yüklenebileceği ihtiyatî sorumluluğun 
maksimum toplam miktarım tayin edebilir. Bu miktarları belirlemede Kurul, ilgili 
üyenin kuruluş sermayesindeki payını ve kalkınmakta olan ülkelerdeki yatırımlarda 
daha liberal kısıtlamalar uygulama ihtiyacını dikkate alacaktır; ve 

(ii) her farklı proje, ev sahibi ülke ve yatırım risk ve çeşitlerine ilişkin bu tür 
risklerin dağıtımı yönünden, Kuruluşça yüklenilebilecek maksimum toplam ihtiyatî 
sorumluluk miktarını belirleyebilir. 

Madde : 23 Yatırım Teşviği 

(a) Kuruluş, kalkınmakta olan üye ülkelere yabancı sermaye akışı ortamını 
geliştirme amacıyla araştırmalar yapacak, yatırımları teşvik edecek faaliyetlerde bulu
nacak ve kalkınmakta olan üye ülkelerdeki yatıranı fırsatları hakkında yayın yapa-
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çaktır. Kuruluş, bir üye ülkenin talebi üzerine, o üye ülkenin topraklarında yatırım 
koşullarını geliştirmek için teknik yardım ve danışmanlık sağlayacaktır. Bu faaliyet
leri yaparken Kuruluş: 

(i) üye ülkeler arasında yapılan yatırım anlaşmalarından yararlanacaktır. 
<ii) Kuruluş hem kalkınmış hem de kalkınmakta olan üye ülkelerde, yatırım^ 

ların kalkınmakta olan üye ülkelere akışı önündeki engelleri ortadan kaldırmaya 
çalışacaktır. 

(iii) Yabancı yatırımın teşviki ile ilgili diğer kuruluşlar ve özelikle Uluslararası 
Finansman Kurumu (IFC) ile işbirliği yapacaktır. 

(b) Kuruluş aynı zamanda; 
(i) yatırımcılar ve ev sahibi ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların dostça çözümünü 

teşvik edecek, 

(ii) kalkınmakta olan üye ülkelerle ve Özellikle muhtemel ev sahibi ülkelerle, 
Kuruluşun garanti ettiği yatırım için, ilgili üyenin yatırıma ilişkin bir anlaşma ile en 
çok tercih edilen yatırım garanti kuruluşu veya Devlet olarak kabul ettikleri ile 
eşdeğer bir muameleyi kuruluşa da yapacağını temin eden ülkelerle, Kurulun özel 
çoğunluğunca tasdik edilmek kaydıyla anlaşmalar yapmaya çaba gösterecek, 

(iii) Üyeleri arasında yatırımların teşviki ve korunması yönünde anlaşmalar 
yapılmasını teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır. 

(c) Kuruluş teşvik edici çabalarını sürdürürken, yatırımların kalkınmakta olan 
üye ülkeler arasında akışının artırılmasının önemine özel bir dikkat sarfedecektir. 

Madde: 24. Kefili Yatırımlsrın Garantileri 

Bu Kısımda ele alınan ve Kuruluş tarafından yapılan garanti işlemlerine ek olarak 
Kuruluş bu Sözleşmenin Ek Finde belirtilen kefalet düzenlemeleri uyarınca, yatırım
ları garanti edebilir. 

Kısım IV - Mali Hükümler 

Madde : 25 Malî Yönetim 

Kuruluş malî yükümlülüklerini tüm koşullarda yerine getirebilmek için faaliyet
lerini sağlam iş ve tedbirli malî işletme esaslarına göre yürütecektir. 

Madde : 26 Primler ve Ücretler 

Kuruluş her türlü risk çeşidine uygulanabilecek primlerin, ücretlerin ve eğer varsa 
diğer masrafların fiyatlarını tespit edecek ve bunları periyodik olarak gözden geçi
recektir. 

Madde : 27 Net Gelirin Tahsisi 

(a) Kuruluş, 10 uncu Maddenin (a) (iii) Bölümünün hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, ihtiyatlar taahhüt edilmiş sermayenin beş katına ulaşıncaya; kadar net 
geliri ihtiyatlara1 tahsis edecektir. a 
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(b) Kuruluşun ihtiyatları (a) Bölümünde ftanımlanan düzeye ulaştıktan sonra 
Konsey, Kuruluşun net gelirinin ihtiyatlara tahsisi, Kuruluş üyelerine dağıtılması veya 
daha başka bir şekilde kullanılması hususunda karar alır. Kuruluşun üyelerine yapılan 
net gelir dağıtımı, özel çoğunlukla hareket eden Konseyin alacağı bir karara göre ve 
her üyenin Kuruluşun sermayesindeki hissesi oranında yapılacaktır. 

Madde : 28 Eütçe 

Başkan, Kurulca onaylanmak üzere, Kuruluşun gelirlerini ve harcamalarını içeren 
yıllık bir bütçe hazırlar. 

Madde : 29 Hesaplar 

Kuruluş bağımsız denetçiler tarafından denetlenen Kuruluş hesaplarını ve Ek Tde 
belirtilen Kefalet Vakfı Fonu hesaplarını içeren yıllık bir rapor yayınlar. Kuruluş 
faaliyetleri ile ilgili malî durumu ve kâr-zarar hesabının özetini belirli aralıklarla 
bin hesap özeti biçiminde üyelerine gönderir. 

Kısım V - Organizasyon ve Yönetim 

Madde : 30 Kuruluşun Yapısı 

Kuruluş bir Guvernörler Konseyi, bir Yönetim Kurulu, bir Başkan ve kuruluşun 
tayin edieceği işleri yapacak personelden oluşacaktır. 

Madde : 31 Konsey 

(a) Kuruluşun tüm yetkileri, bu Sözleşmenin koşuları uyarınca özellikle Kuru
luşun diğer bir organına devredilen bazı yetkiler hariç olmak üzere Konsey'de topla
nacaktır. Konsey, yetkilerinin bir kısmının yürütülmesini Kurula bırakabilir. Ancak; 

(i) yeni üyeler kabul etmek ve kabul koşullarını tayin etmek, 
(ii) Bir üyeyi geçici olarak ihraç etmek, 
ı(iii) Sermayede .herhangi bir artışa veya azaltmaya karar vermek, 
(iv) 22 nci Maddenin (a) Biötomfüne uylgun olarak ilhftiyatî sorumlulukların top

lam miktarının limitini artırmak, 

<v) 3 üncü Maddenin (c) Bölümüne uygun olarak bir ülyeyi kalkınmakta olan 
üye ülke olarak beMrılemiek, 

(vi) 39 uncu Maddenin (a) Bölümüne uygun olarak yeni bir üyeyi oylamaya 
ilişkin nedenlerle 1 veya 2 nıo.lu kaltegıorjide sınıflandırmak veya mevcut bir üyeyi ay
nı amaçlarla yeniden sınıflandırmak. 

(vfii) DireHdtiörlerin ve vekillerinin tazmina|tını 'tayin e!t)mek, 
{vali) Faaliyetleri durdurmak ve kuruluşu tasfiye e'tmek, 
ı(ix) Tasfiye üzerine üyelere aktifleri dağitoak, 
(x) Bu Anıtlaşmayı, eklerini ve İMelerini değiştirmek yetkileri devredilemez. 

'(b) Konsey, her üyenin kefildi belirleyeceği biçimde a|tanam bir Guvernör ve bir 
vekilinden oluşacaktır. Vekil, antiak asilinin mevcutt olmadığı zaman oy verebilir. 
Konsey Guvernörlerden birini Konsey Başkanı olarak seçecektir. 
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(c) Konsey yıllık toplantı ve kurulca İstenebilecek veya Konseyce belirlenebile-
cek bu tiür başka toplantılar tertipleyecektir. Kurul beş üye veya toplam oyfların yüz
de yirmi beşine sahip üyelerin talep ötmesi halmde Konseyi toplantıya çağıracaktır. 

Madde : 32 (Kurul' 

(a) Kurul, Kuruluşun genel faaliyetlerinden sorumlu olacak ve bu sorumlulu
ğun yerine getirilmesinde bu Sözleşmenin Menen veya izin verilen her türlü görevi 
yapacaktır. 

(ib) Kurul en az oniki direktörden oluşacaktır. Direktörlerin sayısı, üyelikteki 
değişiklikleri gözönüne alacak şekilde, Konıseyi taraf iri dan ayarlanabilir. Her Direk
tör, yokluğu esnasında tam yetkiyle kendıi adına hareket edecek bir vekil tayin ede
bilir. Bankanın Başkanı bu sıfatının verdiği yetki ile kurulun Başkanı olacak fakat, 
oyların eşit dağılımı durumumda kuManaibileceği karar oyundan başka oy hiakkı ol
mayacaktır. 

(c) Konsey, Direktörlerin görev sıürederini belirleyecektir, İlk Kurul, açılış top
lantısında Konsey tarafımdan oluşturulacaktır. 

(d) Kulrul, kendi iradesi veya üç Direkftlörün talebi üzerine Kurul başkanı ta
rafından toplantıya çağırılır. 

(e) Konsey, Kuruluşun sürekli biçimde görev yakacak bir kurulu okniasına ka
rar verinceye kadar Direktörler ve Vekilleri, yalnızca Kurul toplantılarına iştirak 
masrafları ve Kurul .adına yürüMkleri görevleri 'için tazminat alacaklardır. Sürekli 
bir Kurulun tesisimden sonra, Direktörler ve Vekilleri Konseyce belirlenebileoek bir 
ücret alacaklardır. 

Madde :, 33 Başkan ve Personel 

(a) Başkan, Kurulun genel kontrolü altında Kuruluşun gündelik işlerini yürü
tecektir. Personel düzenlemeleri, tayin ve azillerimden sorumlu olacaktır. 

(b) Başkam, Kurul' Başkanının aday göstermesi ile kurul tarafından atanacak'tur. 
Konsey, Başkanın hizmet sözleşmesinin koşullarını ve maaşını tayin edecektir. 

(c) Görevlerinin ifasında Başkan ve personel Kuruluş dışında hiçbir mercie kar
şı sorumlu olmayacaklardır. Kuruluşun her üyesi bu görevin uluslararası niteliğine 
saygı gösterecek ve görevlerinin ifasında Başkan ,ve personeli etkileyecek her türlü 
eylemden kaçınacaklardır. 

(d) Verimliliğin ve teknik yeterliliğin yüksek düzeyde sağlanmasının önemfi göz-
önünde tutulmak kaydıyla, Başkan, personelin mümkün olduğu kadar geniş bir coğ
rafî alandan istihdamı edilmesine gereken önemi verecektir.; 

(e) Başkan ve personel Kuruluşun faaliyetleri sırasında elde edilen bilginin giz
liliğine herzamıan azamî itinayı göstereceklerdir. 

'Madde : 34 Sıiyasî Faaliyet Yasağı 

Kuruluş, Kuruluş Başkan ve personeli hiçibir üyenin siyasî meselelerine müdaha
le etmeyeceklerdir. Kuruluş, biir yatırıma ilişkin tüm koşulları dikkate alma hakkı 
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saklı kakmak- 'kaydıyla kararlarında .ilgatti üye veya üyelerim siyasal niteliğinden etkilen-
meyecekttir. 2 nci Maıddede belintilen hedeflere ulaşmak için, alacakları kararlara. 
ilişkin tüm görüşler tarafsız biçimde değerlendirilecektir. 

Madde : 3'5 Uluslararası örgünlerle İlişkiler 

Kuruluş, Birleşmiş Milletler ve kendi alanlarında özelleşmiş sorumlulukdarı olan 
örgütler ve diğer Hükümetler arası örgütlerle, özelikle Banka ve Uluslararası Finans
man Kurumuyla bu Sözleşmenin sınırları çerçevesinde işbirliği yapacaklar 

Madde : 36 Merkez Büronun Yeri 

(a) Kuruluşun merkez -bürosu, Konsey özel çoğunlukla başka bir yer saptama
dıkça, Wastoling!tıon D. Cide olacaktır. 

b) Kuruluş, .çalışmaları jçkı gerekiyorsa, başka bürolar da kurabilir. 

Maldde : 37 Aktiflerin Eimanet Edilmesi 

Her üye kendi Merkez Bankasını, Kuruluşun o üyenin parası cinsinden mevduat 
ve diğer kıymetlerini emanete akmakla görevlendirecektir. Eğer Merkez Bankası yok
sa Kuruluş tarafından kabul edileblilecıek başka bir Kurumu bu iş için görevlend'ire-
cektir. 

Madde : 38 Haberleşme Kanalı 

(a) Her üye bu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkacak sorumlar konusunda Ku
ruluşun kendisiyle. haberleşebileceği uygun bir Kurumu bu işle görevlendirecektir. 
Kuruluş, bu kurumun /beyanlarına o üyenin beyanları olarak ilCimat edebilir. Kuru
luş b>ir üyemin talebi üzerine 19 uncu ve 21 inci Makidelerde değinilen ve o üyemin 
varlıklarına ve sigortacılarına ilişkin konuları o üyeyle ıgörüşecektir. 

(b) Kuruluş, faaliyetlerinden önce herhangi bîr üyenin onayına ihtiyaç duyarsa, 
üye ülke Kuruluşun belirleyebileceği makul bir sürede itiraz letoedilkçe bu onay ken
diliğimden verilmiş sayılacakjtır. 

Kısım VI - Oylama, İştirak Taahhütlerinin Düzenlenmesi ve Temsil 

Madde : 39 Oyların ve Taahhütlerin Düzenlenmesi 

(a) Her üyenin malî katılımının önemi ve bu A listesinde kayıtlı iki kategorideki 
Devletlerin Kuruluştaki eşit çıkarlarını yansıtacak ay düzenlemeleri açısından, her üye 
177 üyelik oyuna ek alarak aldığı hisse için bir iştirak oyuna sahip olacaktır. 

<b) Eğer .bu Sözleşmenin yürürlüğe girişimden itibaren üç yıl içinde A l'istesimde 
kayıltlı iki Kategoriden herhangi birine dahil olan Devletler, .toplam aygücünün yüzde 
kırkından azına ısah'ip olurlarsa, bu Kategorideki üyeler toplam oygüeüne aynı oran
da oygücünü ısağlayıncaya kadar yeterli sayıda elk oya hak kazanacaklardıır. Bu tip 
ek oylar anılan Kategorideki üyeler arasında tüm iştirak oylarına oramla her üyenin 
sahip olduğu iştirak oyları nispetinde dağıtilacakttır. Bu tür ek oylar bu oranın sağ
lanabilmesini garantilemek için kendiliğimden , ayarlamaya tabi olacak ve yukarıda 
anılan üç yıllık dönem sonunda iptal edilecektir. 
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ı(c) Bu Sözleşmelin yürürlüğe girişini takip eden üçüncü yıl içinde Konseyi his
selerin tahsisini gaziden geçirecek ve kararflarına aşağıdaki ilkeler rehiberlik edecek
tir •:• 

(1} Üyelerin oyları, Kuruluşun sermayesine gerçek .taahhütlerini ve bu Madde
nin (a) kısmında belirtilen üyelik oylarını yansıtacaktır; 

(ii) Sözleşmeyi imzalayacak ülkelere talhısiıs edilen hisseler, bu tür üyelere yu
karıda anilan Kategoriler arasında oy parkesi sağlanmasını mümkün kılacak şekilde 
yeniden tahsis edilecektir ve 

(iii) Konsey, üyelerin kendilerine tahsis edilen hisseleri taalhhüt edebilmelerini 
kolaylaştıraealk tedbirleri alacakltır. 

!(<d) Bu .Maddenin (1b) Bölümlünde öngörülen üç yıllık dönem içinde, bu Sözleş
me ille daiha fazla çoğunlukla alınması gereken kararlar dışında, Klonsey ve Kurulun 
her kararı özel çoğunlukla alınacaktır. 

(e) 5 inci Maddenin (c) Bölümlüne uygun olarak Kuruluş sermayesinin artırıl
ması durumunda, isteyen Iher üye Kuruluşun fioplaım sermayesine oranla o ana kadaır 
taahhüt ederek sahip olduğu oranla hissenin eşdeğeri olan yeni hisse taahhüt et
meye yetkili olacaktır. Fakat hiçbir üye sermaye aırtışının hiçbir kısmına kajtılmiaya 
zorunlu olmayaöalkltır., 

(f) Konısey bu Maddenin (e) Bölümündeki ek taahhütleriin yapılmasına lişkin 
tüzükleri çılkartacalkltır. Bu 'tüzükler üyelerin bu ,t|ür taahhütlerini yapabilmelerine ye
tecek uy)gun zaman sınırlamaları getirecektir, 

Madde : 40 Konseyce Oylama! 

(a) Her Guvernör temsil ettiği üyelerin oylarını kullanmaya yetkili olacaktır. 
Bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça Konseyin kararları kullanılan oyların 
çoğunluğuyla alınacaktır.; 

'(İh) Konseyin herhangi bir toplantısında çoğunluk, gücünün en az üçte ikisini 
temsil eden guvernörlerin çoğunluğuyla temsil edilecelktir, 

ı(c) Kurul, Kuruluşun leh'iine olacağını düşlühüyorjsa, Konseyi toplantıya çağırma
dan bir sorun için Ikarar almaisını 'isteyebilir ve buna ilişkim uisulü Kurul bir tüzükle 
tespit eder. 

Madde : 41 Direktörlerin Seçimi 

(a) Direkltlörler B listesine uygun alarak seçilecek'tir. 

<̂>> (Direktörler, yenileri seçilen© kadar göreve devam edeceklerdir. Eğer hır Di-
rekıtörl'ük makamı görev süresinin bitiminden önce 90 günden fazla boş kalırsa, ön
ceki Direktörü seçen GuvernJörler tarafından kalan süreyi tamamlıamak üzere başka 
bir Direktör seçilecektir. Seçim için kullanılan oylarda çoğunluk istenecektir. Veka
let etme durumunda öncdc'i Direktörün Vekili, bir Vekil atamak dışında o maka
mın yetkilerini kullanacaktır. 
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Maidde : 42 Kurulda Oylama 

ı(Ja) 'Her Direkltiör, kendi seç'iminde üyelerin sayılan oyu kaidar oyu kullanmaya 
yetkili dlacaJkltır. DireMtiötrün kuıianmaiya yeflkili kılım'dığı oy mi'kitarı, bir bü'tlün ola
rak kullariiîacaktır. ,Bu Sözleşmede aksfj bel'irfiilmedikçe, Kurulun kararları kullanılan 
oyların çoğunluğuyla alınacaktır. 

(b) Kurul taplan'üsı içiin yeterli sayı, toplam oy ,güöünün en az yarısına saihip 
Direktörlerin çoğunluğuyla sağlanmış olacaktır. 

ı(c) Kurul Başkanı, Kuruluşun lehine olacağını düşünüyorsa, Kurulu toplantıya 
çağırmadan «belirtik bir sorun için karar almasını isiteydbilir ye buna ilişkin usulü Ku
rul (bir tüzükle tespit eder. 

Kısım VII - İmtiyazlar ve Muafiyetler 

Maıdlde : 43| Krsımın Amaçları; 

Kuruluşun görevlerinin ifasını mümkün kılmak için, bu Kıısımda belirtilen imti
yaz ve muafiyetler her üye ülkenin ıtopraklarırtda Kuruluşa sağlanacaktır. 

'Madde : 44 Dava Usulü 

57 ve 58 inci Mad'deler kapsamı dışıridalki eylemler, Kuruluşun bir bürosu bu
lunan veya tdblilgalt veya dava ilamı olmakla göreylenldir'diği bir vekili bulunan üye 
•ülkelerin topraklarında, yalnızca yetkili bir mahkemede Kuruluş aleyhine dava ko
nusu olabilir. Kuruluş aleyhine bü tür hiçbir eylem; 

ı(.i) üyeler veya üjyeleri tem'sil edenler yada üyelerden hak sağlayanlar tarafından 
veya, 

(M) ,pers|onel sorunları yönünden, 
idava klonuisu edilemez. Kuruluşun menkul ve gayrimenkülleri nerede ve kimin 

imülkiyeftinıde olursa olsun, Kuruluş aleylbJine nihai hıülkmtün yerilmesinden önce, her 
türlü müsadere, haciz veya icradan 'muaf olacaklardır., 

'Madde : 45 iM'al, Varlığıı 

(a) Kuruluşun menkul ve gayrimenkülleri nerede ve kimin mülkiyetinde olursa 
olsun, yürütene veya yaslamanın her türlü arama, resmî emir, istimlâk, kamulaştırma, 
veya .başka bîr müsadere biçimine karşı dokunulmaz olacaklardır. 

(!b) Bu Sözleşmede belirtilen .faaliyetlerini süTdurdb'ilmes'i için gerekli olduğu öl
çüde, Kuruluşun bültün menkul ve gayrimenkülleri kıısıitl'ama düzenleme, denetim ve
ya herçeşit moratoryumdan muaf olacalk ancak, bu muafiyet bir garanti sahibinin, 
sigortalı bir varlığın veya sigortalı varlığı mükerrer sigortalanan bir yatırımcının halefi 
veya borçlarımı ödemiş bir alacaklısı olarak "kuruluş tarafımdan edinlilen menkul ve gay-
riımenkullere ilgili üyenin topraklarında ııygulanalbilecek ve yürüdükte bulunan Kam-
'biyo kısıtlamaları, yönetmelikleri ve denetimler, Kuruluşun alacaklı olduğu yaitırıtm-
cı, varlılk ve mülk sahiplerine karşı bu tür bir muameleye hak kazaridığı ölçüyle sı
nırlı olacalkjtır., 
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(c) Bu kısmın amaçları yönlünden «mal varlığı» terimi bu Sözleşmenin Ek : 
Tinde anılan Kefalet Vakfı Fonu mal varlığını,ve amaçlarını gerçekleştirmek için 
Kuruluşça yönetilen diğer varlıkları içerecektir. 

Madde : 46 Arşiv ve Haberleşme 

(a) Kuruluşun arşivleri, nerede olursa /olsunlar, dokunulmaz olaca'kltır. 
(lb) Kuruluşun resmî haıberteşmesi, Bankanın resmî haberleşmesinde her üye 

tarafından uyulan usullere uygun olarak yürütülecektir. 

ıMadde : 47ı Vergiler 

(a) Bu Sözleşmenin kapsamıdda yeralan Kuruluş mal 'varlığı, mülk ve geliri 
ve faaliyetleri ve muameleleri bütün vergi ve gümrük harçlarından muaf olacaktır. 
Kuruluş herhangi bir vergi veya harcın toplanması veya ödenmesi yükümlülüğünden 
de muaf olacaktır. 

Ob) Ülkelerin kendi vatandaşlarının haricinde, Kuruluş tarafından Guvernörle-
re ve Vekillerine öfdenen harcama tahıs'isleri (üzerinden veya Kurul Başkanına, Direk
törlere, Vekillerine, Balkan veya Kuruluşun memurlarına ödenen maaşlar, harcama 
taıhsi'sleri ya da diğer üereltler üzerinden veya bunlarla ilgili olarak hiçbir vergi ta
hakkuk ettirilmeyeeekltir. 

(c) Kuruluşça garantilenmiş veya mükerrer sigortalanmış herhangi bir yatırım 
Cbundan sağlanan tülm kazançlar dahil olmak üzere) veya salh'iibi kim olursa olsun 
Kuruluşça mükerrer sigortalanan tüm sigorta poliçelerinden (jbündan sağlanan tüm 
prim ve diğer gelirler dahil olmak üzere) 

(i) yalnızca Kuruluş tarafından garanti .veya mükerrer sigorta edilmeleri nede
niyle bu tür yatırım ve sigorta poliçelerine benzerlerinden ayrı muamele eden; 

(îi) IBu tür ,bir vergilemenin yegane hukukî gerekçesinin Kuruluşça edinilmiş her 
çeşTıt büro Ve işyerinin mekânı ollmaısı halinde, 

hiçbir vergi tahakkuk etitürilmeyecektir. 

Madde : 48 Kuruluşun Görevlileri 

Kuruluşun tüm' Guivernörleri, Direkjtörleri, Vekilleri, Başkan ve Personeli : 
(i) Restmî yelüki dahilinde gerçekleşitirdikleri fiilleri nedeniyle adlî takibattan mu

af olacaklar, 
(ii) Yurttaş olmamaları nedenliyle göçmen kısıtlamalarına yabancıların taahhüt 

yükümlülüklerine ve ulusal vazilfe mecburiyetlerine ilişkin muafiyetlerden ve döviz 
kısıtlamaları ile ilgili kolaylıklardan üyelerce diğer üyelerin kıyaslanabilir düzeydeki 
temsilci, görevli ve memurlarına sağlandığı şekilde yararlanacaklar; ve 

(iii) Seyahat kolaylıkları yönünden ilgili üyelerce diğer ülkelerin kıyaslanabilir 
düzeydeki temsilcileri, görevlileri ve memurlarına yapılan muamelenin aynısına mu
hatap olacaklardır. 
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Madde : 49 Bu Kısmın Uygulanması 

Her üye kendi topraklarında bu kısımda getirilen prensipleri kendi yasaları yö
nünden geçerli kılmak amacıyla gereken ıtedbMeri alacak ve Kuruluşu alınan ted
birlerden ayrıntılarıyla haberdar edecektir. 

Madde : 50 Feragat 

Bu kısımda .sağlanan muafiyet, istisna ve imtiyazlar Kuruluşun çıkarları için 
bağışlanmış olup, iptal edilmeleri Kuruluşun çıkarlarını etkilemeyeceği durumlarda, 
Kuruluşça belirlenen türden koşullarla iptal edilebilirler. Kuruluş, herhangi bir per
sonelinin dokunulmazlığını, adaletin tecellisini engelleyeceğini ve Kuruluşun çıkar
larına bir zarar gelmeyeceğini düşündüğü durumlarda kaldıracaktır. 

KISIM VIIJ - Çekime, Üyeliğin Aslkıya Alınması ve Faaliyetlerin Durdurulması 
I 

Madde : 51 Çekilme 

Herhangi bir üye bu Sözleşmemin kendisi yönünden yürüdüğe girişini takiben 
üçüncü yılın dolmasından sonra, Kuruluşun merkez bürosuna yazılı bir ihbarda bu
lunmak suretiyle istediği zaman Kuruluştan çekilebilir. Kuruluş, bu Sözleşmenin ko
ruyucusu olarak Bankayı böyle bir ihbar alındığından haberdar edecektir. Kuruluş 
tarafından böyle bir ihbarın alınmasından doksan gün sonra çekilme başvurusu yü
rürlüğe girecektir. Üye lihbarı, yürürlüğe girmediği sürece iptal edilebilir. 

Madde : 52 Üyeliği Askıya Alma 

(a) Bir üye eğer bu 'Sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine 
getirmekte başarısızlığa uğrarsa Konsey, toplam oy gücünün çoğunluğuna sahip üye
lerinin salt çoğunluğuyla o üyenin üyeliğini askıya alabilir. 

<b) Üyeliği askıdayken bir üye çekilme hakkı ve bu kısım ile DCuncu kısım
da sağlanan diğer haklar haricinde, bu (Sözleşme) ile sağlanan hiçbir hakka sahip 

olmayacak ama bütün yükümlülükleri devam edecektir. 

(c) Bu antlaşmanın III üncü Kısmı veya Ek : l'dne göre tesis edilecek bir 
garanti veya mükerrer sigortalamaya uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, üyeliği 
askıya alınan bir üye, Kuruluşun üyesi olarak kabul edilmeyecektir. 

(d) Konsey, askıya alınma dönemini uzatmaya veya üyeliği iade etmeye karar 
vermedikçe, askıya alınan üye askıya alınma tarihinden bir yıl sonra kendiliğinden 
üyelikten düşecektir. 

Madde : 53 Üyeliği Sona Eren Devletlerin Hak ve Vecibeleri 

(<a) Bir 'Devletin üyeliği sona erdiğinde bu Sözleşme çerçevesinde üyeliği sona 
ermeden önce yürürlüğe girecek tüm yükümlülüklerinden, ihtiyatî yükümlülükleri de 
dahil olmak üzere sorumlu olmaya devam edecektir. 

(b) Yukarıdakiı (a) Bölümünün hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kuruluş, bu 
tür Devletlerle karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tespiti için bir anlaşmaya varacak
tır. Bu tür bir (anlaşma Kurulca onaylanacaktır. ^ 
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Madde : 54 . Faaliyetlerin Askıya Alınması 

(a) Kurul, gerekli olduğuna inandığı takdirde yeni garantiler tesisini belirli 'bir 
süre için askıya alabilir. 

)(b) Acil ibir durumda, Kuruluşum ve üçüncü şahısların çıkarlarının korunması 
için gerekİ düzenlemelerin yapılması kaydıyla Kurul, Kuruluşun' bütün eylemlerini 
bu acil durumuın devam ettiği süreyi aşmayacak bir dönem için askıya alabilir. 

(c) Faaliyetleri askıya alma kararı, Sözleşmeye göre üyelierin yükümlülüklerini 
veya Kuruluşun garanti yada mükerrer sigorta poliçesi sahipleri veya üçüncü şa
hıslara karşı yükümlülüklerini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. 

Madde : 55 Tasfiye 

(a) Konsey, özel çoğunlukla Kuruluşun faaliyetlerini durdurma ve 'tasfiye ka
rarı verebilir. Bunun üzenine Kuruluş, aktiflerin düzenli olarak paraya çevrilmesi, 
korunması ve muhafaza edilmesi ve borçların ödenmesi haricinde bütün faaliyetlerini 
derhal tatil edecektir. Malvarlığının nihaî tespiti ve dağıtımına kadar Kuruluş var
lığını sürdürecek ve üyelerin 'bu Sözleşmeden doğan bütün halk ve yükümlülükteri 
zarar görmeden devam edecektir. 

(b) Garanti sahipleri veya diğer kreditörlere karşı ıbütün borçlar ödenene veya 
tedarik 'edilen© ve Konsey böyle bir dağıtımı yapmayı kabul edene kadar, üyelere 
hiçbir aktifin dağıtımı yapılmayacaktıır. 

(c) Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde Kuruluş, her üyenin taahhüt edil
miş sermaye içindeki hissesine göre üyelerine bakiye malvarlığını dağıtacaktır. Kuru
luş, bu Sözleşmenin Elk : I'ıinde anılan Kefalet Vakfı Fonu'nun tüm bakiye mal
varlığını ıda kefili olan ülkelere toplam kefil) olunmuş yatırımlar için her bir üye 
tarafından kefil olunan yatırımlar oranında dağıtacaktır. Her !bir üye Kuruluş ta
rafından kendisine yöneltilen tüm bakiye alacak isteklerini çözürnlernedikçe, Kuru
luş veya Kefalet Vakfı Fonu'ndan kendi hissesine düşen' malvarlığına hak kazana
mayacaktır. Malvarlığının her türlü dağıtımı, Konseyin karar 'vereceği zamanlarda 
ve adil ve tarafsız saydığı ibir biçimde yapılacaktır. 

Kısım IX -Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi 

MADDE, : 56 Sözleşmenin Yorumlanması ve Uygulanması 

(a) Bu Sözleşmenin Kuruluşun herhangi bir üyesi ve Kuruluş arasında veya 
üyeler arasında yorumlanması veya uygulanmasından dloğan her sorun bir karara 
varması için Kurula getirilecektir. Sorundan özellikle etkilenmiş olan ve Kurulda bür 
vatandaşı ile temsil edilmeyen her üye, bu sorunun ele alınacağı her Kurul toplantı
sına bir temsilci gönderebilir. 

(b) Yukarıda, {a) Bölümüne göre Kurulun karar verdiği ve durumda her üye 
bu sorunun, kararı 'bağlayıcı nitelikte olan Konseye gönderilmesini isteyebilir. Kon
seye yapılan başvurunun sonuçlanmasını beklerken Kuruluş, gerekli gördüğü takdir
de, Kurulun kararjna göre hareket edebilir. 
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Madde : 57 Kuruluş ve Üyeler Arasındaki Anlaşmazlıklar 

(a) 56 ncı Maddenin ve bu Maddenin (b) bölümünün hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Kuruluş ile bir üye veya üyenin kuruluşu arasında ve Kuruluş ile üyelikten 
çıkmış bir ülke (veya kuruluş) arasındaki her anlaşmazlık, bu Sözleşmenin Ek : II' 
sinde tesis edilen usule uygun olarak çözülecektir. 

.(b) Yatırımcının bir hedefi olarak hareket eden Kuruluşun haklarına ilişkin 
anlaşmazlıklar ya (i) bu Antlaşmanın Ek: IFsinde tesis edilen usule, veya (ii) Ku-
rulıtş ve ilgili üye arasındaki bu tür anlaşmazlıkların çözümlenmesinde uygulanacak 
alternatif yöntem yada yöntemler hakkında yürürlüğe konacak bir anlaşmaya uygun 
olarak çözülecektir. İkinci durumda bu Sözleşmenin II nci Eki, Kuruluş ilgili üyenin 
topraklarında faaliyete geçmeden önce Kurul tarafından özel çoğunlukla tasdik edil
mesi gereken böyle bir anlaşma 'için zemin teşkil edecektir. 

Madde : 58 Garanti veya Mükerrer Sigorta Sahiplerinin Taraf Olduğu 
Anlaşımıazlıklar 

Taraflar arasındaki garanti sözleşmesi veya mükerrer sigortadan doğan her ihti
laf, kesin karar için garanti sözleşmesıi veya mükerrer sigorta ile tesis edilecek yada 
atıfta bulunulacak bu tür kurallara uygun olarak tahkim yolu ile nihai karana bağla
nacaktır. 

Kısım X - Değişiklikler 

Madde : 59 Konsey Tarafından Değişiklik Yapılması 

(a) Bu Sözleşme ve Ekleri, toplam oygücünün beşte dördüne sahip Guvernör-
lerin beşte üçünüm oyuyla, şu koşullarla değiştirilebilir. 

(i) 51 inci Maddede belirtilen Kuruluştan çekilme hakkını veya 8 inci Madde
nin (d) Bölümü ile sağlanan sorumluluk sınırlamasına yönelik her değişiklik bütün 
Guvernörlerin olumlu oyunu gerektirecektir; ve 

(üi) Herhangi bir üyenin yüklendiği sorumluluğun artışı sonucunu doğuracak 
olan ve bu Sözleşmeye Eik : ,1 'in 1 ve 3 üncü Maddeleri ile getirilen zarar bölüşü
mün? ilişkin düzenlemeye yönelik her değişiklik o üyenin Guvernörünün olumlu oyu
nu gerektirecektir. 

(b) Bu Sözleşmenin A ve B listeleri özel çoğunlukla Konsey tarafından değişti
rilebilir. 

(c) Yapılacak bir değişiklik bu Sözleşmenin Ek l'nin herhangi bir hükmünü 
etkilerse, toplam oylar bu Ek'in 7 nci Maddesi uyarınca kefil üyelere ve kefilli yatı
rımlara evsahipliği yapan ülkelere pay edilen ek oyları da içerecektir. 

Madde : 60 Usul 

Bu Sözleşmeyi değiştirmek için yapılacak her teklif, isterse bir üye, Guvernör 
yada Direktörden gelsin, teklifi Kurulu getirecek olan Kurul Başkanına bildirilecek
tir. Eğer değişiklik Kurul tarafından tavsiye edilirse, 59 uncu Maddeye uygun olarak 
Konseyin tJasdikme sunulacaktır. Bir değişiklik, Konsey tarafından usulüne uygun bi-
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çimde kabul edildiğinde Kuruluş, bütün üyelere gönderilecek resmî bir yazıyla bu du
rumu tasdik edecektir. Konsey farklı bir tarih belirlemediği takdirde bütün üyeler 
için değişiklikler resmî yazı tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Kısım XI - Son Hükümler 

Madde : 61 Yürürlüğe Giriş 

(a) Bu Sözleşme tüm Banka üyeleri ve İsviçre namına imzaya açılacak ve imza
layan Devletlerin anayasal usullerine uygun olarak tasdik, kabul veya onaya tabi ola
caktır. 

(b) Bu Sözleşme, imza ikoyan Birinci Kategorideki Devletler namına ve en az beş 
ve i'kinci Kategorideki Devletler namına en az on beş tasdik, kabul veya onay belgesi 
verildiği ve Madde 5'de tanımlandığı biçimliyle bu Devletlerin toplam taahhütlerinin 
Kuruluşun nominal (sermayesinin en az üçte birini oltıştuşması 'koşulunu gerçekleştiği 
gün) yürürlüğe girecektir. 

(c) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tasdik, kabul veya onay belge
lerini veren bir Devlet için bu Sözleşme bunların verildiği tarihte yürürlüğe gire
cektir. 

(d) İmzaya açılmasından itibaren iki yıl içinde bu Sözleşme yürürlüğe girmez
se, Bankanın Başkanı gelecekteki hareket biçimini belirlemek maksadıyla ilgili ülke
lerle bir konferans toplayacaktır. 

Madde : 62 Açılış Toplantısı 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine, Bankanın Başkanı Konseyin açılış 
töreni toplantısı için çağrıda bulunacaktır. Bu toplantı, Kuruluşun ana bürosunda, bu 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren altmış gün içinde veya bunu takip eden 
en kısa iürede yapılacaktır. 

Madde : 63 Antlaşmanın Korunması 

Bu sözleşme tasdik, kabul veya muvafakat ve buna eklenen değişiklik belge
leri bu Sözleşme'nin koruyucusu olarak hareket edecek olan Bankaya emanet edile* 
çektin Bu koruyucu Sözleşme'nin tasdikli örneklerini Banka üyesi Devletlere ve İsviç
re'ye gönderilecektir. 

Madde : 64. Tescil. 

Koruyucu bu Sözleşmeyi Genel Kurulca benimsenen Birleşmiş Milletler Beyan
namesinin 102'ncı Maddesi ve buna dayalı Yönetmeliklere uygun o»!arak, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliğine tescil ettirecektir. 

Madde : 65. İhbar 

Koruyucu, bütün imza koyan Devletleri ve Antlaşmanın yürürlüğe girmesi üze
rine de Kuruluşu aşağıdakilerden haberdar eder : 

<a) IBu Sözleşmeye imza ikoyanlar, 
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(b) 63'üncü Maddeye uygun olarak tasdi/k, kabııil ve muvafakat belgelerinin ve
rilmesi, 

(c) 61 'inci Maddeye göre bu Söz'eşmenin yürüdüğe girdiği tarih, 
<d) tâö'ncı Maddeye göre bölgesel teşmilden istisnalar; ve 
(e) 51'inoi Maddeye uygun şekilde bir üyenin Kuruluş üyeliğinden çekilmesi. 

Madde : 66 Bölgesel Teşmil 

Bu 'Sözleşme bir üyenin hukuk sisteminin yürürlükte olduğu bütün topraklan ve 
uluslararası ilişkilerinden bir üyenin sorumlu olduğu toprakları 'kapsayacak ancak, bu 
Sözleşmenin tasdiki, kabulü veya muvafakati esnasında veya bunları takiben ilgili üye 
tarafından Sözleşmenin koruyucusuna yazılı ihbaraame ile bildir-iterek, hariç tutulan 
bölgeler bu kuralla istisna oluşturacaktır. 

Madde : 67 Dönemsel İnce'.emeter ' 

(a) Konsey dönemler itibariyle, Kuruluşun çalışmailarını ve varılan sonuçları Ku
ruluşun amaçlarına hizmet edebilme yeteneğini kuvvetlendirmede gerekli tüm deği-
ş ikilikleri başlatmak için (kapsamlı diarak inceleyecektir. 

(b) Bu tür ilk inceleme Sözleşme'nin yürürilüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl 
sonra olacaktır. Bunu takibedecek incelemelerin tarihleri Konseyce belirlenecektir. 

Bu Sözleşme uyarınca kendisine yüklenen fonksiyonları yerine getireceğini imza
sıyla belirten Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın arşivlerinde korunmak üze
re Seul'da bir nüsha olarak yapılmıştır. 

EK : 1 

24'ÜNCÜ MADDEDE BELİRTİLEN KEFİLL1 YATIRIMLARIN GARANTİLERİ 

'Madde : 1 . Kefalet 

(a) IHer üye herhangi bir ulusun vatandaşı yatırımcı tarafından veya fanklı ulus
tan yatırımcılar tarafından yapılacak bir yatırımın garant'Jlenmesine kefil olabilir. 

(b) Bu Ek'in 3'üncü Maddesindeki (b) ve (c) Bölümlerinin koşullarına bağlı ola
rak her kefil üye, bu Ek'in 2'nci Maddesinde anılan Kefalet Vakfı Fonu'ndan zara
rın karşılanamadığı zaman ve karşılanamadığı oranda, kefilli yatırım garantisi- altında 
bulunan zararları, kendisinin kefil olduğu yatırım garantilerimin öngördüğü maksi
mum ihtiyatî sorumluluk miktarının bütün üyelerin kefil olduğu yatırım garantileri 
ile öngörülen maksimum ihtiyatî sorumluiluğun toplam miktarıyla aynı oranda olmak 
üzere diğer kefil üyelerle paylaşacaktır. 

(c) Bu Ek'te belirtilen garantilerin tesisine ilişkin kararlarında Kuruluş, kefil 
üyenin bu Bk'te belirtlen yükümlülüklerini yerine getirecek durumda olmasına ge
reken önemi verecek ve ilgili evsahibi ülkelerle ortak biçimde kefil olunan yatırımla
ra Öncelik verecektir. 
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•(d) Kuruluş, bu Eık'te yeralan faaliyetleri yönünden kefili üyelerle periyodik da
nışmalarda bulunacaktır. 

Madde : 2 Kefalet Vakfı Fonu 

(a) KefiMi yatırımların garantilerime ilişkim, primler ve diğer gelirler, bunların 
yatırımından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere Kefalet Vakfı Fonu olarak anı
lacak ayrı bir hesapta tutulacaklardır. 

<(b) Bu Ek'e göre tesis edilen garantilere ilişkin bütün idarî harcamalar ve taz
minat ödemeleri Kefallet Vakfı Fonu'ndian yapılacaktır. 

(e) Kefalet Vakfı Fonu'nun laiktiflerii kefil üyeterin ortak hesabında tutulacak ve 
bu hesaptan idare edilecek ve Kuruluşun malvarlığından ayrı ve bağımsız tutulacaktır. 

Madde : 3 Kefil! Üyelere ödeme Çağrıları 

(a) Kefilli bir garanti medeniyle doğacak bir zarar, için Kuruluşça) ödenecek mik
tarın Kefallet Vakfı Fonu ımalvarlığmdan ödenememesi halinde, Kuruluş bu Ek'in 
1 inci Maddesinin (b) Bölümüne uygun olarak belirleneceği üzere her kefil üyeye bü 
miktarın kendi payına düşen kısmını Fon'a Ödemesi çağrısında bulunacaktır. 

i(b) Eğer sonuçta bir üyece yapılan toplam ödemeler kefil olduğu1 yatırımları kar
şılayan garantilerin toplam miktarını aşarsa, bu Maddenin koşullarına uygun olarak 
yapılacak herhangi bir ımiıktarı ödenme çağrısı ile o üye yükümlü olmayacaktır. 

'(c) iBir üyenin kefili olduğu bir yatırımı karşılayan herhangi bir garantinin sü
resinin bitmesiyle, o üyenin yükümlülüğü bu garantiye eşdeğer miktarda azaltılacak
tır, bu yükümlülük kefilli bir yatırıma ilişkin herhangi bir tazminatın Kuruluş tara
fından öncelikle ödenmesi üzerine de azaltılacak ve aksi taktirde, bu ödemenin yapıl1 

dığı anda artakalan kefilli yıatırımlara ilişkim bütün garantilerin bitişine ikadar devam 
edecektir. 

(d) Eğer herhangi bir kefil üye bu Maddenin hükümlerine uygun olarak yapıla
cak bir ödeme çağrışımdan yukarıdaki] (b) ve (c) Bölümllerimde içerilen sınırlamalar 
nedeniyle sorumlu tutulmayaeaksa, veya herhangi bir kefil üye bu tür bir talep nede
niyle ortaya çıkan borcun ödenmesinde temerrüte düşerse, bu miktarın ödeme yüküm
lülüğünü diğer kefil üyeler eşit olarak paylaşacaktır. Üyelerin bu Bölümle uygum yü
kümlülüğü yukarıda ı(b) ve (c) bölümlerinde konulan sınırlamalara tabi olacaktır. 

(e) Bu Maddeye uygun olarak bir ödeme çağrısı nedeni ile bir kefil üye tarafın
dan yapılacak her ödeme derhal' ve serbestçe kulllanılabilir bir para cinsinden yapı
lacaktır. 

Madde : 4. Para Birimlerinim Değerleri ve Geri Ödemeler 

'Sermaye taahhütlerine ilişkin olarak, bu Sözleşmeye para birimlerinin ve geri 
ödemelerin değerlerinin biçiılmesi için konan hükümler kefil olunan yatırımlar için 
üyelerce ödenen fonlara gerekli değişikliklerle (mutatis mutandis) uygulanacaktır. 
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'Madde : 5 Mükerrer Sigortalama 

l(a) Kuruluş, bu Ek'in 1 inci Maddesinin hükümlerine göre bir üyeye, onun bir 
kuruluşuna, bu Sözleşmenin 20 noi Maddesinin (a) Bölümünde tanımlanan bölgesel 
bir Kuruluşa veya bir üye ülkedeki özel bir sigortacıya mükerrer sigorta sağlayabilir. 
Bu Ek'in garantilere ve bu Sözleşmenin 20 ve 21 inci Maddelerine ilişkin hükümleri 
bu Bölümde sağlanan mükerrer sigortalamaya gerekli değişikliklerle (mıutatis ıpıutan-
dis) uygulanacaktır. 

j(b) Kuruluş, bu Ek'e göre garanti edilen yatırımlar için mükerrer sigortalama 
sağlayabilir ve bu mükerrer sigortalamanın maliyetini Kefalet Vakfı Fanu'ndap kar
şılayacaktır. Kurul, bu Ek'in 1 inci ıMıaddesinin (b) Bölümünde anılan kefil üyelerin 
zararı paylaşma yükümlülüğünün, sağlanan mükerrer sigortalama nedeniyle apaltılıp 
azailtılmayacağıma ve ne ölçüde azaltılacağına karar verebilir. 

Madde : 6 Çalışma İlkeleri 

Bu Ek'in hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Antlaşmanın IlI'üncü Kısmındaki 
garanti işlemleri ve bu Sözleşmenin IV'üncü Kısmındaki malî yönetime ilişkin koşul
lar kefili yatırımların garantilerine gerekli değişikliklerle (mütatis mutandiis) uygula
nacak, ancak; 

l(i) bu yatırımlar, bu Ek'in I'lnci Maddesinin (a) Bölümünde belirtilen uygum ya
tırımcı veya yatırımcılar tarafından, üye ülkelerin, özelikle gelişmekte olan ülkelerin 
topraklarında yapılmamışsa kefil olunmaya hak kazanacaktır, ve 

ı(ii) Kuruluş bu Ek'e göre tesis edilen her türlü garanti veya mükerrer sigorta
dan dolayı kendi varlıkları ile sorumlu olmayacak ve bu Ek'e uygun olarak aktedien 
her garanti veya mükerrer sigorta sözleşmesi bunu açıkça belirtecektir. 

Madde : 7 Oylama 

Kefili yatırımlara ilişkin kararlarda, her kefil üye kefilliği bazında garanti edilen 
veya mükerrer sigortalaman her 10.000 Özel Çekme Hakkı eşdeğeri miktar için bir ek 
oya sahip olacak ve kefili bir yatırıma evsahipliği yapan her ülke, kendisi tarafından 
evsahipliği yapılan her kefili yatırımın garanti veya mükerrer sigorta miktarının 10.000 
özel Çekme Hakkı eşdeğeri için bir ek oya sahip olacaktır. Bu tür ek oyilar yataızoa 
kefili yatırımlara ilişkin kararlarda kullanılacak ve diğer durumlarda üyelerin oygü-
cünü belirlemede hesaba katıHmayacaktır, 
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EK : II 

57 NCÎ MADDEYE GÖRE BUR ÜYE İLE KURULUŞ ARASINDAKİ 
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

ıMadde : 1 Kk'in Uygulanması 

;Bu Sözleşmenin 57 inci Maddesinin kapsamı içindeki bütün anlaşmazlıklar buı 
Ek'te konulan usullere uygun olarak çözülecek ancak, Kuruluşun 57 nci maddenin (b) 
(ili) Bölümüne uygun biçimde bir üye ile vardığı anlaşma durumları hariç tutulacak

tır. 

Madde : 2 Görüşme 

Bu Ek'in kapsamındaki bir anlaşmazlığa taraf durumunda bulunanlar uzlaştırma 
veya arabuluculuk aramadan önce bu tür anlaşmazlıkları görüşmelerlte çözmeye çaba 
göstereceklerdir. Eğer taraflar görüşmelere başlama çağrısının yapılmasından itibaren 
yüzyiırmi günlük bir süre içinde bir çözüme ulaşmayı başaramlazlarsa görüşmeler bi-
tirifaııiş sayılacaktır. 

Madde : 3 Uzlaştırma 

(a) Eğer anlaşmazlık görüşme ile çözülmemişse, taraflar öncelikle karşılıklı rı-
zalarıyla bu Maddede getirilen uzlaştırma yoluna başvurmaya karar vermedikçe, ta
rafların bJerhangibiri bu Ek'in 4'üncü Maddesinin koşularına uygun olarak anlaşmaz
lığı arabulucunun iradesine bırakabilir. 

!(b) Uzlaştırmaya gitme mukavelesi anlaşmazlık konusunu, tarafların buna iliş
kin (iddialarını ve eğer varsa taraflarca üzerine anlaşılan uzlaştırıcının ismini belirtme
lidir. Bir Uzlaştırıcı üzerinde anlaşma saPanamaması halinde taraflar birlikte yatırım 
uyuşmazlıklarının çözümü için uluslararası merkez (bundan böyle ICSID olarak anıla
caktır) Genel Sekreterinden veya Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bir Uzlaş
tırıcı atamasını talep edebilirler. Uzlaştırma süreci bu yöndeki anlaşmasından itibaren 
doksan gün içinde bir uzlaştırıcı atanmaımlası halinde sona erecektir. 

>(c) Bu Ek'te aksi belirtilmedikçe veya taraflar arasında başka kuralar üzerinde 
bir ittifak sağlanmadığı sürece, uzlaştırıcı uzlaştırma usulüne yön verecek kuralları be
lirleyecek ve bu hususta Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları arasındaki Ya
tırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesine uygun biçimde düzenlenmiş uzlaştır
ma kurallarınca yönlendirilecektir. 

(d) Taraflar uzlaştırıcı ile iiyinıiyetle işbirliği yapacaklar ve özellikle görevlerinin 
ifasında ona yardımcı olacak bütün bilgi ve belgeleri sağlayacaklar; tavsiyelerimi en 
ciddî biçimde değerlendireceklerdir. 

(e) Taraflarca farklı kurallar üzerinde anlaşmaya varılmaması halinde, uzlaştırı
cı, atanmasından itibaren yüzseksengünü aşmayan bir süre içinde çabalarının sonuç
larını ve taraflar arasındaki ihtilaf noktalarını ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini bil
diren bir raporu taraflara sunacaktır. 

(f) Tarafların her biri, raporun alınmasından itibaren altmış günlük bir süre 
içinde, rapor hakkındaki görüşlerini karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. 
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(g) Bir uzlaştırma sürecine taraf olanlardan hiçbiri aşağıdaki durumlar haricinde 
tahkim'e başvurma hakkına sahip olmayacaktır: 

(i) Yukarıda (e) Bölümünde tesis edilen süre içinde rapor sunmada uzlaştı-
ricanın başarısızlığa uğraması; veya 

(ii) Tarafların, alınmasından itibaren altmış gün içinde raporda muhtevi teklif
lerin tümünü kabul etmede başarısızlığa uğramaları; 

(iii) rapor üzerinde bir görüş alışverişinden sonra, raporun atamasından altmış 
gün içinde tarafların bütün çelişkili hususların çözümlenmesi için bir anlaşma yap
mada başarısız olmaları; veya 

(iv) Yukarıda (f) Bölümünde ifade edildiği gibi rapor üzerinde görüşlerini açık
lamada bir tarafın başarısız olması. 

(h) Taraflar arasında farklı bir anlaşma sağlanmadığı takdirde ICSID uzlaş
tırmasına uygulanan oranlar baz alınarak uzlaştırıcı ücretleri belirlenecektir. Bu 
uzlaştırma muamelesinin ücretleri ve diğer maliyetleri taraflarca eşit olarak yükleni-
keektir. Tarafların her biri kendi harcamalarım karşılayacaktır. 

Madde: 4 Tahkim 

(a) Tahkim muameleleri hakemlik arayan tarafça (davacı) anlaşmazlığın karşı 
taraf veya taraflarına (davalı) gönderilen bir ilamla tesis edilecektir. İlam, anlaş
mazlığın niteliğini, aranılan çözümü ve iddia sahibince atanılan hakemin ismini 
belirtecektir. İlamın alınmasından sonra otuz gün içinde davalı kendisince atanan 
hakemin ismini davacıya bildirecektir. İki taraf, iki hakemin atanma tarihinden 
itibaren otuz günlük süre içinde Tahkim Heyetine (Heyet) Başkanlık edecek üçüncü 
hakemi seçecek. < 

(b) Eğer ilam tarihinden itibaren altmış gün içinde Heyet teşkil edilmemiş 
olursa tarafların ortak talebi üzerine ICSID'ın Genel Sekreterince, henüz atanmamış 
bulunan Hakem veya henüz seçilmemiş bulunan Başkan atanacaktır. Eğer böyle bir 
ortak talep yoksa veya bu talepten itibaren otuz gün içinde Genel Sekreter atamayı 
gerçekleştiremezse, tarafların herhangi biri Uluslararası Adalet Divanının bu atamayı 
yapmasını talep edebilir. 

(c) Anlaşmazlığın dinlenmesine başlandıktan sonra tarafların hiçbirinin atanan 
hakemi değiştirme hakkı olmayacaktır. Herhangi bir hakemin (Heyet Başkanı da 
dahil1 olmak üzere) istifası, ölümü veya ehliyetsiz hale gelmesi durumunda halefinin 
atlanmasında takip edilen usullere uyulan bir selef atanacak ve bu selef, halefi 
olan hakemle aynı yetki ve sorumluluklara sahip olacaktır. 

(d) Heyet, ile defa Başkanca belirlenecek zaman ve yerde toplanacaktır. Bun
dan sonraki toplantıların yer ve zamanlarını Heyet belirleyecektir. 

(e) Bu Ek'te aksi belirtilmedikçe veya taraflarca aksine bir anlaşma sağlan
madığı sürece, Heyet kendi usûlünü belirleyecek ve bu açıdan Devletler ve Diğer 
Devletlerin Vatandaşları arasındaki Yatırım Anlaşmazlıklarının çözümlenmesi Söz
leşmesine uygun biçimde uyarlanacak tahkim kurallarınca yönlendirilecektir. 

(f) Heyet kendi yeterliliğinin belirleyicisi olacak ancak, anlaşmazlığın bu Bk'in 
1 inci maddesine göre yapılan Sözleşmede görevlendirilen hukuk veya muhakeme 
organmın hüküm verme yetkisinin sınırları veya 56 ncı maddeye göre kurul veya kon-
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Şeyin hüküm verme yetkisinin sınırları içine girdiği şeklinde Heyete itiraz edirnesi 
ve Heyeti bu itirazın özgün olduğuna inanması durumunda itiraz, Heyet tarafından 
KuruTa veya Konseye ve görevli organa havale edilecek ve konu üzerinde Heyeti 
[bağlayıcı bir karar alınana kadar tahkim süreci bekletilecektir. 

ı(g) Heyet, bu Ek'in kapsamı içinde yer alacak her anlaşmazlık için, bu Söz
leşmenin hükümlerine, anlaşmazlığa taraf olanlar arasındaki ilgili bir anlaşmaya, Kuru
luşun tüzüklerine ve yönetmeliklerine, uluslararası hukukun uygulanabilir hükümle
rime, ilgili üyenin iç hukukuna ve şayet varsa yatırım sözleşmesinin uygulanabilecek 
hükümlerine başvurur. Bu Sözleşmenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Heyet, Kuru
luşun ve ilgili üyenin kabul etmeleri halinde anlaşmazlığı tam ve adil (ex aequo et 
bono) biçimde çözer. Heyet yasanın bir hüküm içermemesi veya belirsizliğine ilişkin 
bir delil getirmeyebilir. 

(h) Heyet taraflara adil bir ifade imkânı verecektir. Heyetin bütün kararları 
çoğunluk oyuyla alınacak ve dayandıkları gerekçeleri açıklayacaktır. Heyetin kararı 
yazılı olacak ve en a? iki hakem imzalayacak ve tarafların her birine birer örneği 
gönderilecektir. Karar taraflar için nihaî ve bağlayıcı olacak ve bir üst makama 
devredilmeyecek, ilga edilmeyecek ve gözden geçirilmeyecektir. 

(i) Taraflar arasında bir kararın anlamı veya kapsamına ilişkin herhangi bir 
anlaşmazlık çıkacak olursa taraflardan herhangi biri, kararın verilmesinden sonra 
altmış gün içinde kararı veren Heyet Başkanına yazıyla müracaat ederek kararını 
yorumlanmasını talep edebilir. Başkan, eğer mümkünse, bu talebi kararı alan Heyete? 
sunacaktır ve müracaat yapılmasından sonra altmış gün içinde bu Heyeti toplaya
caktır. Eğer bu mümkün olmazsa, yukarıdaki (a) dan (d) ye kadar olan bölümlerin 
hükümleri uyarınca yeni bir Heyet teşkil edilecektir. Heyet, talep edilen yorum hak
kındaki kararı beklenirken daha önce verdiği hükmün uygulanmasını askıya alabilir. 

(j) Her üye bu maddeye uygun olarak verilecek her hükmü kendıi mahkeme
sinin nihaî bir yargısı imiş gibi, kendi topraklarında bağlayıcı ve uygulanabilir saya
caktır. Hükmün infazı, infazın topraklarında yapılacağı Devletin yürürlükte bulunan 
infaz yasalarına uygun olarak yapılacak ve infazdan muafiyete ilişkin yürürlükte 
bulunan yasadan zarar görmeyecektir. 

(k) Taraflar aksine karar vermedikçe, hakemlere ödenecek ücretler ve karşı
lıklar ICSID hakemliğine uygulanabilecek oranlara göre belirlenecektir. Tarafların 
her biri muhakeme usullerine ilişkin giderlerini kendi karşılayacaktır. Heyetin giderleri 
Heyet aksine karar vermedikçe taraflarca aynı oranda üstlenilecektir. Heyetin gider
lerinin bölüşümüne veya bu giderleri ödeme biçimine ilişkin sorunlar Heyetçe çözüm
lenecektir. 

Madde: 5 Adlî Tebligat 

Bu Ek'teki usullerden herhangi biri nedeniyle yapılacak her tebligat veya ilam 
yazılı olacaktır. Bu tebligat Kuruluş tarafından bu Sözleşmenin 38 inci Maddesine 
uygun olarak ilgili üyece görevlendirilen mercie ve o üye tarafından kuruluşun merkez 
bürosuna yapılacaktır. 
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A LİSTESİ : ÜYELİK VE TAAHHÜTLER 

BİRİNCİ KATEGORİ 

Taahhüt miktarları 
Ülke Hisse «miktarları (Milyon SDR) 

Avusturalya 
Avusturya 
Belçika 
Kamada 
Danimarka 
Firüandiya 
Fransa 
Almanya, Federal Cumhuriyeti 
İzlanda 
İrlanda 

Japonya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Güney Afrika 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
Amerika Birleşik Devletleri 

1713 
775 

2030 
2965 
718 
600 

4860 
5071 
90 
369 

2820 
5095 
116 

2169 
513 
699 
943 
1049 
1500 
4860 
20519 

17.13 
7.75 

20.30 
29.65 
7.18 
6.00 
48.60 
50.71 
0.90 
3.69 

28.20 
50.95 

. 1.16 
21.69 
5.13 
6.99 
9.43 
10.49 
15.00 
48.60 
205.19 

59473 594.73 
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İKİNCİ KATEGORİ (*) 
Taahhüt miktarları 

Ülke Hisse miktarları (Milyon SDR) 

Afganistan 
Cezayir 
Antigua ve Barbuda 
Arjantin 
Bahama 
Bahreyn 
Bangladeşli 
Barbados 
Belize 
Benin 
Bütan 
Bolivya 
Botsvana 
Brezilya 
Burkma Faso 
Burma 
Burundi 
Kamerun 
Cape Werde 
Merkezî Afrika Cumhuriyeti 
Cad 
Şili 
Çin 
Kolombiya 
Kamor 
Kongo Halk Cumhuriyeti 
Kosta Ri'ka 
Kıbrıs 
Cibuti 
Dominik 
Dominik Cumhuriyeti 
Ekvator 
Mısır Arap Cumhuriyeti 
El Salvador 
Ekvador Ginesi 
Etyopya 
Fiji 

1118 
649 
50 

1254 
100 
77 

340 
68 
50 
61i 
50 

125 
50 

1479 
61 

178 
74 

107 
50 
60 
60 

485 
3138 
437 
50 
65 

117 
104 
50 
50 

147 
182 
459 
122 
50 
70 
71! 

1.18 
6.49 
0.50 

12.54 
1.00 
0.77 
3.40 
0.68 
0,50 
0.61-
0.50 
1.25 
0.50 

14.79 
0.61 
1.78 
0.74 
1.07 
0.50 
0.60 
0.60 
4.85 

31.38 
4.37 
0.50 
0.65 
1.17 
1.04 
0.50 
0.50 
,1.47 
1.82 
4.59 
1.22 
0.50 
0.70 
0.71 

(*) Bu Anıtlaşmanın amaçları yönünden ikinci Kategoride gösterilen ülkeler kalkınmak
ta olan üye ülkelerdir. 
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İKİNCİ KATEGORİ 

Taahhüt miktarları 
Ülke Hisse miktarları (Milyon SDR) 

Gaibon 
Gambiya 
Gana 
Yunanistan 
Grenada 
Guatemala 
Gine 
Gine-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Macaristan 
Hindistan 
Endonezya 
îran Mamı Oumihuriıyeti 
Irak 
îsrail 
Fildişi Sahili 
Jamaika 
Ürdün 
Kamboçya 
Kenya 
Kore 
Kuveyt 
Laos Halk Demokratik Oımhuriyeti 
Lübnan 
Lesotho 
Liberya 
Libya Arap Cemahiniyesi 
Madagaskar 
Malavti 
Mozambik 
Moldivler 
Mali 
Malta 
Moritanya 
Mauritius 
Meksika 
Fas 

96 
50 

245 
280 
50 

140 
91! 
50 
84 
75 

101 
564 

3048 
1049 
1659 
350 
474 
176 
181 
97 
93 

172 
449 
930 

60 
142 

50 
84 

549 
100 
77 

579 • 
50 
81! 
75 
63 
87 

1192 
348 

0.96 
0.50 
2.45 
2.80 
0.50 
1.40 
0.91 
0.50 
0.84 
0.75 
1.01 
5.64 

30.48 
10.49 
16.59 
3.50 
4.74 
1.76 
1.81 
0.97 
0.93 
1.72 
4.49 
9.30 
0.60 
1.42 
0.50 

- 0.84 
5.49 
1.00 
0.77 
5.79 
0.50 
OM 
0.75 
0.63 
0,87 

11.92 
3.48 
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İKtNOİ KATEGORİ 

Taahhüt miktarları 
Ülke Hisse ımtiktarlan (Milyon SDR) 

Mozambik 
Nepal 
Nikaragua 
Nijer 
Nijerya 
Umman 
Pakistan 
Panama 
Papa Yemi Gine 
Paraguay 
Peru 
Filipinler 
Portekıiz 
Katar 
Romanya 
Ruanda 
St. Christopher ve Nevis 
St. Luctia 
St. Vincent 
Sao Toıme ve Principe 
Suuıdi Arabistan 
Senegal 
Şeysel 
Sierra Leone 
Singapur 
Solomon Adaları 
Somali 
İspanya 
Sri Lanka 
Sudan 
Surinam 
Suriye Arap Cumhuriyeti 
isviçre 
Tanzanya 
Tayland 
Togo 
Trinidad ve Tobago 
Tunus 

97 
69 

102 
6 2 

844 
94 

660 
131 
96 
80 

'733 
484 
382 
137 
555 
75 
50 
50 
50 
50 

3137 
145 
50 
75 

154 
50 
78 

1285 
271 
206 
82 

168 
58 

141' 
421 
77 

203 
156 

0.97 
0.69 
1.02 
0,62 
8.44 
0.94 
6.60 
1.31 
0.96 
0.80 
3.73 
4.84 
3.82 
1,37 
5.55 
0.75 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

31.37 
1.45 
0.50 
0.75 
1.54 
0.50 
0.78 

12.85 
2.71 
2.06 
0.82 
1.68 
0.58 
1.41 
4.21 
0.77 
2.03 
1.56 
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tKİNCt KATEGORİ 

Ülke Hisse miktarları 
Taahhüt miktarları 

(Milyon SDR) 

Türkiye 
Birleşik Arap Emirlikleri 
Uganda 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Batı Samoa 
Yugoslavya 
Yemen Arab Cumhuriyeti 
Yemen Halk Demokratik Cumhuriyeti 
Zaire 
Zambiya 
Zimbabve 

462 
372 
132 
202 
50 

1427 
220 
50 
635 
67 
115 
338 
318 
236 

40527 

4.62 
3.72 
1.32 
2.02 
0.50 
14.27 
2.20 
0.50 
6.35 
0.67 
1.15 
3.38 
3.18 
2.36 

405.27 

TOPLAM 100.000 1.000.00 
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B LİSTESİ 

DtREKrröROBR'İN SEÇİMİ 

L Hetfbkıînin sadece bir kişiyi gösteröbiıllmesi koşuluyla Direktörlük görevine 
Guveraörier adaıy gösterecektıilr. 

2. Direktörlerin seçimi Guvernörler tarafından gizli oy usulüyle yapılacaktır. 
3. Direktörlerin seçimi için oy verilirken, her Guvernör temsil ettiği üyenin 

40'ıncı Maddenin (a) Bölümüne uyigun olarak ıvenmeye yetkiM olduğu oyların tama
mını aynı adaya verecektir. 

3. Direkıtiörillertin dörtte biri, hertbiıri en büyük hisse miktarlarına sahip üyelerin 
Guvernörlerince olmak üzere, ayrıca seçileceklerdir. Eğer Direktörlerin toplam 
sayısı dörtlp bölünemezse, bu şekilde seçilen direktörlerin sayısı bundan sonra ge
len dörtle böllünebiılien ilk daha küçük sayı olacaktır. 

5. Geri Kalan Direktörler bu lüstenkı 6'dan lil 'e kadar olan paragraflarının hü
kümlerine uygun olarak diğer Guvernlörlerce seçliflleoekıtJir. 

6. lEğıer gösterilen adayliarın sayısı geri kalkn seçMeoek "Diırektörilerin sayısına eşit 
olursa, ıbütün adaylar ilik oylamada seçilieoek ancak, herhalde bir aday veya adaylar 
seçim için Konseyce IbeMenen toplam oyliarın maksimum oranından Ifazifia oy alır
larsa 'Konseyce ibeUiırlenen toplam oyUarın mlinimuım oranından az oy alan aday veya 
adaylar seçilımeyecekltk. 

7.: Gösterilen adayların sayısı seçiecek oltan diğer Direktıörîlerin saıyısımı aşarsa 
en fazlla oyu alacak adaylar, toplam oyların Konseyce ibeliirlllenecek minimum ora
nından az oy alan adaylar hariç tuıüulımak lüzere seçilimiış sayılacakıliardır. 

8. Eğer ibu şekilde ıgeriı kalan Diırdötöriferin tornamı liflk oıylamada seç ütmezse, 
ikinci bir oylama yapılacalktır. İlk oylamada seçilmemiş aday veya adaylar yeniden 
seçilmek üçin uyigun kalbui edileceklerdir. 

9. İkinci oylamada, oy verme hakiki: 
(ıi) İlk oıylamada seçilmemiş bir adaya oy fculllanımış Guvernörlere 
(M) Oylan hesaba katıllmadan önce konseyce kararliaşltırıllmış topllam oyların mak

simum oranım alarak seçilmiş büHunan bir adaya ilik oylamada oy kuManan Guvernöı-
lere tanınacaktır. 

10. Bir adayın ne zaman maksimum orandan daha fazla oy aldığını Ibeirlie-
mek 'için önce o aday için en fazlla oy kulanan Guvernörden başHanarak, daha sonra 
en fazlla oy kulanan Guvernörierin oylları lifle devam edilerek bu orana vantaıcaya 
kadar sayılllaıcakjtır. 

11. ıDkinci oytomadan sonra geri kallan tüm Direktörler seçitaemiş olursa, geri 
kalan Direktörlerin tamamı seçilene kadar daha sonra yapılacak oylamalarda aynı ku
ralar geçerli olacaktır. Ancak geride seçilieoek tek (bir Direktör ka'Udığında seçim, (ba
kiye oyların basit çoğunluğuyla yapılacak ve Direktör bu tür oyların tümüyle seçilmiş 
sayiacafctır. 

• « ««•» ı ı 

Türkiye Büyük MUM Meclisi' (S. Sayısı : 61) 



Dönem : 18 Yasarım Yıb : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 64) 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1 /425) 

T.C. 
Başbakanlık 4.4. 1988 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 071101-2125j01003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Balkanlar Kurulunca 
15.3.1988 tarihinde kararlaştırılan «Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulma
sına Dair Kamın Tasarısı» ile gerekçesi ekte göndeıitaıiştiir. 

Gereğini arz ederimi. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların bina, eğitim 
tesisi, konut, 'araç ve gereç gibi ihtiyaçlarının kısa sürede genel bütçeden karşıla
namayacağı herkesin malumudur. Adalet hizmetlerinin süratli ve etkin olarak yürü-
tüleblmesıi iiçin sayılan libtiyaçların bir an önce giderilmesi gereklidir. Bu nedenle 
Adalet Teşkilatını Güçlendirme "Fonu kurulması yoluna gidilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun adalet hizmetlerinin süratli 'bir şekilde görülmesini sağ-
•lamiaJk amacıyla, Adalet teşkilatının bina, eğitim tesisi, konut, araç, gereç ve tefriş 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak üzere hazırlandığı belirtilmiştir. 

Madde 2. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun bir Devlet bankası nez-
dinde ve Adalet Bakanlığı emrinde kurulacağı açıklanmıştır. 

Madde 3. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun gelirleri sayılmıştır. 

Genel bütçeden Fonun gayesini gerçekleştirmek amacıyla konulan ödenek dışın
da, mahkemelerce verilen para cezalan ile noter harçlarının (% 25'i ve yargı harçlarının 
% 50'si Fonun gelirleri arasına alınmıştır. Bunlardan başka adlî sicil kayıtları, dosya 
gömleği ücretleri, yayın ve faiz gelirleri, bağış ve yardımlar Fonun diğer gelirleridir. 
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Yargı ve noter harçları ile mahkemelerce hükmedilen para cezalarından elde edilecek 
gelir, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müteakip malî yılın ilk ayı içinde Fonun he
sabına aktarılacaktır. 

Kişilere verilen adlî sicil kayıtlarından ve dosya gömleklerinden alınacak ücret, 
her yıl Ocak ayında Adalet Bakanlığınca tayin edilecektir. Maddede ayrıca (f) bendinde 
sayılan iş ve davalarda yalnız Adalet Bakanlığınca temin edilen dosya gömleklerinin 
kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. 

(Madde 4, — Harcamaların Adalet Bakanlığının ona yi1 itle, ancak bu Kanunun 
amacına uygun olanak yapılabileceği açıklanmıştır. 

Madde 5. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun çalışma usul ve esasları
nın, Adalet Bakanlığınca, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içinde 
çıkartılacak bir yönetmelikte belirleneceği açıklanmıştır. 

Madde 6. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun denetiminin Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunca yapılacağı belirtilmiştir. 

Madde 7. — Fona yapılacak bağış ve yardımların, her türlü resim, vergi ve harç
tan muaf tutulacağı gibi kurumlar ve gelir vergisi matrahlarımdan da indirilebileceği 
açıklanmaktadır. 

Madde 8. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun yapacağı işlemlerde 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 say illi Devlet İhale Kanununa ait hüküm
lerin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 9. — Yürürlükle ilgilidir. 
Malddıe 10. — Yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 6.5. 088 
Esas No. : 1/425 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet 

Balkanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu'nun ve Adalet ve MalUye. ve Gümrük Bakanlığı 
Temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi 
uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmıiş ve maddelere ilişkin kabul, ilave 
ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesindeki «yürütülmesi amacıyla» ibaresi ifade düzgün
lüğü sağlamak amacıyla «yürütüfebillme&i için» şeklinde değiştirilmiştir. 

'2. Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
3. Tasarının 3 üncü maddesi madde hükmüne açıklık getirmek üzere yeniden 

düzenlenmiş ve maddede yapılan değişiklikle gelir ve harcamaların yıl içinde dengeli 
bir biçimde dağılması temin edilmiştir. 

Türkiye Büyük MİUet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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4. Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul ediilımiştir. 
5. Tasarının 3 üncü maddesinin, (d) bendinde yapulan değişikliğin tabiî sonucu 

olarak 5 inci maddedeki 3 üncü maddenin (e) bendi ile ilgili cümle metinden çıkarıl
mıştır. 

6. Tasarının 6 ncı maddesi, 7 nci maddede yapılan değişikliık'le fonun Sayıştay 
denetimine tabi tutulması nedeniyle gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

7. Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı miadde ofiıarak aynen ikabul edilmiştir. 
8. Tasarının 8 inci maddesi madde hükmüne açıklık getirmek ve fonun deneti

minin vize ve tescil hükümleri hariç Sayıştayca yapılacağını hükme bağlamak için ye
niden düzenlenmiş ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 9 uncu maddesi 8, 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen 
benimsenmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulımak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Alpaslan\ Pehlivanlı 
Ankara 
Sözcü 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

üye 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Mustafa Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Üye 
Ahmet, Ersin 

izmir 
Muhalifim. 

\ 
Üye 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Muhalifim. 

Bajşkanvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Kâtip 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Muhalifim. 
Üye 

Eyüp Cenap Gülpmar 
Şanlıurfa 

MUHALEFET ŞERHİ 
Genelde Bütçe dışı fonlarla kaynak yaratılarak harcamaların yapılmasına ve 

böylelikle denetim dışı kalınmasına karşı olduğumuz için bu tasarıya da karşıyız. 
5.5.1988 

Güneş Gürseler Ahmet Ersin 
Tekirdağ İzmir 

Aytekin Kölil 
Isıtanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 



PlaŞrç ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/425 13.5.1988 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE »ÜY1ÜK MIİLLET MECLİS1! BAŞKANLIĞINA 

AldakJt Bakanlılğıınca (hazırlanan ve Balkan'lar Kurulunca Türkiye Büyük Millöt 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi gereği Adalet Komisyonun
da görüşüldükten isonra ı6.5.1988 'tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Adale/t 
TeşkÜlaltımı Güçlendirme Fonıu Kurul/masına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumu
zun 10.5.1988 ve 12.5.Iİ988 tarihlerinde yaktığı 33 ive 34 üncü birleşimlerde Adalet 
Bakanlığı, Maliye ve ÖümnüHk Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
yetfcililer'inin katılmalarıyla görüşüldü. 

Tasarının Itlümü üzerinde yapılan Igörüşmelerde; Adalet Bakanlığı ile Ibağlı kuru
luşların çeşitli ihtiyaçlarının (genel Ibtüitçe imlkânlarıyla karşıılaniması hususu esas ol
anakla fbirfikte, ayrı Ibir kaynaik olarak Iflon kurulmasının hizmetlerin sürat ve etkin
liğinde faydalı olacağı, ancak, ihdas edilen Ifonun kaynaklan tespit edilirken dikkaftte 
harekelt edilmesi gerektiği ve Ib'illhassa para cezaları ile adlî sicil ibellgelerinden ücret 
alınması hususundaki eleştirilere karşı yapılan açıklamalarda fona sağlanacak kay
naklarla, daha süratli ve etkin Ibir hizmettin yapılması cihetine gidihnesinin 'amaçlan
dığı bi'ldiriimiştir. 

Bu. görüşmelerin ışığı altında tasarı Komisyonumuzca kla Ibedimfsenerek Adalet 
Komisyonunca kabul edilen metin esas alınmak sıureStiıyle maddelerinin görüşülmesi
ne geçilmiştir. 

Adalelt Komisyonunca kabul edilen tmetnin; 1 inci maddesi aynen fica/bul edil

miştir. 
2 nci 'maddedeki «... Ibir Devlet Bankası...» ibaresi, hizmetin özelliği ve hesapta 

hirlik sağlamak amacıyla «... T. C. Ziraat Bankam...» şeklinde değiştirilmiştir. 
3 üncü maddenin, i(lb) (bendimde yer alan % 25'lik oran % 50'ye yükseltilmiş, 

(c) ve l(ı) Ibenitleri (metinden çıkarılmış, ilkiinci fılkra «(a) ve (b) Ibenltlerindeki gelirler, 
bir önceki yıl kesinheısajbına iglöre tespit edilen hoplata mkltar esas alınarak yılı içinde 
Maliye ve Güimriuk Bakanlığınca Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu hesabına ak
tarılır.» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu 'değişiklikler doğrultusunda yeniden dü
zenlenmiştir. 

4 üncü maddede yer alan «... Adalet Bakanlığının...» ibaresi «... Adalet Bakanının 
veya yetkili kılacağı kişilerin,..» şeklinde değiştirilmiştir. 

5 inci madde aynen kalbul edilmiştir. 
6 ncı maddenin sonuna, «Kurumlar ve Gelir Vergisi mükelleflerinin yapacakları 

bağışlar beyan edecekleri gelirin % 5'dnden fazfe olamaz» hükmü getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Metne 7 nci maddeden sonra gelmek üzere eklenen yeni Geçici Madde 1 ile; «Ada
let Teşkilatım Güçlendirme Fonu'nla 3 üncü maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
gelirlerden 1988 yılında aktarılacak miktar 1987 yılı kesin hesabı esas alınarak he
saplanır.» hükmü kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeler Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

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

Başkan 
Kemal \Akkaya -

Samsun 
Sözcü 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adama 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
H. Orhan Ergüder 

istanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

(Çekimserim) 
İbrahim Demir 

Antalya 
(Muhalifim) 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

To'gay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

(imzada bulunamadı) 
Mehmet Moğultay 

istanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Ali Topuz 
istanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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.AT. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Birgen Keleş 
îzmir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Şevki Göğüs ger 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal S ey men 
Nevşehir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Şaktfr Şeker 
Sivas 

(İmzada, bulunamadı) 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Onur Kumbaracı başı 
Kocaeli 

(İmzada bulunamadı) 

Sümer Oral 
Manisa 

(İmzada bulunamadı) 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

(İmzada bulunamadı) 

Tevfiık Erfcüzün 
Zonguldak 

(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük M'iiet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi, Adalet Bakanlığının 
merkez ve taşra teşkilatının, bağlı kuruluşların bina, araç, gereç ve diğer gereksinim
lerinin karşılanması hepimizin ortak arzusudur. Ancak, bunu yaratmanın yolu yeni 
bir fen yaratmak değildir. 

Yaratılan her fon bir yandan Bütçe gelirlerini azaltmakta; öte yandan da Büt
çenin birliği ilkesini bozmaktadır. Kaldı ki, yaratılan fonlarla Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin en önemli iki işlevinden biri olan Bütçe yapma işlevi zedelenmiş olmak
tadır. Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine sunulması bu durumu or
tadan kaldırmamaktadır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe ile ilgili gö
revi sadece denetim değildir. 

Bir yandan fonların belirli bir yüzdesini Bütçe içine almaya çalışmak; öte yan
dan yeni Fonlar yaratmak da birbirleriyle çelişkilidir. Aynca, Adalet hizmetlerinden 
alınar. para ile Adalet hizmetlerini güçlendirmeye çalışmak sakıncalı bir yaklaşım
dır. özellikle bağışlar ve yardımlar yapılmasının öngörülmesi; Adalete duyulan güve
ni saı saçaktır. 

Bu nedenlerle tasarıya karşı oy kullanacağız. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. 

Birgen Keleş 
îzmir 

Ali Topuz 
İstanbul 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

A. Kadir Ateş 
Gaziantep 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, adalet hizmetlerinin süratli ve etkin bir şe
kilde yürütülmesi amacıyla Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı kuru
luşları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin bina, eğitim tesisi, konut, araç, gereç 
ve tefriş [ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oîmafc için gerekli kaynakların sağ
lanmasıdır. 

Fon Tesisi 

MADDE 2. — Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi maksadıyla blir Devlet 
bankası nezdinde Adalet Bakanlığının emrinde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 
kurulmuştur. 

Fonun Kaynakları 

MADDE 3. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun kaynakları şunlardır : 
a) Adalet Bakanlığı bütçesine bu 'maksatla konulacak ödenek, 
b) Yargı harçlarının % 50'si, 
c) Noter harçlarının !% 25'i, 
d) Mahkemelerce hükmedilen para cezalarının i% 25'i, 
e) Yargı mercileri dışında, kişilere, başvuruları üzerine verilecek adlî sicil ka

yıtları sebebiyle alınacak ücretler, 

f) Adlî yargıda; asliye hukuk, sulh hukuk, kadastro', ticaret ve iş mahkeme
lerine açılan davalar ile İcra oeza davaları hariç olmak üzere icra tetkik mercilerince 
bakılan üş ve davalarda; idarî yargıda, idare ve vergii mahkemelerinde açılan davalar
da; icra ve iflas dairelerinde, talimat dahil her icra işinde; izale-i şuyû satış memur
lukları; tereke mümessillikleri ile Adalet Bakanlığınca kurulmuş ticaret sicili memur
luklarında kullanılacak dosya gömlekleri ve basılı evraktan alınacak ücretler, 

g) Adalet Bakanlığı yayın hizmetlerlinden elde edilen gelirler, 
h) Faiz gelirleri, 
ı) Bağış ve yardımlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu 
Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 
a'dalet hizmetlerinin süratli ve etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi için Adalet Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı 
kuruluşları, ceza infaz kurumları ve tu
tukevlerinin bina, eğitim tesisi, konut, 
araç, gereç ve tefriş ihtiyaçlarının karşı
lanmasına yardımcı olmak için gerekli 
kaynakların sağlanmasıdır. 

Fon Tesisi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Fonun Kaynakları 
MADDE 3. — Adalet Teşkilatını Güç

lendirme Fonunun kaynaklan şunlardır: 
a) 492 sayılı Harçlar Kanununa Bağ

lı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan 
yargı harçlarının % 50'si, 

b) 492 sayılı Harçlar Kanununa Bağ
lı (2) sayılı tarifede yazdı noter işlemle
rinden alınan harçların % 25'i, 

e) 5680 sayılı Basın Kanunu ve 1117 
sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanununa istinaden tahsil edilecek 
para cezaları hariç olmak üzere mahke
melerce hükmedilen para cezalarının % 
2'5'i, 

d) Genel, katma ve mahallî idareler 
dışında, kuruluşlara ve kişilere, başvuru
ları üzerine verilecek adlî sicil kayıtları 
seb'eb'iyle alınacak ücretler, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Adalet Teşkilatım Güçlendirme Fonu 
Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Adalet Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Fon Tesisi 

MADDE 2. — Bu Kanunun amacının 
gerçekleştirilebilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası nezdinde, Adalet 
Bakanlığı emrinde Adalet Teşkilatını Güç
lendirme Fonu kurulmuştur. 

Fonun Kaynakları 
MADDE 3. — Adalet Teşkilatım Güç

lendirme Fonunun kaynakları şunlardır: 

a) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 
(1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yar
gı harçlarının % 50'si, 

b) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağ
lı (2) sayılı tarifede yazdı noter işlem
lerinden alınan harçların % 50*si, 

c) Genel, katma ve mahallî idareler 
dışında, kuruluşlara ve kişilere, başvuru
lan üzerine verilecek adlî sicil' kayıtları 
sebebiyle alınacak ücretler. 

d) Adlî yargıda asliye hukuk, sulh 
hukuk, kadastro, ticaret ve iş mahkeme
lerine açılan davalarda icra ceza davaları 
hariç olmak üzere icra tetkik mercilerince 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

(b), (c) ve (d) bentlerindeki gelirler, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, müteakip 
malî yılın ilk ayı içinde Adalet Teşkilatım Güçlendirme Fonu hesabına aktarılır. 

(f) bendinde belirtilen ıiş ve davalarda yalnız Adalet Bakanlığınca bastırılan veya 
temin edilen dosya gömlekleri kullanılır, (e) ve (f) bentlerine göre alınacak ücretler, 
her yıl Ocak ayında bu Bakanlıkça belirlenir. 

Fondan Yapılacak Harcamalar 

MADDE 4. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonundan, Kanunun amacına uy
gun olarak kullanılmak üzere Adalet Balkanlığiının onayı ile harcama yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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Metin) 

e) Adlî yargıda; asliye hukuk, sulh 
hukuk, kadastro, ticaret ve iş mahkemele
rine açılan davalar ille icra ceza davaları 
hariç olmak üzere icra tetkik mercilerin
ce bakılan iş ve davalarda; idarî yargıda, 
idare ve vergi mahkemelerinde açılan da
valarda; icra ve iflas dairelerinde, tali
mat dahil her icra işinde; izale-i şüyu 
satış memurlukları; tereke mümessillikle
ri ile Adalet Bakanlığınca kurulmuş tica
ret sicili memurluklarında kullanılacak 
dosya gömlekleri ve basılı evraktan alına
cak ücretler, 

f) Adalet Bakanlığı yayın hizmetle
rinde elde edilen gelirler, 

g) Faiz ve sair gelirler, 
h) Bağış ve yardımlar, 
ı) Adalet Bakanlığı bütçesine bu 

maksatla 'konulacak ödenek, 
(a), (b) ve (c) bentlerindeki gelirler, 

bir önceki yıl kesin hesabına göre tespit 
edilen toplam miktarın % 75'i 8 eşit tak
sitle avans olarak, bakiye ise müteakip 
malî yılın ilk ayı içinde kati olarak, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca Adalet Teş
kilatını Güçlendirme Fonu hesabına ak
tarılır. 

(e) bendinde belirtilen iş ve davalarda 
yalnız Adalet Bakanlığınca bastırılan veya 
temin edilen dosya gömlekleri kullanı
lır. (d) ve (e) bentlerine göre alınacak üc
retler, her yıl Ocak ayında bu Bakanlıkça 
belirlenir. 

Fondan Yapılacak Harcamalar 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

bakılan iş ve davalarda; idarî yargıda, 
idare ve vergi mahkemelerinde açılan 
davalarda; icra ve iflas dairelerinde, tali
mat dahil her icra işinde; izale-i şüyu sa
tış memurlukları; tereke mümessillikleri 
ile Adalet Bakanlığınca kurulmuş ticaret 
sicili memurluklarında kullanılacak dosya 
gömlekleri ve basılı evraktan alınacak üc
retler, 

e) Adalet Bakanlığı yayın hizmetle
rinde elde edilen gelirler, 

f) Faiz ve sair gelirler, 
g) Bağış ve yardımlar, 
<a) ve (b) bentlerindeki gelirleri, bir 

önceki yıl kesinlhesahına göre tespit edi
len toplam miktar esıas alınarak yılı için
de Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Ada
let Teşkilatını Güçlendirme Fonu hesa^ 
bina aktarılır.: 

((d) bendinde belirtilen iş ve davalar
da yalnız Adalet Bakanlığınca bastırılan 
veya temin edilen dosya gömlekleri kul
lanılır. (c) ve (d) bentlerine göre alınacak 
ücretler, her yıl Ocak ayında bu Bakan
lıkça belirlenir. 

Fondan Yapılacak Harcamalar 

MADDE 4. — Adalet Teşkilatını 
Güçlendirme Fonundan, Kanunun ama
cına uygun olarak kullanılmak üzere 
Adalet Bakanının veya yetkili kılacağı ki
şilerin onayı ile harcama yapılır. 

Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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Fonun Çalışma Usul ve Esasları 

MADDE 5. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu çalışma usul ve esasları, 
3 üncü maddenin (e) bendi gereğince adlî sicil kayıtları için alınacak ücretin kamu 
kurum ve. kuruluşlarının hangilerinden ne suretle tahsil edileceği ve diğer hususlar, 
Adalet Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarı
lacak yönetmelikte gösterilir. 

Fonun Denetimi 

MADDE 6. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun denetimi Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır. 

Muafiyetler 

MADDE 7. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonuna yapılacak bağış vje yar
dımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar 
ve gelir vergisi matrahlarından indirilebilir. 

Uygulanmayacak Kanunlar 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulan
maz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Fonun Çalışma Usul ve Esasları 

MADDE 5. — Adalet Teşkilatını Güç
lendirme Fonu çalışma usul ve esasları 
ile diğer hususlar, Adalet Bakanlığınca 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelükte 
gösterilir. 

Muafiyetler 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci mad-
dösd 6 ncı madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kalbul edilmiştir. 

Uygulanmayacak Kanunlar 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri
ne göre yapılacak harcamalar, 1050 sa
ydı Muhasebei Umumîye Kanunu ve 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
leri ile 83>2 sayılı Sayıştay Kanununun 
30 ila 37 nci maddelerinde yer alan Vize 
ve teiscil hükümlerine tabi olmadan yapı
lır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kafoul 
Ettiği Metlin) 

Fonun Çalışma Usul ve Esasları 

MADDE 5. — Adalet Komisyonu 
metninin 5 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Muafiyetleri 

MADDE 6. — Adalet Teşkilatını 
Güçlendirme Fonuna yapılacak bağış ve 
yardımlar; her türlü vergi, resim ve harç
tan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, ku
rumlar ve gelir vergisi matrahlarından 
indirilebilir. Kurumlar ve Gelir Vergisi 
mükelleflerinin yapacakları bağışlar, be
yan edecekleri gelirin % 5'inden fazla 
olamaz. 

Uygulanmayacak Kanunlar: 

MADDE 7. — Adalet Komisyonu 
metninin 7 nci maddesi aynen kabul edil-
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Teşki
latım Güçlendirme Fonu'na, 3 üncü mad
denin (a) ve (b) bentlerinde yer alan ge
lirlerden 1988 yılında aktarılacak miktar 
1987 yılı kesinhesabı esas alınarak hesap
lanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
15 . 3 . 1988 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bakanı ve 'Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin v 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Fahrettin Kurt 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakam 
Veysel At as oy 

Devlet Bakam 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık VÎÎ Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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(Adalet Komisyonunun Kaıbul Ettiği 
Metin) 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 8. — Tasarının 9 uncu mad
desi 8 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 8. — Adalet Komisyonu 
metninin 8 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 9. — Tasarının 10 uncu 
maddesi 9 uncu madde olarak Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 9. — Adalet Komisyonu 
metninin 9 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Miiet Meclisi (S. Sayısı : 64) 
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Dönem : 18 Yasama Yılı: 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 65) 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 21 inci Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 31 . 3 . 1988 
Tarih ve 3421 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 

Eğitim Komisyonu Raporu (1/428, 3 /504) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 

Ankara 
Kan. Kar. : 39.18/A.l.88.206 15 . 4 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 4 Nisan 1988 tarih ve 422-2221 sayüı Yazınız. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 31.3.1988 tarih ve 3421 sayılı «2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
21 İnci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun» incelendi. 

1< 31.3.1988 tarih ve 3421 sayın Kanunla değiştirilen 2547 saydı Yükseköğre
tim Kanununun Geçidi 8 inci Maddesinin ikinci fıkrası ile aynı maddenin dördüncü 
fıkrasunda; yer alan ve beli kişilerdin profesör ve doçent kadrolarınla, «öncelikle atan
ma» konusu, Anayasa Mahkemesinin 27.12.1967 tarih ve 12787 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan Esas No. : 966/11, Karar No. : 1966/44 ve 29.11.1966 tarihli ka
rarında da açıklandığı gibi Anayasanın 10 uncu maddesino'ie belirlenen «Kanun önün
de eşitlik» ilkesi ile 70 ncî maddede açıklanan «Hizmete alınınadaı görevin gerek
tirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırın gözetilemez» hükmüne aykırı bir mahiyet 
arz ettiği düşünülmektedir. 

Ayrıca, değişik geçici 8 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki «... Bu hüküm
lere göre profesörlüğe yükseltilecekler ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl İçinde doçentliğe yükseltilmiş olanlar...» cümlesi tereddütlere yol açacak nite
liktedir. 

«... Bu Kanunun yayımı tarihinden...» maksat, 2547 sayılı Kanunun yayımı, ta
rihi midir, yoksa 3421 sayılı Kanunun yayımı tarihi midir?. 
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Zira, öğretim üyelerinin hangi tarihten İtibaren bu Kanunun: tanıdığı haklar
dan yararlanabileceği ancak, bu tarihin açık olarak belirtilmesi ile mümkün olacak
tır. Bunun için del «Bu Kanun» deyimi yerine, hajngi kanuni katsdediliyorsa, onun açık 
bir şekilde belirtilmesi gerekir. 

Kaldı k% fıkraya açıklık getirilse dahi, fıkrada belirlenen tarih içerisinde doçent 
veya profesör olacak kişilerle bu tarihten sonra aynı unvanları alacak öğretim üye
leri arasında ayrıcalık ve eşitsizlik meydana gelecektir. 

Bu bakımdan maddeye yönelik yukarıda ileri sürülen görüşler, bu fıkra için 
dıe aynen geçerli bulunmaktadır. 

2. Çerçeve 2 nci madde ile 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci 
fıkrası değiştirilmektedir. 

Bilindiği gibi 38 inci madderiin birinci fıkrasında; öğretim elemanlarının; ilgili 
kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yönelim kurulunun uygun görmesi ve Yük
seköğretim Kurulunun Karan ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi 
kurumlarınca yürütülmek kaydı ile başta bakanlıklar olmak üzere bazı kurum ve 
kuruluşlarda «döner sermayeden yararlanmamak» kaydıyla geçici olarak görevlen» 
dirilmeleri mümkündür,! 

Bugün için bunun tek üstitsnasd (Adlî Tıp Kurumu) nda| çalışanı öğretijmı elefmah-
larınm aynı zamanda döner sermayeden istifade etmeleridir. 

Yapılan yeni düzenleme ile öğretim elemanlarının gerçek kişiler tarafından ku
rulmuş vakıflar ile kamuya yararlı dernekler ve bunların iştiraklerinde geçici ola* 
rak görevlendirilmeleri sağlanmış ve ayrıca (vakıflarcaı kurulmuş hastaneler, sağbk 
merkezleri, sağbk ocakları ve gezicjj sağbk araçları) ndaı çalışanların genel, kaideden 
ayrdarak döner sermayeden yararlanmaları kabul edilmiştir. 

Döner sermaye, öğretim elemanfejrmın katkıları ile oluşan bir gelir kaynağıdır. 
Döner sermayeye katkıda bulunmayan bir elemanın bu kaynaktan istifade etmesi 
mümkün değildir. 

2547 saydı Kanunun 36 ncı madidesine göre, Üniversite Yönetim Kurulunun iş
birliğine karar verdiği kaimi kuruluşlarında, kamu yararına hizmet amacını güden 
kuruluşların istetmelerinde çalışanların, bu kuruluşlardan alınan her türlü ücretler 
döner sermayeden pay alan profesör ve doçentin bağlı bulunduğu birimin döner ser
mayesine gelir kaydedilmektedir. 

Görüldüğü gibi, 2547 saydı Kanunun 36 ncı maddesinin sözü edilen fıkrasın
daki «... Kamu kuruluşlarında, Kamu yararına hizmet amacını güden kuruluşların 
işletmelerinde veya dıiğer özel kuruluşlardaki çalışanlar...» ile değişik 38 inci mad
dedeki «... Gerçek kişiler tarafından kurulan Vakıflar ile ... kamuya yararlı dernek
ler ve bunların iştiraklerinde ...» çalışanlar ayrı malî statüye tabi olmuşlardır. «... Va-
kıflarca kurulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağlık araç
ları...» nda çalışanlar katkdı döner sermay0den yaratrUanacdlklar fakat kendileri çalış
tıkları yerden aldıkları ücreti döner sermayeye bir katkı olarak kaydettirmeyecek-
lerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 65) 
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Buna karşılık, 36 ncı maddeye göre çalışan profesör ve doçentlerin ücretleri 
döner sermayeye gelir olarak kaydedilecektir. 

Ayna Kanunun iki maddesi arasındaki çelişkiyi ve farklı malî statüyü makul öl
çüler içerisinde açddamak mümkün olamamaktadır. 

3. 313.1988 tarih ve 3421 sayılı Kanunun başlığında sadece 2547 sayılı Ka
nunun Geçici 8 ve 21 inci maddelerinden söz edilmektedir. Buna karşılık Kanunun 
içeriğinde 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının da değiştiril
diği görülmektedir. Dolayısı ile Kanunun başlığı, içeriğine uynramalktadar. 

Sonuç olarak; 31.3.1988 tarih ve 3421 sayılı «2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 21 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun», Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince 
bir defa daha görüşülmek üzere iade olunmuştur. 

Arz olunur. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 13:5.1988 

Esas No. : 1/409 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

«2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 31.3.1988 Tarih ve 3421 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi» Komisyonumuzun 12.5.1988 tarihli 3 
üncü birleşiminde, Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incele
nip görüşüldü. 

Komisyonumuzca, 
313.1988 tarihli ve 3421 sayılı «2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 

inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanunun Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek 
üzere TBMM'ne iade edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararında işaret olunan» de
ğişik geçici 8 inci maddenin 2 nci fıkrasında yeralan ve belli1 kişilerin Profesör ve Doçent 
kadrolarına «öncelikle atanma» konusunun Anayasanın 10 uncu maddesinde belirlenen 
«kanun önünde eşitlik» ülkesiyle, 70 inci maddesinde açıklanan «hizmete alınmada göre
vin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemez» hükmüne aykırı bir ni
telik taşıdığı» hususu yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Anayasa Mahkemesi Karar
lan da göz önünde tutulmak suretiyle incelenmiş ve yapılan değerlendirmeflerde aşağı
daki görüş, kanaat ve sonuçlara varılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 65) 
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1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3421 sayılı Kanunla değişik geçici 8 
inci maddesinin 2 nçi fıkrasında söz konusu edilen üniversite öğretim üyelerinin profe
sörlük kadrolarına öncelikle atanmasını öngören hüküm Anayasanın 10 uncu ve 70 inci 
maddelerine aykırılık taşımamaktadır : 

a) Anılan hüküm Anayasanın 10 uncu maddesine aykırı değildir. Anayaisa Mahke
mesinin söz konusu kararı, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 71 inci maddesine 
25.2.1966 günlü, 751 sayılı Kanunla eklenen blir fıkra file ilgii olup, nitelikleri ayrı olan 
hâkimlik ve üniversite öğretim üyeliği görevlerini eşitlik ilkesi ile kıyaslamak mümkün 
değildir. 

Esasen, Anayasa Mahkemesinin sözü edilen kararında «yasa önünde eşitlik demek, 
bütün yurttaşların hepsinin her yönden aynı kurallara bağlı tutulması demek değildir. 
Birtakım yurttaşların başka kurallara bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmakta 
ise, böyle bir durumda yasa önünde eşitlik ilkesinin çiğnenmiş olmasından söz edile
mez.» denilmek suretiyle, eşitlik ilkesi yorumlanmış olup, bu yoruma göre üniversite 
öğretim elemanlarını ilgilendiren bir yasanın, eşitlik ilkesine aykırı olup olmadığını tar
tışabilmek için, «haklı bir nedenin» ve «niteliklerinde benzerliğin» bulunması gerek
mektedir. 

Anayasa Mahkemesinin pek çok kararlarında belirtildiği üzere : 
«Yasa önünde eşitlik ilkesi ancak birbirine benzeyen durumlarda ya da kurallar

daki ayrılığı haklı Man bir gerekçe bulunmayan halerde çiğnenmiş olabilir.» (23.5.1972 
E. 1972/2 K. 1972/28) 

«Niteliklerde benzerlik ve yasaların koyduğu kuralları uyarlık oranında eşitlik söz 
konusu olacaktır.» (16.3.1976 E. 1975/183 K. 1976/15) 

«Anayasanın 10 uncu maddesinde, herkesin hiçbir ayırım yapılmadan kanun önün
de eşit olduğu kabul edilmiştir. Şu kadar, ki, tüm yurttaşların mutlaka her yönden, her 
zaman aynı kuralara bağlı tutulmaları zorunluluğunu da içermez. Bıirtaikım yurttaşların 
başka bir kurala bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmalkta ise böyle bir durumda 
kanun önünde eşitlik ilkesine ters düşüldüğünden söz edilemez.» (28.4.1983 E. 1981/13 
K. 1983/8) 

Bu kararlardan anlaşılacağı üzere, Anayasanın eşitlik ilkesi, nitelikleri benzer 
durumlarda bir ayrıcalık yaratılıp yaratılmadığı sorusunu aydınlatırnıalkfcadır. Bahse ko
nu 3421 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile, Anayasanın eşitlik ilkesinin zedelenmesi 
bir yama tam aksine, durumları bugüne kadar eşitlik ilkesine aykırı olarak süregelmiş, 
benzer nitelikteki öğretim üyelerine nazaran kendilerine hakları, verilmemiş ve eşit 
olmayan bir durumda bırakılmış bir kısım öğretim üyelerine, gecikmeli de olsa hak
ları verilmek suretiyle, eşitlik sağlanmak istenmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin bir kararında da •belirtildiği gibi, Anayasanın 10 uncu 
maddesinde öngörülen «Kanun önünde eşitlik», mutlak anlamda bir eşitlik olmayıp, 
ortada haklı nedenlerin bulunması halinde farklı uygulamaya imkân veren bir ilke
dir. (Anayasa Mahkemesinin 11.12.1986 tarihli ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı ka
rarı, RG. 18 Nisan 1987, sayı : 19435. 
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Anayasa Mahkemesi başka bir kararında da «Anayasanın eşitlik ilkesinin çiğnen
miş sayılabiimesi, eşitliği bozar gibi görünen ıkuralın herhangi bir kamu yararına veya 
haklı bir nedene dayanılmadan getirilmiş bulunmasına bağlıdır... Kimilerinin başka 
hükümlere bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmakta ise eşitlik ilkesinin ihlalin
den söz edilemez» denmiştir. (Anayasa Mahkemesinin 21.10.1986 tarihli kararı, E. 
1986/16 K. 1986/25, RG. 31 Ocak 1987, sayı : 19358) 

Farklı muamelenin haklı sebebe dayanması kıstası «Anayasa Mahkemesinin daha 
eski kararlarında da esas alınmıştır. 00.10.1967 tarihli karar E. 1963/337, K. 1967/31, 
RG. 2 Mayıs 1968, sayı : 13188). 

Anayasa Mahkemesi yine bir kararında da farklı muamelenin eşitliği ihlâl etme
yen haklı sebebinin «deneyim» olabileceğini kabul etmiştir. Bu karara göre: «Deneyim 
konusunda farklı niteliklere sahip olanlar eşit durumda olamayacaklarından bunların 
aynı şartlara tabi tutulması eşitlik kuralına aykırı değildir. (Anayasa Mahkemesinin 
21.1.1971 tarihli karara, E. 1969/37 K. 1971/8 RG, 31 Ağustos 1971 sayı: 13942). «De
neyim» esas itibariyle bir görevi uzun süre yapmak suretiyle elde edilebileceğine göre 
diğer görevlilere' nazaran kıdemi daha fazla olanın «deneyimlinin de onlardan daha 
fazla olduğunu kabul etmenin zorunluluğu açıktır. Başka bir deyişle Yüksek Mahkeme 
sözü edilen bu kararında «kıdem» esasına göre farklı yasal muameleye tabi tutulma
nın eşitlik ilkesine aykırı olmayacağını dolaylı olarak kabul etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin yukarıda zikredilen kararları göz önünde tutulduğu tak
dirde 31 Mart 1988 tarihli ve 3421 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıikrasında 
söz konusu edilen, daha önce profesörlüğe yükseltilmiş olup da profesör kadrosuna 
atanmamış olan ve (6) yıldır atanmayı bekleyen öğretim üyeleriyle bu Kanunun yayımın
dan sonra profesörlüğe yükseltilecek ya da doğrudan profesör kadrosuna atanma is
teminde bulunacak öğretim üyeleri arasında «kıdem» ve «deneyim» farkı bulunduğu 
tartışma götürmeyecek kadar açık bir gerçektir. Adı geçen kanunun bu iki, farklı grup
taki öğretim üyelerini profesörlüğe atanma bakımından farklı muameleye tabi tutma
sı, «eşitlik ilkesi»ne aykırı olmadığı gibi, «adil» ve «hakkaniyetli» bir çözümdür. 

b) Meselenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 Kasım 1981 tarihinde 
yürürlüğe girmesinden sonra bu Kanunun geçici 8 inci maddesi delâleti ile 1750 sayılı 
eski Üniversiteler Kanununa göre profesörlüğe yükseltilenler 'bakımından başka bir 
veçhesi de vardır. Şöyle ki, bu durumda olan öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden, sözgelimi 6 ay önce profesörlüğe yükseltilerek profesör kadrosu
na atanmış olanlarla eş kıdeme ve deneyime sahip olmalarına ve onların tabi oldukları 
usule göre profesörlüğe yükseltilmiş bulunmalarına rağmen, kadroya atanmaları ba
kımından eski kanuna değil, 2547 sayılı Kanunun atamayı olağanüstü güçleştiren ve 
ikısıtlayan 26 nci maddesine tabi tutulmuşlardır. Anayasanın «eşitlik illkesi»ne çdk açık 
bir biçimde aykırı olan bu hüküm, Anayasanın geçici 15 inci maddesinin 3 üncü fık
rasında öngörülen yasak nedeniyle Anayasa Mahkemesinin önüne götürülerek Ana
yasaya aykırılığı tespit etltirilememişltir. îşlte, 31 Maflt 1988 tarihli ve 3421 sayılı Ka
nunun 1 inci madidesinin 2 nci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı geçici 
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8 inci madde düzenlemesi yüzlünden yıllardır mağdur duruma düşmüş olan bu öğ
rettim üyelerinin -durumunu 'düzeltme amacına yönelik olup Anayasaya aykırılık 
şöyle dursun, değiştirdiği kanun (hükmünün Anayasaya aykırılığını gidermektedir. 

c) 3421 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası, Anayasanın «Hizmete 
alınmada, görevin /gerektirdiği niteliklerden başka hiç (bir ayrımın gözetilmeyeceği» 
ni öngören 70 inci maddesinin 2 nci fıkrasına (da aykırı (değildir. Çünkü 70 inci mad
de, bir 'kimsenin ilik 'defa (kamu hizmetine alınmasına ilişkin bir gereği öngörmek
tedir. 'Bu husus, Aayasanın ilgili madde gerekçesinden anlaşılabileceği gibi Anaya
sa Mahkemesinin 13,12,1977 tarihli bir kararında da açıkça ifade edilmiştir. Bu ka
rara göre Anayasanın 70 indi maddesi hükmü, kiamu h'izmeltüne girme temel hakkı 
ile ilgili kuralı koymaktadır... Oysa itiraz 'konusu yasa hükmü (926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı yasa ile değişik 54 üncü maddesi 
hükmü) Generallerin yükselme işlemlerinin nasıl yapılacağını ve Yüksek Askerî ŞÛ-
ra'nın ibu konudaki yetkilerini düzenlemektedir. Bu sebeple itiraz konusu madde 
üzerinde Anayasanın 58 inci maddesine (yani 1961 Anayasasının, 1982 Anayasasına 
70 inci «madde olarak aynen alınan maddesine) uygunluk açısından başkaca incele
me ve 'tartışma yapılmasına gerek görülmemiş ve bu maddenin Anayasaya aykırı 
olmadığına karar verlmli&tir. (E. 1977/1, K. 1977/133, RG. 10 Mayıs 1978, sayı : 
16283), 

Görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi kamu hizmetine girme temel hakkını dü
zenleyen (bu Anayasa hükmünün belli bir kamu hizmeti içerisinde yükselme suretiy
le kadro aitamalarıyla ilgili lolmadığını kabul eümişt'ir. Su halde bir kimsenin terfi 
ektirilerek doçent kadrosundan profesör kadrosuna atanması, yukarıda zikredilen 
Anayasa MaJhkemesi Kararında söz konusu -olduğu üzere, «Kamu hizmetine girme» 
kavramı içerisinde mütalaa edilemez. Aynı sebeple, Cumhurbaşkanlığının TIBMlM'ne 
Kanunu iade ötmesine ilişkin kararında örnek olarak gösterilen Anayasa Mahkeme
sinin 29.lıl.1986 tarihli kararı (E. 1966/11, K. 1966/44) da burada emsal karar ola
rak esas alınamaz. Çünkü ibu karar hizmet içinde yükselme suretiyle atama olayına 
değil, milletvekilliği sona eren hukuk mesleğinden kimselerin yargıç kadrolarına 
öncelikle atanmaları olayına ill'işkin bulunmaktadır. Yargıçlık mesleğine dışardan ata
nacak kimselerin arasında haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılan bu yasal ayırımın 
Anayasaya aykırı olduğunda şüphe yoktur. 3421 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 
öngördüğü «öncelikle atama» ise bundan tamamiyle farklı bir duruma ilişkindir. 

Esasen, Anayasanın 70 inci maddesi, gerek başlığı ve gerekse kapsamı itibariyle 
kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin bulunmaktadır. Halen görevde bulunan 
öğretim üyelerine, zamanında verilmemiş olan kadrolarını vermeyi amaçlayan 3421 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin, kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen Ana
yasanın 70 inci maddesi ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır., 

d) Öteyandan «öncelikle aitalma» kavramı bugün yürürlükte bulunan Üniver
sitelere ilişkin mevzuata yabancı bir kavram da değildir. Niltelk'im «Yükseköğretim 
Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 78 Nö.lu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (RG. 16 Eylül 1983, sayı : 18167) «Yeni Kadrolara Atamada Uyu-
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lacak Esaslar» (başlıklı Geçici 1 inci maddesinin 4 ündü fıfcra'sında şöyle denmiştir: 
«Üçüncü fıkra uyarınca iki alt dereceden (kadrolara atananlar durumlarına uygun 
derecelerden ikadno temini halinde bu Ikadrolara öncelikle atanırlar».. Ayrıca Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının 28.8.1984 ıgünlü ve 9 SER Nıo.'lu «Yükseköğretim Kanunu 
ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliğinin IV. ©ölümünde»... Dağıtılan 
kadrolara öncelikle 16.11.1983 tarihine 'kadar ıbelirli unvanları kazanmış öğretim 
elemanlarının, boş Ikalan 'kadrolara ise hu unvanları elide ediş -sırasına göre 'ilgili
lerin atanmalarının yapılması» öngörülmüştür. Zikredilen mevzuat hükümleri öğre
tim elemanları arasında «kıdem» esasına göre ayırım yapmış ve kıdemlilerin öncelikle 
atanmasını emretmiştir. Böyle bir düzenlemenin Anayasaya aykırılığı hususunda bu
güne kadar ne bir Devlet organı ve makamı, ne de Yükseköğretim Kurulu ve öteki 
üniversite organlarından bir görüş gelmemiş ve söz konusu hükümlerin uygulanması 
sureti ile, daha önce profesörlüğe yükseltilmiş olan öğretim üyelerinin sadece profe
sör kadrolarına kendi üniversitelerince intibak ettirilmeleri sağlanarak sorun çözüm
lenmiştir. 

2. 3421 sayılı Kanunun 4 üncü fıkrasında söz konusu edilen, 1750 sayılı Üniver
siteler Kanununun öngördüğü usule göre profesörlüğe yükseltileceklerle bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde doçentliğe yükseltilmiş olanların ve 2547 sa
ydı Kanuna göre, kadro hariç, profesörlüğe yükseltilmenin diğer şartlarını > erine ge
tirenlerin ilgili birimlerdeki doçent ve profesör kadrolarına öncelikle atanmalarının 
öngörülmüş olması da yukarıda 1 numaralı bölümde açıklanmış olan sebeplerle ve 
özellikle bu öğretim üyelerinin kendilerinden kıdemsiz ve deneyimi daha az olanlar
dan farklı durumda olmaları dolayısıyla Anayasanın nispî eşitliği öngören 10 uncu 
maddesine aykırı .bir durum ortaya çıkarmamalktadır. 

3. Sonuç olarak : 

Üniversiteler ve akademilerle ilgili kanun hükümlerine göre doçentlik sınavlarını 
tamamlamış bulunanların, istekleri üzerine önceki mevzuata göre profesörlüğe yük
seltilmeleri gerçekleştiği takdirde, bu kişilerin, bulundukları kadrolarda profesör un
vanının sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanacağı hükme bağlanmak isten
miştir. 

Halen doçentlik unvanını almış, fakat doçentlik kadrolarına atanmamış bulunan
lar ile bu değişikliğin yayımı tarihînden bir yıl içinde doçentliğe yükseltilmiş olanla
rın, aynı şekilde bulundukları kadrolarda doçentliğin sağladığı bütün hak ve yetki
lerden yararlanmaları sağlanmak istenmiştir. 

Yine değişikliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde 2547 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kadro şartı hariç profesörlüğe yükseltilmenin diğer bilimsel şartla
rını yerine getirecek olanlara, profesör unvanının sağladığı bütün hak ve yetkiler ve
rilmek istenmektedir. 
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Buna göre, burada ifade edilen «bu kanun» tabirinden, 2547 sayılı Kanunu an* 
lamaya imkân bulunmamaktadır. Çünkü, 2547 sayıl». Kanun profesörlüğe yükseltil
meyi esas olarak iki şarta bağlamıştır. Bunlardan biri, yülkselinilecek yerde boş bir 
profesörlük kadrosunun bulunmasıdır. Diğeri ise, profesörlüğe yükseltilmenin gerek
tirdiği ilmî esasları yerine getirmiş olmaktır. Profesörlük kadrosu mevcut olmadan 
2547 sayılı Kanuna göre profesörlüğe yükseltilmek maddeten mümkün bulunmamak
tadır. 

Bir an için değişiklikte yer alan «bu kanunun yayımından itibaren bir yıl için
de...» ibaresini, 2547 sayılı Kanun olarak kabul ettiğimiz zaman, bu kanunun yayımı 
tarihi olan 6 Kasım 1981 ile bu tarihten itibaren bir yıl sonrası tarih olan 6 Kasım 
1982 tarihleri arasında, kadro şartı hariç 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre profe
sörlüğe yükseltilmiş herhangi bir kişi bulunmayacaktır. Çünkü 2547 sayılı Kanun, 
profesörlüğe yükseltilmede kadro şartını bir yerde bir çeşit ön şart olarak kabul et
miştir. Bilimsel bütün şartlar yerine getirilse bile, kadro bulunmadan bu kanuna göre 
profesörlüğe yükseltilme mümkün değildir. 

Hal böyle olunca buradaki «bu kanun» ibaresini, değişikliğin yayımı tarihinden 
itibaren bir yıl içinde şeklinden başka anlamaya imkân bulunmamaktadır. Aksi bir 
yorum imkânsız bir şeyi kabulden başka bir şey değildir. 

II - 2547 Sayılı Kanunun 3421 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilen 
38 inci maddesinde «öğretim elemanlarının ilgili kurumlar ile kendilerinin isteği, üni
versite yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla 
bakanlıklar ve diğer kurumlar meyamnda gerçek kişilerce kurulmuş vakıflarda da ge
çici olarak görevlendirilmelerinin ve bunlardan Adlî Tıp Kurumu ile vakıflarca ku
rulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağlık araçlarında gö
revlendirilenlerin döner sermayeden yararlandırılmalarının öngörülmesi de Anayasa
nın eşitlik ilkesine aykırılık taşımamaktadır. Şöyle ki bu değişiklikle 2547 sayılı Ka
nunun 38 inci maddesinin daha önceki şeklinde de yer alan «Adlî Tıp Kurumunda 
çalışan öğretim elemanlarının aym zamanda döner sermayeden yararlanmaları» yo
lundaki istisnayı genişletmekten öte bir şey yapılmış değildir. Bu genişletmenin amacı 
lamak üzere öğretim üyelerinin sağlık hizmetleri gören vakıflarda görev almalarını 
ise, sağlık hizmetlerinin halka dalha geniş ve mükemmel bir biçimde sunulmasını sağ-
özendirmek gibi bir kamu yararı amacıdır. Kamu yararı amacının farklı muameleyi 
haklı kılan bir sebep olduğu ise, Anayasa Mahkemesinin yukarıda zikredilen karar
larında vurgulanmış olduğuna göre, böyle bir farklı muamele Anayasaya aykırı sa
yılmaz. 

iBuraya kadar belirtilen gerekçeler karşılaştırma yorum ve değerlendirmelerin 
ışığı altında, Komisyonumuzca, Kanunun TBMM'den geçtiği şekliyle aynen kabulüne 
karar verilmiştir. 
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Kanunun bütün maddeleri ayrı ayrı görüşülerek kabul edilmiş, bilahara Kanu
nun tümü de oylanarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Avni [Akyol 

İsCanbul 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kızüoğlu 

Afyon 

Üye 
M. Âli Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
M. Tahir Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Türkân Akyol 

tzmir 

Üye 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 

Başkanvekili 
Kemal Karhan 

İzmir 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Ankara 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
Temel Gündoğdu 

İstanbul 

Üye 
A. Erdem Bay azıt 
K ahramanmara ş 

Üye 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 65) 



— 10 — 

CUMHURBAŞKANINCA ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİNE GÖRE 
BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 

Kanun No.: 3421 Kabul Tarihi: 31.3.1988 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hüküm
lerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu ka
bul edilmiş olanlar ile 30 Haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre doçentlik 
ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların başvuruları ve baş
vurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre 
yürütülür. 

Yukarıdaki hükme göre profesörlüğe yükseltilmiş olanlar (kısmî veya tam gün) 
kadroya bağlı olmaksızın profesör unvanının sağladığı bütün akademik hak ve yetki
lere sahip olmak şartı ile bulundukları kadrolarda profesör unvanını taşırlar. Bunlar 
ilgili birimlerdeki profesör kadrolarına öncelikle atanırlar. 

Üniversiteler ve Akademilerle ilgili kanunların hükümlerine göre gerekli yalbancı 
dil sınavlarını da vermiş olmaları kaydıyla doçentlik sınavlarını tamamlamış bulunan
ların profesörlüğe yükseltİmeleri de istedikleri takdirde önceki mevzuatlarına göre yü
rütülür. 

Bu hükümlere göre profesörlüğe yükseltilecekler ile bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içinde doçentliğe yükseltilmiş olanlar ve 2547 sayılı kanun hüküm
lerine göre kadro şartı hariç profesörlüğe yükseltilmenin diğer şartlarını yerine getire
cek olanlar, bulundukları kadrolarda doçent ve profesör unvanlarmm sağladığı bütün 
hak ve yetkilerden yararlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki doçent ve profesör kad
rolarına öncelikle atanırlar. 

Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkila
tına bağlı yükseköğretim kurumlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarının verilme
sinde yukarıdaki esaslar uygulanır. 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Öğretim elemanları; ilgili Kurumlar ile kendisinin isteği, Üniversite Yönetim Ku
rulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konu
larda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda, Silahlı 
Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, kamu 
kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya gerçek kişiler tarafından kurulan 
vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile kamuya yararlı dernekler 
ve bunların iştiraklerinde, araştırma - geliştirme kurumları ve düğer kamu kuruluşların-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 65) 
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MÎLLÎ EĞİTİİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTlÖt METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 

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

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 65) 
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(Cumhurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu Maddesine GıöreT 
IBir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun) 

da geçici olarak görevilendirilelbilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Adlî Tıp Kurumu 
ile Vakııflarca kurulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağlık 
araçlan hariç) döner sermaydden yararlanamazlar. Ancaik ilgili bulunduğu Yükseköğ
retim Kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki haklan devam eder. 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 21 inci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 65) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Katoul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddeci Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir, 

MI- n m»m n 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 65) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : l 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 50) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cum
huriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1 /365) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8 ., / . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/196-1311/01055 

TÜRKİYE BÜYÜK (MİLLET IMİECLİÎİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki Hükümet dönemimde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 
inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları beliııltülen kanına tasarıla
rının yenilenmesi Bakanlar Kurutanca uygun görülmüştür. 

Gereğini aırz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakaln 

1/814 Türlkıiıye Cumhuriyeti) ille Ramainyia Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir 
ve Servet üzeriinden Alınan Vergilerde Cif'te Vergilîend'iınmeyi önleme Anlaşmasının 
Onaylatılmasının Uygun Buıluaduğuna Daiir Kanun Tasarısı. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16,12. 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-2050/06361 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanhğıfnıza arzı Bakanlar Kurulunca 
5.12-1986 talihlinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti fle Romanya Sosyalist Cum
huriyeti Arasında Gelir ve iServet Üzerinden Alınan Veırglleırde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve 
gerekçesi ekili olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1986 
tarihinde akdedilen «Gelir ve Servet Özlerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önletne Anlaşması» ile iki Devlet arasında sermaye, teknoloji ve hizmet akımla
rının hızlanması ve müteşebbislerin vergiye ilişkin sorunlarda belli bir güvenceye kavuş
turulması airnaçlanmalctadır. 

Anlaşmanın, kapsamına aldığı hükümlerle çifte vergilendirmeyi nasıl önlediği, 
muhtelif gelir unsurlarının hangi Devlette ne .şekilde vergileneceğini nasıl düzenlediği 
ilişikte sunulan madde gerekçelerinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. Bununla beraber bu 
Anlaşmanın ana amaçlarını: Gelirin iki Devlette çifte vergilendirilmesini önlemek; ya
bancı Devlette yatırım yapan, teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o Devletin mükellef
lerine kıyasla dalha ağır vergilendirilmesine engel olmak; gelirin ikamet veya kaynak 
Devletten yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamak, eğer bu mümkün olmazüsa iki 
Devlet ara&uıda vergilendirme yetkisini paylaştırmak; böylece teşebbüslerin risk alma
dan Önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesapla
yabilmesini sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür. 

Anlaşmanın doğrudan vergi muafiyeti temin ettiği gelir grupları, Türkiye ile Ro
manya araJsında veya bu Devletlerle diğer Devletler arasında uluslararası deniz, hava 
ve kara taşımacılık işlerini yürütenlerdir. Anlaşma hükümlerine göre, uluslararası taşı
macılık teşebbüsleri diğer Devletten elde ettikleri kazançlar dolayısıyla bu diğer Dev
lette vergilendirilmeyecekler, yalnızca kendi Devletlerinde vergi Ödeme mükellefiyeti 
altında olacaklardır. 

Temin edilebilen bilgilere göre, 1983 yılında Türk gemicilik teşebbüslerinin Türki
ye - Romanya arasındaki aşağıdaki taşımacılık trafiğinden aldığı pay 623 015 tondur. 
Bunun 550 28ll tonu Romen limanlarından Türkiye'ye taşınmış ve Türkiye'ye ithal edil
miştir. Toplam trafikten Romen gemicilik teşebbüslerinin aldığı pay ise 4'11 851 tondur. 
Bunun 7 166 tonu Türk limanlarından Romanya'ya taşınmış ve Romanya'ya ihraç edil
miştir. Romen ve Türk teşebbüslerinin diğer Devlette ödediği vergiler hakkında bir bilgi 
temin edilememiştir. 

İki Hükümet arasında 1 Temmuz 1986 tarihinde imzalanan bu Anlaşlma, 3(1.5.1963 
tarih ve 244 sayılı Kanun uyarınca bir Kanun Tasarısı halinde Yüksek Meclisin hu
zuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madıde 1. — Madde hükmü ile Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmaktadır. 

'Matiide 2. — Yürürlük maddesidir. Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini 
amirdir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürüte
cektir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya So'syafet Cumhuriyeti arasında Gelir ve Servet 
Üzeririden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 31 maddeden 
meydana gelmiştir. Anlaşma metninin maddeleriyle ilgili gerekçeler aşağıda belirtil
miştir. 

Anlaşma maddelerinin gerekçesi: • 
iMadlde 1 - Anlaşmanın kapsamına giren kişiler 
Tasarının 1 inci madde hükmü gereğince, bu Anlaşma Akit Devletlerden birinin 

veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin Akit Devletlerden 

(Türkiye ve Romanya), birinin veya her ikisinin ülkesinde mukim kimselere uygula
nacaktır. 

'MaÜ'de 2i Kavranan vergiler 
ıBu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin 

etmek amacını gütmektedir. 

(Maddenin 1 inci fıkrası Anlaşmanın, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksı
zın Akit Devletlerden herhangi birinde, idarî birimlerde veya mahallî idarelerde gelir 
ve servet üzerinden alman vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra gelir ve servet vergilerinin kapsamım çizmektedir. 
3 üncü fıkra Anlaşmanın Akit Devletlerdeki halihazır vergilerden hangilerine uy

gulanacağını belirtmektedir. Anlaşmanın kapsamına giren halihazır vergiler Romanya 
Sosyalist Cumhuriyetinde, gerçek kişilerin ve kurumların elde ettikleri gelir üzerinden 
alman vergi, Romen ekonomik kuruluşları ile yabancı ortakların katılımıyla oluşan or
tak şirketlerin kazançları üzerinden alınan vergi, tarımsal faaliyetlerden elde edilen 
gelir üzerinden alınan vergi, Türkiye Cumhuriyetinde ise Gelir ve Kurumlar Vergileri 
'ile Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödenen meiblağdır. 

4 üncü fıkra, halihazır vergilere ilaveten veya onların yerine alınmaya başlayan 
vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 3. Genel tanımlar 
©u maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için lüzumlu genel tanım

lar yer almaMadir. 

(Bu maddede sırasıyla «Türkiye», «Romanya», «hir Akit Devlet», «diğer Akit Dev
let», «vergi», «kişi», «şirket», «kanunî merkez» «vatandaşlar» «b'ir Akit Devlet teşeb
büsü», «diğer Akit Devlet teşebbüsü», «yetküli makam» ve «gerçek lehkîar» terimlerinin 
tanımı yer almaktadır. 
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Türkiye terimi, devletler hukukundaki son gelişmelere uygun olarak kıta sahan
lığındaki ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. 

•Ayrıca Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Akit Devletlerden her birinin iç mev
zuatındaki anlamı taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. Malî •ikametgâh 
Anlaşmanın pek çok maddesinde Akit Devletlerin vergileme yetkisi, doğrudan 

doğruya malî ikametgâh( mukim) kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, 
gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin mukimi addedileceği hususu büyük bir önem 
arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayırım yapıknaksuzın, 
ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter 
neldenîyle vetfgi mükellefiyeti altına giren kişi, mülkim addedilmektedir. Gelir Vergisi 
Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise 
kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 in
ci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada sayılan kriterler nede
niyle her iki Devletin de mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hanigi kıstaslar kul
lanılarak, yalnızca bir Devletin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun şirketlerde çıkması halinde, iki Devletin 
yetkili makamlarının sorunu karşılıklı anlaşma yoluyla 25 inci maddeye göre çözüme 
kavuşturacağını hükme bağlamıştır. 

Madde 5. İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere Gelir 

ve Kurumlar Vergisi Kanunlarımız ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunma'sı veya daimi temsilci bulundur
ması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını 
şart koşmaktadır. Aynı şekilde, bu Anlaşmanın ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci mad
desinde de yalnızca işyerine atıf edilebilen ticarî kazancın kaynak devlette vergilenebile
ceği prensibi getirilmiştir. Madde, 7 fıkra ile hangi hallerde bir işyerinin kendini gös
tereceğini veya gösteremeyeceğini bütün ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 

il inci fıkrada «işyeri» teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada ise kapsama Özellikle giren işyerlerine örnekler verilmektedir ki bun

lar; yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden, petrol veya doğal gaz kuyusu, 
taiş ocağı veya doğal zenginliklerin elde edilmesini sağlayan diğer herhangi bir yerdir. 

2 nci fıkranın g) bendinin (i) alt bendinde süresi altı ayı aşan inşaat şantiyesi, 
yapım, montaj veya kurma projesi işyeri kapsamına alınmıştır. 

Aynı bendin (ii) alt bendinde, teşebbüslerin altı ayı geçen hizmet ifaları, danışma 
hizmetleri de dahil olmak üzere, işyeri oluşturmaya yeterli kaibul edilmiştir. Böylece, 
diğer Türk vergi anlaşmalarında, 5 inci ve 7 nci maddeler dışında 14 üncü maddede ele 
alınan dar mükellef kurumların serbest meslek kazançları, bu Anlaşma bakımından 
zorunlu olarak işyeri - ticarî kazanç ilişkisi içinde ele alınacaktır. Türkiye'de dar mü
kellef kurumların serbest meslek kazançları prensip itibariyle tevkifat suretiyle vergi-
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lendirildiğinden, ticarî kazancılara ise tevkifat uygulanamayacağından, 2 nçi fıkranın 
altına bir bent ilave edilecek, Akit Devletlerin işyeri kazancını vergilerken tevkifat uy
gulamakta veya net esasına göre kârı tespit edip vergilemekte serbest olduğu kayde
dilmiştir. Böylece, Romen teşebbüslerinin Türkiye'de 6 aydan daha uzun süren bir ser
best meslek faaliyetinde bulunması halinde, Kunimlar Vergisi Kanununun normal pren
sipleri çerçevesinde tevkifat suretiyle vergilendirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

3 üncü fıkrada işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 
4 üncü fıkrada daimî temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, ıbir kişi teşeb

büs namına akit düzenleme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kulla
nırsa, temsil ettiği teşebbüs, bu Devlette bir işyerine salhip kabul edilecektir. Bunun 
yaraşıra, temsilcinin böyle bir yetkisi olmasa dahi, namına sürekli olarak mal sevket-
tiği teşebbüsün mallarını mütaden stoklaması halinde de, bu teşebbüs bu Devlette bir 
işyerine sabip kabul edilecektir. 

(Anlaşmada işyeri ve daimî temsilci ayrı ayrı maddelerde gösterilmeyip", her ikisi 
de «işyeri» maddesinde kavrandığından, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun 
dar mükelleflerin ticarî kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan 
daimî temsilciliğe ilişkin hükümleri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkrada, geçici fuar ve vergilerde mal teşhir ve satış işleminin gerçekleşme
sinin, işyeri oluşturmaya yeterli olmayacağı hükme bağlanmıştır. ' 

6 nci fıkra, belli şartlar altında simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye 
sahip bir başka aracı vasıtasıyla faaliyette bulunma halinde, işyerinin varsayılmaya-
cağı ile ilgilidir. 

7 nci fıkra ise iki ayrı Akit Devlette mukim kurumlarını birbirlerini kontrol etme
sinin, bu kurumlardan birinin diğerine b'ağlı bir işyeri sayılması için yeterli bir şart 
olmadığını belirltmektedir. 

Madde 6. Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir 
Bu maidde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimen-

kullerin yaratabileceği hertürlü gelir unsurunu (ticarî kazanç, zirai kazanç) da kapsa
mına almaktadır. 

Bu çerçeve altında maddenin 1 inci fıkrası, gayrimenkul gelirlerinin vergileme hak
kını gayrimenkulun bulunduğu Devlete bırakmaktadır. 

2 nci fıkra gayrimenkul varlık terimini tanımlamaktadır. 
3 üncü fıkra gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 

diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirin, bu gayrimenkulun bulun
duğu Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. 

4 üncü fıkra, 1 - 3 üncü fıkra hükümlerinin serbest meslek erbabına da uygulana
cağını belirtmektedir. 

Madde 7. Ticarî kazançlar 
'Bu maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesinde esas ilkeyi getir

mektedir. Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek
tir. Ancak faaliyet diğer Akit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, yalnızca bu 
işyerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak atfedilecek kazançlar diğer Devlette 
vergilendirilebilecektir. Ayrıca fıkrada, işyerine kazanç atfının nasıl gerçekleştirileceği 
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konusunda; da gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, işyerinin taraf olduğu bir 
işlemde, işlemıden doğan kazancın tamamı değil; fakat bu işyerinin yüklendiği ve yerine 
getirdiği işlem kısmından doğan kazanç işyerine atfedilecektir. Bu atfe'tme işleminde, 
kazanç getirici akd'in işyeriyle değil, fakat şirketin ana merkeziyle yapılmasının veya 
siparişin ana merkeze yapılmasının herhangi bir engelleyici rolü olmayacaktır. Her 
zaman için, işyerince gerçekten ifa edilen kazanç getirici işlemler hesaba alınacaktır. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmalsındaki esaslarla ilgilidir. Buna göre 
işyeri, bağımsız bir teşebbüs gifoi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin 'benzeri koşullar 
altında elde etmesi gereken kazanç, sözkbnusu işyerine atfedilecektir. Böylece işyeri -
merkez ilişkilerinde emsaline göre yüksek veya düşük fiyatlandırmaya gidilirse, olaya 
müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilmesine göre yeni bir vergi matrahı he
saplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancından indirilecek gider unsurları ile ilgilidir. İşyerinin ka
zancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yapı
lan yönetim, genel idare giderleririden verilen bir payı da kapsamına alan ve işyerinin 
amaçlarına uygun düşen giderler indlirilebilecek>tir. Bununla beralber, teşebbüsün ken
disinin veya yurt dışında bulunan diğer işyerlerinin zarar veya masraflarına katılmak 
üzere yapılan ödemelerin gider olarak indirilmesine müsaide edilmeyecektir. Ancak, 
gerçekten yapılan giderler geri ödenirse, bu ödemeler indirilebilecektir. 

4 üncü fıkra, sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine kazanç atfoluna-
mıyacağı hakkındadır. 

\5 inci fıkra, 'bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkın'da Anlaşmanın diğer 
hükümlerini saklı tutmaktadır. 

'6 nci fıkraya göre, işyerleri ticarî kazanç çerçevesinde vergilendirildikten sonra, 
kalan kazanç üzerinden işyerinin bulunduğu Devletin vergi mevzuatına göre de ver-
gillendirilelbilecektir; ancak ıbu şekilde alınan vergi % 1'5'i aşmayacaktır. Böylece Gelir 
Vergisi Kanunumuzun 94/7 nci maddesi hükümleriyle Anlaşma hükümleri arasında 
uyum sağlanmış olunmaktadır. 

7 nci fıkrada, Romen vergi mevzuatının komisyonlar üzerine vergi tevkifatı ön
görmesi, dolayısıyla, % 6 ile sınırlı bir kaynak Devlet vergi tevkifatı öngörülmüştür. 
Sözkonusu % 6 tevkifat, komisyoncunun kaynak Devlette bir işyerine salhip olmaması 
halinde uygulanacaktır. Komisyonculuk faaliyetinin kaynak Devlette bir işyerinden yü
rütülmesi halinde ise tevkifat uygulanmayacak, vergileme bu maddenin diğer hüküm
leri çerçevesinde yürütülecektir, 

Madde 8. Taşımacılık teşebbüsleri 
il inci fıkra, bir Akit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikde gemi, uçak veya 

kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca teşdbbüsün mukim 
olduğu Devlette Vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, uluslararası trafik teriminin tanımı ile ilgilidir. Türk veya Romen te
şebbüsü tarafından gemi; uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılık, 
uluslararası taşımacılık tanımına girmektedir. Devletlerden sadece birinin sınırları için
de gerçekleşltürilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği uluslararası trafik 
tanımına girmemektedir. 
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3 üncü fıkra, ilk fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme ve acentalar 

için de geçerli olduğunu hükme bağlamaktadır. 
Madde 9. Bağımlı teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü 

kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, birbiriyle bağımlı olan teşebbüs
lerin, bağımsız teşebbüslere kıyasla farklı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara 
yönelmeleri halinde, Âkit Devletlerin ne tür tedbirler alabileceği hükme bağlanmak
tadır. 

İl inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız 
teşebbüsler arasında geçerli olacak fiyatlardan sapma göstermeleri halinde vergi zi
yanına uğrayan Akit Devlete ek vergi alma hakkını vermektedir. Bu ek vergileme so
nunda, diğer Devletin kendi mükellefi bağımlı teşebbüste yapacağı matrah ve vergi 
indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10* Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki ıgenel ilke ile ilgilidir. Bir Âkit Dev

let şirketi tarafından diğer Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen temettülerin, bu di
ğer Âkit Devlette vergilendirileceği esas ilkedir. 

,2 nci fıkra temettülerin, temeütüyü ödeyen şirketin mukimi olduğu, yani temettü
lerin doğduğu Devlette de vergüendMldbileöeğini öngörmektedir. Kaynak Devlette di
ğer Devlet mukimlerine uygulanabilecek temettü vergi tevkifatı % 15 olarak tespit edil
miştir. 

'3 üncü fıkra, temettü teriminin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkra, bir Âkit Devletin kendisinden kazanç elde eden ve diğer Âkit Dev

letin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazanç
lardan herhangi bir vergi almayacağına amirdir. Böylece kaynak Devletin vergileme 
yetkisi kurum kazancına uygulanmakta; fakat bu kurumdan kâr payı elde eden kişilere 
doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Ancak bu çerçevede, G.V.K. muzun 
94/7 nci maddesi hükümlerini saklı tutan bu Anlaşmanın 7 nci maddesinin 6 nci fıkra
sının geçerii olduğu da hükme bağlanmıştır. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının temettü dağıtan şirketin mukimi olduğu Akit Dev
lette bir işyerine sahip olması ve elde ettiği teimettülerle bu işyeri arasında bir bağlantı 
olması halinde, bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bu gibi hal
lerde, ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde hükmü uygulanacaktır. 

(Madde İL Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel ilkeyi öngörmektedir. Faizi, leh-

darın mukimi olduğu Âkit Devlet vergilendirme hakkına sahiptir. 
Faizlerin doğduğu Devlete % 10 vergi tevkifatı hakkı tanıyan hüküm 2 nci fık

rada yer almaktadır. 

3 üncü fıkra, Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümetlerine ödenen faizlerin 
karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Millî Bankasına ödenen faizler de 
vergiden muaf tutulmuştur. 
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4 üncü fıkrada faiz teriminin kapsamı belirtilmektedir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan tavizli 

vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile ilgilidir. 
6 ncı fıkra, faiz gelirlerinin ne zaman bir Akit Devlette elde edilmiş sayılacağını 

hükme bağlamaktadır. Buna göre, ödeyicinin Devlet, idarî ünite, mahallî idare, mukim 
veya bu Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer olması halinde, söz konusu faizin bu 
Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuştur
maktadır. Fıkra hükmüne göre, muvazaa yapılabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bu
lunan faiz ödeyici ile faiz lehdarı ve her ikisiyle başka bir kişi olarak belirtilmektediir. 
Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan 
faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak ortya konmuştur. Bu halde fazla kısım, 
bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi bir faiz sayılmayacak ve Anlaşmanın 
diğer hükümleri dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mevzuatına göre vergilendirile
cektir. 

8 inci fıkrada Romanya'da kendini gösteren ve Türk vergi mevzuatı hükümlerine 
ters olan bir uygulama yasaklanmaktadır. Buna göre, vadeli mal satışlarında mal bede
linin herhangi bir bölümü mal bedelinden ayrılıp, faiz olarak addolunmayacaktır. 
Böylece, Romanya'ya yapılan kredili ihracatımızın, Romanya'da kısmen dahi olsa 
vergidendirilme imkânı ortadan kaldırılmıştır. 

Madde 12. Gayrimaddî hak bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmektedir; vergileme hakkı, ödeme ya

pılan kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, bedellerin hâsıl olduğu. Devlete de belli bir oranda vergi 

tevkifatı hakkı tanımaktadır. Bu oran Romanya ile yapılan Anlaşmada yüzde 10 olarak 
tespit edilmiştir. 

3 üncü fıkra, gayrimaddî hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. Gayrimaddî hakların 
satışından elde edilen hâsılat da tanım içine alınmıştır. 

4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin tavizli 
vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği öngörül
müştür. 

5 inci ve 6 ncı fıkralar, faizde olduğu gibi, gayrimaddî hak bedellerinin nerede 
elde edilmiş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özel 
hükümler öngörmektedir. 

Madde 13. Sermaye değer artış kazançları 
6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan 

kazançların vergilendirilme hakkını, bu malların bulunduğu Âkit Devlete tanıyan hüküm 
1 inci fıkrada öngörülmüştür. 

Bir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan ka
zançların vergileme hakkının, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlete tanındığı 2 nci 
fıkrada hükme bağlanmıştır. Ancak, uluslararası taşımacılık kapsamına giren gemi, 
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uçak ve kara nakil vasıtalarının veya bu taşımacılıkla ilgili menkul varlıkların elden 
çıkarılmasından doğan kazançların, işyerinin bulunduğu Devlette değil; fakat teşeb
büsün ait olduğu Devlette vergilendirileceği prensibine de aynı fıkrada yer verilmiştir. 

3 üncü fıkra, 1 inci ve 2 nci fıkralarda değinilenlerin dışında kalan varlıkların 
elden çıkarılmasından doğan kazancın yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Bununla beraber, söz konusu menkul 
kıymetlerin iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkartılmasından doğan değer 
artış kazançları, gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14. Serbest meslek faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançla

rının kazancı elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 
Bununla beraber, bu kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yerden veya bu diğer 
Devlette 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettiği kazancın kaynak Devlette de 
vergilendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, meslekî faaliyetler teriminin tanımı yapılmıştır. 

Madde 15. 'Bağımlı faaliyetler 
1 (inci fıkra genel kuralı belirtmektedir. Fıkraya göre, diğer Devlette hizmetin 

ifa edilmemesi şartıyla elde edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hizme
tin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, vergileme yetkisi kaynak Devlete geçecektir. 
Ancak söz konusu gnel kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde 
öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Böylece, şirket yönetim 
kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğrenciler ve öğretmenler 15 inci madde
ye göre değil, fakat kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada öngörülen genel kurallın istisnasını oluşturmakta ve 
hizmet erbabının diğer Devlette hizmet ifa etmesi halinde de şartlar yerine getirilirse, 
yalnızca mukim Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bunun için diğer 
Devlette 1'83 günden daha kısa süre kalınması; ücretin bu diğer Devlette ikamet etmeyen 
bir işverence ödenmesi ve aynı zamanda ücretin, sözkonusu dar mükellef işverenin bu 
diğer Devlette sahip olduğu bu işyerinden veya sabit yerden ödenmemesi zorunludur. 

3 üncü fıkra, uluslararası trafikte işletiten bir gemi, uçak veya kara nakil vası
tasında çalışan personelin bu sıfatlar dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin, teşebbüsün 
mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 16. Müdürlere yapılan ödemeler 
Maddeye göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şir

ketin Yönetim Kurulu üyesi olması sıfatıyla eline geçen ücret ve diğer benzeri öde
meler şirketin mukim bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 17. Artist ve sporcular 
1 inci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili şahsî faaliyetlerden 

dolayı elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri Devlette vergilendirilebi
leceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetlerini ve ba
ğımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci maddelerin hükümleri, sa
natçı ve sporcular açısından geçerli kabul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci 
madde kapsamında yürütülecektir. 
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2 nci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili) faaliyetlerinden 
doğan gelirlerin kendilerine değil, fakat bir başka gerçek veya tüzelkişiye yö
nelmesi halinde, vergilemenin faaliyetin icra edildiği Devlette yürütüleceğini be
lirlemektedir. Böyle bir durumda, bu Anlaşmanın ticarî kazançları, serbest mes
lek kazançlarını ve ücretleri düzenleyen 7. 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate 
alınmayacaktır. 

3 üncü fıkra, bir sanatçı veya sporcunun diğer; Devlette icra ettiği faaliyetlerin,. 
bu iki Devlet arasında akdedilen bir kültür anlaşması veya diğer herhangi bir dü
zenleme çerçevesinde icra edilmesi' halinde, bu faaliyetlerden elde edilen gelirin, 
bu diğer Devlette vergiden istisna edileceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 18. Emekli maaşları 
«Maddede geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ile sağlanan 

diğer benzerî menfaatlerin, bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendi
rileceği hükmü öngörülmektedir. Ancak kamu görevleri karşılığında ödenen emekli 
maaşları bu kapsamın dışındadır. Bu hüküm aym zamanda bir Akit Devlet mukimine 
sağlanan ömür boyu gelire de uygulanacaktır. 

Madde 19. Kamu görevleri 
1 inci fıkra, kamu görevi karşılığı yapılan ödemelerin yalnızca ödemeyi yapan 

Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 
2 nci fıkra, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar hakkında bu madde hük

münün değil, fakat 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağını öngör
mektedir. 

Madde 20. öğrenciler 
Madde öğrencilerin ve stajyerlerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulunduk

ları Devlette yararlanacakları vergi istisnasının sınırlarını hükme bağlamaktadır. 
1 inci fıkraya göre, öğrenci ve stajyerlere, yurt dışından masraflarım karşı

lamak üzere gönderilen paralar 6 yıl süreyle vergiye tabi tutulmayacaktır. 
2 nci fıkraya göre, öğrenci ve stajyerlerin, Öğrenim ve meslekî eğitimleriyle 

ilgili uygulama alışkanlığı kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayan 
hizmet ifalarından elde ettikleri ücretler, hizmetin ifa edildiği Devlette vergi dışı 
tutulacaktır. 

Madde 21. Öğretmenler 
1 inci fıkra öğretmenlerin iki yıl süreyle, yurt dışından elde ettikleri paralar 

dolayısıyla, öğretim ve araştırma yapmak amacıyla bulundukları Devlette vergiye 
tabi tutulmayacağını hükme bağlamaktadır. 

2 nci fıkra, araştırmanın kamu menfaatine değil, fakat özel kişi veya kişilerin 
yararına yapılması halinde, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağını öngör
mektedir. 

Madde 22. Diğer gelirler 
Bu madde, bir Âkit Devletten kaynaklanan ve bu Anlaşmanın daha önceki 

maddelerinde ele alınmayan gelir unsurlarının, bu Devlette vergilendiirilebileceğini 
hüküm altına almaktadır. 
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Madde 23. Servet 
Türkiye'de şu anda bir servet vergisi yürürlükte olmamasına rağmen, ileride bir 

servet vergisinin kabulü halinde, Anlaşmanın bu vergilerde de uygulanmasını sağla
mak amacıyla bu maddeye yer verilmiştir. 

Madde 4 fıkradan oluşmaktadır. 
1 inci fıkraya göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan 

gayrimenkul varlıklardan oluşan servetinde vergileme hakkı bu diğer Devlete aittir. 
2 nci fıkra, bir işyerine ait menkul varlıkların veı]gilendirilimesi ile ilgilidir. 

Fıkraya göre, bir işyerine ait menkul varlıklardan oluşan servette vergileme hakkı, 
bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlete aittir. 

3 üncü fıkraya göre, uluslararası trafikte işletilen gemi uçak ve kara naki4 
vasıtaları ile söz konusu vasıtaların işletilmesine tahsis edilen menkul varblklardan 
ibaret olan servette vergileme hakkı, bu teşebbüsün mukim bulunduğu Devlete aittir. 

4 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukimine ait servetin diğer tüm unsarlarının, yal
nızca bu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 24. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
1 inci fıkra, Romanya'da mukim kişilerin çifte vergilendirmeden nasıl kur

tulacağını düzenlemektedir. Buna göre Türkiye'de ödenen vergiler Romanya'da öde
necek vergilerden mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilen vergi, Türkiye'de vergi
lendirilebilen gelir için, mahsupdan önce Romanya'da hesaplanan vergi miktarını 
aşmayacaktır. 

Ayrıca,. Romanya devlet teşebbüsleri tarafından Devlet Bütçesine aktarılan kârlar 
Romanya vergisi olarak kabul edilecektir. 

2 nci fıkra, Türkiye'de mukim olan, bir başka deyişle Türkiye'de tam mükellef 
statüsünde olan gerçek kişilerin ve kurumların, çifte vergilendirmeden nasıl kur
tulacağını düzenlemektedir. Buna göre, Romanya'da vergilendirilebilen gelir üze
rinden Romanya'da ödenen vergiler Türkiye'de ödenecek vergilerden mahsup edi
lecektir. Ancak mahsup edilen vergi, Romanya'da vergilendirilebilen gelir için mah
suptan önce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

Madde 25. Ayırım Yapılmaması 
1 inci fıkrada vatandaşların, 2 nci fıkrada Anlaşmanın 7 nci maddesinin 6 nci 

fıkra hükümleri saklı kailmâk üzere, teşebbüslerin sahip olduğu işyerlerinin, 3 üncü 
fıkrada ortak teşebbüslerin faaliyette bulundukları Âkit Devlette, bu Devletin va
tandaşlarına ve teşebbüslerine kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve
ya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulamayacakları hükme bağlanmaktadır. 

4 üncü fıkra a) bendinde Âkit Devletlerin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî du
rumları dolayısıyla uyguladıkları şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini, diğer 
Devletin mukimlerine uygulama mecburiyeti altında olmadıklarını hükme bağlamak
tadır. 

Aynı fıkranın b) bendinde, bir Devletin yatırımları teşvik amacı üe tam mükel
leflere tanıdığı vergi muafiyet ve istisnalarını, vergi ve matrah indirimlerini, diğer Dev
letin mukimlerine de temin etmek mecburiyeti altında olmadığı hükme bağlanmış-
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tır. Romanya'da mukiim teşebbüslerin tamamı Romanya Sosyalist Cumhuriyetinin mâ
lı olduğundan, Türkiye'nin diğer vergi anlaşmalarında temin ettiği «tax sparing cre-
dit» (teşvik tedbirleri dolayısıyla ödenmeyen verginin, diğer Devlette, ödenmiş gi'bi 
mahsuba tabi tutulması sistemi) sisteminin bu Anlaşma'ya monte edilmesi mümkün 
olamamıştır, öyle olunca, Türkiye ileride Romen teşebbüslerine yatırım teşvik tedbir
lerini uygulayıp uygulamada tamamen iç mevzuat hükümlerine göre serbesti kalmış 
olmaktadır. 

Madde 26. Bilgi değişimi 
Bu Anılaşmanın tam manasıyla uygulanabilmesi ve vergi kaçağına engel oluna

bilmesi için iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli hallerde yakın işbirli
ğine ihtiyaç vardır. Maddede Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi değişiminde bu
lunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği, bilgi değişimin sınırları ele 
alınmıştır. 

Madde 27. İdarî yardımlaşma 
Bu madde ile Âkit Devletler, ikinci maddede yer alan vergilerle ilgili karşılıklı 

idarî yardımlaşmayı taahhüt etmektedirler, 
Ayrıca Anlaşma'ya konan bir hükümle bir Âkit Devlet'in diğer Âkit Devlet'te hiz

met faaliyeti ifa eden uyruklularının, bu faaliyetle ilgili vergi meselelerinin halli için 
kendi Devletlerinin yetkili bir makamının bu maksatla diğer Devlete gönderdiği me
murların yardımına başvurabileceği öngörülmüştür. 

Madde 28. Karşılıklı anlaşma usulü 
Maddenin ilk iki fıkrasında, Âkit Devletlerden birinin bir mukiminin taraf Dev

letlerden herhangi 'birinde, bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergilemeyle 
karşılaşması halinde, sorunun nasıl çözümleneceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngö
rülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili ma
kamına arz edebilecektir. 2 nci fıkraya göre, bu makam sorunu kendi çözemezse, di
ğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan 
veya uygulanmasından doğan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kul
lanabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkra, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için yetkili makamların doğrudan 
haberleşebiılbcekierini öngörmektedir. 

Madde 29. Diplomasi ve Konsolosluk Memurları 
Madde, diplomasi ve konsolosluk memurlarının Devletler hukukunun genel ku

rallarına ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının 
bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceğini belirtmektedir. 
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Madde 30. Yürürlüğe girme 
Anlaşma onaylanarak onay belgelerinin teati edilmesinden sonra yürürlüğe gi

recektir. Anlaşma hükümleri ise Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen 1 Ocak 
günü veya sonra başlayan vergilendirme dönemleri için tarh edilen vergilere uygu
lanacaktır. 

Madde 31. Yürürlükten kalkma 
Madde Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih 

usulünü açıklamakta ve fesih halinin her iki Akit Devlette hangi vergilendirme dö
nemleri için hüküm ifade edeceğini belirlemektedir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 1.4.1988 

Esas No. : 1/365 
Karar No, : 22 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 30,3.1988 tarihli 
6 ncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin 
katıimajarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi Anlaşmanın ana amaçlan : Gelirin iki 
devlette çifte vergilendirilmesinıi önlemek, yabancı devlette yatırım yapan, teknoloji 
ve hizmet sunan kişilerin o devletin mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilendirilme
sine engel olmak, gelirin ikamet veya kaynak devletten yalnızca birinde vergilendiril
mesini sağlamak, eğer bu mümkün olmazsa iki devlet arasında vergilendirme yetkisini 
paylaştırmaktır. 

Tasarıya göre uluslararası taşımacılık teşebbüsler, diğer devletten elde ettikleri 
kazançlar dolayısıyla bu devlette vergilendirilmeyecekler, yalnızca kendi devletlerinde 
vergi ödeme mükellefiyeti altında olacaklardır. 

Tasarı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Başkan BaışJkaınivelkülÜ 
Af. Vehbi Dinçerler Cevdet Akçalı 

Haltaıy fstöainbul 

Sözcü Kâltip 
M., Cavit Kavak H. Adnan Tutkun 

îstaınlbul Amasya, 
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Üye 
Kâmran İnan 

Bitlis 

Üye 
Fethi Çelikbas 

Burdur 

Üye 
Nurettin Yılmaz 

Mardin 

Üye 
Zeki Çeliker 

sfflnt 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
T. Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
M. İstemihan T alay 

ıîçel 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
A. Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozigalt 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/365 
Karar No. : 14 

4.5,1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Dışişleri Komisyonunda gö
rüşüldükten sonra 4.4.1988 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cum
huriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 4.5.1988 tarihli 32 nci birleşim
de Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1986 tarihinde akdedilen «Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması» lilç iki Devlet arasın
da sermaye, teknoloji ve hizmet akımlarının hızlanması ve müteşebbislerin vergiye iliş
kin sorunlarda belli bir güvenceye kavuşturulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
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Yukarıdaki gerekçe doğrultusunda tasarının tümü Komisyonumuzca da benimse
nerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edi
len tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü mad
deleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Kemal Akkaya 
SatoMın 

Başlk&nvekil 
îlhan Atfkın 

Bursa 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Dön'izüE 
Mehmet Ali Bilici 

Adama 

Mehmet Deliceoğlu 
Adjyarrian 

Nihat Türker 
Afyon 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Anltialya 

Ünal Akkaya 
Çotruim 

Togay Gematmaz 
Erzurum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
BsddSş'dhftr 

Abdulkadir Ateş 
Gazklainltep 

Abdullah Ay kon Doğan 
Ispaırtta 

Hüsnü Okçuoğlu 
îsltaıribul 

Ali Topuz 
îsltaribül 

N. Kemal Zeybek 
îsıtamlbul 

Birgen Keleş 
îzmliır 

Şevki Göğüsger 
KurşeMır 

Sümer Oral 
Mlajnfea 

Cemal Seymen 
Nevşöh'iır 

Mahmut Öztürk 
Mgde 

Şakir ŞEKER 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 



— 16 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyaıist Cumhuriyeti Arasmda Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınsın Vergilerde Çifte Vergilenti'ilnmeyi Önleme Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygum Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

jff MADDE 1. — 1 Temmuz 1986 tarihinde Bükreş'de imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti ille Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan. Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması» nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleriıni Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Adalet Balkanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bak. 
7. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
V. A t as oy 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 
M. M. Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
S. N. Türel 

5 . 12 . 1986 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunına Bakanı V. 
S. N. Türel 

Dışişleri Bakamı 
M. Halefoğlu 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emir oğlu 

Sağ. ve Sosyal Yard. Bak. 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Küttür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cımıhııriyeti ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edıil-
tniiştiır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil-
mişflir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabu'l edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti Arasında Getir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme Arılaşmasının 
Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2, — Dışişleri Komisyonu 
metnimin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ 
ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE 

ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir An
laşma yapma ve iki Devlet arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme ve kuvvetlendir
me isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR : 

Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere 
uygulanacaktır. 

Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde alındığına bakılmaksızın, her bir Âkit Devlette veya 
idarî birimlerde ya da mahallî idarelerde gelir ve servet üzerinden alınan vergilere 
uygulanacaktır, 

2. Menkul ve gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan 
vergiler ile ücretin toplam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler ve bunun 
yamsıra sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir, 
toplam servet veya gelirin ya da servetin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, ge
lirden ve servetten alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı ve şu anda geçerli olan vergiler özellikle : 
a) Türkiye Cumhuriyetinde : 
i) Gelir Vergisi; 
ıii) Kurumlar Vergisi; 
iii) Savunma Sanayii Destekleme Fonu; 
(Bundan böyle «Türk vergisi» olarak bahsedilecektir.); 
b) Romanya Sosyalist Cumhuriyetinde : 
i) Gerçek kişilerin ve kurumların elde ettikleri gelirler üzerinden alınan vergi; 
ii) Romen ekonomik kuruluşları ile yabancı ortakların katılımıyla oluşan ortak 

şirketlerin kazançları üzerinden alınan vergi; 
iii) Tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelir üzerinden alınan vergi; 
(Bundan böyle «Romen vergisi» olarak bahsedilecektir.) 
4. Anlaşma, aynı zamanda mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine 

alınan mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen ver
gilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın kapsa
mına giren vergilerle ilgili önemli mevzuat değişikliklerini birbirlerine bildireceklerdir. 
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Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 
a) (i) «Türkiye» terimi, Türkiye Cumhuriyeti anlamına gelir ve coğrafî anlam

da kullanıldığında, Türkiye kanunlarının hükümran olduğu, Türkiye'nin egemenlik 
alanım ve bunun yanısıra, Türkiye'nin üzerinde uluslararası hukuk uyarınca doğal 
kaynak arama ve işletme hakkına sahip olduğu kıta sahanlığını ifade eder; 

(ii) «Romanya» terimi Romanya Sosyalist Cumhuriyeti anlamına gelir ve bu 
terim coğrafî anlamda kullanıldığında Romanya'nın egemenlik alanım, kıta sahanlı
ğım ve Romanya'nın kara suları dışında kalmakla beraber, iç mevzuat ve uluslararası 
hukuk gereğince Romanya'nın deniz sularında, deniz yatağında ve bunun toprak al
tında bulunan doğal, biyolojik ve maden kaynaklarım arama ve işletme yönünden 
haklarını icra edebileceği sahayı ifade eder; 

b) «Bîr Âkit Devlet», ve «diğer Âkit Devlet» terimleri metnin gereğine göre, 
Türkiye veya Romanya anlamına gelir;' 

c) «Vergi» terimli, metinde kullanıldığı yere göre, Türk vergisi veya Romen ver
gisi anlamına gelir ve bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan her türlü vergiyi 
kapsamına alır; 

d) «Kişi» terimi, gerçek kişileri, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuru
luşları kapsamına alır; 

e) «Şirket» terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak 
muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir ve aym zamanda Âkit Devletlerin 
kanunlarına göre kurulan ortak şirketleri kapsar; 

f) «Kanunî merkez» terimi, Türk Ticaret Kanununa veya Romen kanunlarına 
göre tescil edilen hukukî ana merkez anlamına gelir; 

g) «Vatandaşlar» terimi : 
i) Türkiye yönünden, Türk vatandaşlığını «Türk Vatandaşlık Kanunu» gere

ğince elde eden bütün gerçek kişileri ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gere
ğince statü kazanan bütün hükmî şahısları, ortaklıkları ve dernekleri; 

ili) Romanya yönünden, Romen vatandaşlığına sahip bütün gerçek kişileri ve 
Romanya'da yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan bütün hükmî şahıslan, 
ortaklıkları ve dernekleri ifade eder. 

h) «Bir Âkit Devletin teşebbüsü» ve «diğer Âkit Devletin teşebbüsü» terimleri 
sırasıyla, bir Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devlet 
mukimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir; 

i) «Yetkili makamı» terimi, 
i) Türkiye'de Maliye ve Gümrük Bakanı veya onun yetkili temsilcisi; 
ii) Romanya'da Maliye Bakanı veya onun yetkili temsilcisi anlamına gelir. 
j) «Gerçek lehdar» terimi, bir Âkit Devletin veya diğer Âkit Devletin mukimi 

anlamına gelir. Terim üçüncü bir devletin mukimini kavramaz ve böyle bir mukim 
bu Anlaşma hükümlerinden yararlanamaz. 
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2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngör
medikçe, Anlaşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden ver
gilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

Madde 4 

MALÎ İKAMETGAH 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, «bir Âkit Devletin mukimi» terimi, o 
Devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzeri 
mahiyette diğer herhangi bir kıstas dolayısıyla vergiye tabi olan bütün kişileri be
lirtir. 

2. Bir gerçek kişi, 1 inci fıkra hükmüne göre her iki Âkit Devlette de mukim 
olduğunda, bu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir. 

a) Bu kişi, daimî olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Âkit Devletin 
mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Âkit Devlette de daimî olarak ka
labileceği bir meskeni varsa, bu kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın ol
duğu (hayatî menfaatlerinin merkezli) Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir. 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Âkit Devlet sapta-
• namazsa veya kişinin her iki Âkit Devlette de daimî olarak kabileceği bir meskeni 
yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul 
edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya 
her iki Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Dev
letin mukimi kabul edilecektir. 

d) Eğer kişi her iki Âkit Devletin de vatan daşıysa veya aksine her iki Devletin 
de vatandaşı değilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu anlaşmayla çöze
ceklerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir şirket her iki Âkit Devletin de mukimi 
olduğunda, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu 25 inci maddeye göre karşılıklı 
anlaşmayla çözeceklerdir. 

Madde 5 

İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» terimi, bir teşebbüsün işinin 
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. «İşyeri» terimi özellikle şunları kapsamına alır : 
a) Yönetim yeri; 
b) §ube; 
c) Büro, 
d) Fabrika, 
e) Atölye, 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal zenginlik

lerin elde edilmesine yarayan diğer yerler; 
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g) i) Altı ayı aşan bir süre devam eden inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya 
kurma projesi; 

i'i) Bir teşebbüs tarafından, bu amaçla işe alınan hizmetli veya diğer personel 
kullanılarak ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık dönemde ülke içinde (aynı veya bağlı 
proje için) altı aylık süre veya süreleri geçen, danışma hizmetleri de dahil hizmetler, 

Âkit Devletler kendi iç mevzuatlarına göre, gayri safi hâsılattan tevkifat sure
tiyle vergi almakta veya vergilendirmeyi net gelir üzerinde yürütmekte serbesttirler. 

3. Bu maddenin daha önceki! hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, «işyeri» terimi
nin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir. 

a) Teşebbüs imkânlarının yalnızca malların veya ticarî eşyanın depolanması, 
teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması, 

b) Teşebbüse ait mail ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya 
teslim amacıyla kullamlması, 

c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse iş-
lettirilmesi amacıyla elde tutulması, 

d) tşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma 
veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması; 

e) îşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüs için bilgi toplama, bilimsel araş
tırma yapma veya benzeri hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan herhangi bir 
faaliyeti yürütmek amacıyla elde tutulması; 

f) tşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ile (e) bentleri arasında bahsedilen 
faaliyetlerin bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; bu faaliyet
lerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı 
veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi - 6 ncı fıkra 
hükmünün uygulanacağı bağımsız nitelikteki acente dışında - bir Âkit Devlette diğer 
Âkit Devletin teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, ilk 
bahsedilen Devlette bu kişinin gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işye
rine sahip kabul edilecektir : 

a) Eğer bu kişi, işe ilişkin sabit bir yerden yürütülebilecek 3 üncü fıkrada belir
tilen türden faaliyetlerle sınırlı olmamak üzere, o Devlette teşebbüs adınla mukavele 
akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa işyerinin varlığı kabul 
edilecektir. Ancak anılan fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden yürü
tülen faaliyetler, bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir veya 

b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına sürekli 
olarak sevk ettiği mallardan veya ticarî eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal 
veya ticarî eşya stoku bulundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir. Bununla be
raber eğer bu kişi, teşebbüs adına arada sırada sevk ettiği mallardan veya ticarî eş
yadan ilk bahsedilen Devlette arızî olarak mal veya ticarî eşya stoku bulundurursa, 
söz konusu teşebbüsün bu faaliyetler doalyısıyla bir işyerine sahip olduğu kabul edil
meyecektir. 
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5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, «işyeri» teriminin te
şebbüse ait mal veya ticarî eşyanın geçici bir fuar veya sergide teşhir edilmesi ve yal
nızca bu sergi veya fuarda satılması halinde, söz konusu satış işlemini kapsamadığı 
kabul edilecektir. 

6. Bir teşebbüs yalnızca, bir Âkit Devlette işlerini bir simsar, bir genel komis
yon acentesi veya bağımsız olarak çalışan diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yü
rüttüğü için o Devlette bir işyerine sahip olunmayacaktır. Ancak, bu tür kişilerin kendi 
işlerini, aksatmaksızın olağan şekilde devam ettirmeleri şarttır. 

7. Bir Âkit Devletin daimî mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi 
olan veya diğer Âkit Devlette ticarî faaliyette bulunan bir şirketi kontrol eder ya da 
onun tarafından kontrol edilirse (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde), bu şir
ket diğeri için işyeri oluşturmayacaktır. 

Madde 6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Gayrimenkul varlık gelirleri (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil), 
bu varlıkların bulunduğu Âkilt Devlette vergilendirilebilir. 

2. «Gayrimenkul varlık» terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin 
mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müte-
ferri varlıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk 
hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul, mülkiyetine ilişkin haklan, gayrimenkul in
tifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletme 
hakkından veya işletilmesinden doğan sabit ya da değişken ödemeler üstündeki hakları 
kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kira
lanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygu
lanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul 
varlıklardan elde ettiği gelir ille serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gay
rimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 

TİCARÎ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit Dev
lette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça yalnız ilk bahsedilen 
Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faali
yette bulunursa, kazanç, bu diğer Devlette, bu işyerine doğrudan doğruya veya do
laylı olarak atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir. İşyerinin ta
raf olduğu işlemlerden doğan kazançlarda, bu işyerinin gerçekleştirdiği işlem kısmına 
ait olan kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Msl veya hizmet alım - satımı ile 
ilgili akitlerin işyerince değil, fakat teşebbüsün ana merkezince yapılması veya sipa
rişlerin söz konusu merkeze yöneltilmesi halinde de, bu şekilde doğan kazanç işyerine 
atfedilecektir. 
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2. Bu maddenin 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet 
teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulundu
ğunda, bu işyerine her iki Âkit Devlette de, eğer bu işyeri aynı veya benzer koşullar 
altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağımsız bir teşeb
büs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, 
ne kazanç elde edecek idiyse, böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka her
hangi bir yerde yapılan ve yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, iş
yerinin amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. Bununla 
beraber, gerçekten yapılan giderlerin geri ödenmesi hali hariç, teşebbüsün kendisinin 
veya yurt dışında bulunan diğer işyerlerinin zarar veya masraflarına katılmak üzere 
yapılan giderlerin indirilmesine müsaade edilmeyecektir. 

4. İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dola
yısıyla doğan hiçbir kazanç, bu işyerine atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarım da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenme
yecektir. 

6. Bir Âkit Devlet şirketinin diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla 
yürüttüğü ticarî faaliyetten dolayı elde ettiği kazanç, bu maddeye göre vergilendiril
dikten sonra, kalan miktar üzerinden, bu işyerinin bulunduğu Devlette ve bu Dev
letin mevzuatına göre vergilendirilebilir; fakat bu surette alınan vergi yüzde 15'i aşa
maz. 

7. Bu maddenin bundan önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir simsara, 
bir genel komisyon acentesine veya bu ödemelerin yapıldığı Âkit Devletin vergi mev
zuatına göre simsar veya acente muamelesi gören diğer kişilere yapılan ödemeler, bu 
Devlette vergilendirilebilir. Ancak, bu şekilde alınacak vergi komisyonun gayri safi 
tutarının yüzde 6'sımı geçmeyecektir. Bununla beraber, diğer Âkit Devlet mukimi olan 
komisyonun gerçek lehdarı, ilk bahsedilen Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticarî faali
yette bulunursa ve komisyon ödenmesine yol açan faaliyet ile bu işyeri arasında etkin 
bir bağ bulunmaktaysa, bu fıkranın bundan önceki hükümleri uygulanmayacaktır. Bu 
durumda, bu maddenin diğer hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 8} 

TAŞIMACILIK TEŞEBBÜSLERİ 

1. Bir Âkiıt Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi - uçak veya kara na
kil vasıtası işletmesi dolayısıyla elde ettiği kazançlar yalnızca bu Devlette vergilendiri-
lebilecektir. 

2. «Uluslararası trafik» terimi, bir Türk veya Romen tjeşebbüsü tarafından ge
mi - uçak veya kara nakil vasıtası, işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu ka
dar ki, yalnızca Türkiye'nin veya Romanya'nın sınırliarı içinde gerçekleştirilen ge
mi - uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği bu kapsama dahil değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 50) 



— 24 — 

3. Bu maddenin 1 inci Mera hükümleri, aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı 
işletmeye veya uluslararası işletilen bir acentaya iştirak dolayısıyla elde edilen kazanç
lara da uygulanacaktır. 

Madde 9| 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) ıBir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında veya, 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve 
diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, 

Ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticarî ve malî ilişkilerinde oluşan veya em
poze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan fark
lılaştığında, olması gereken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, 
o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendiriiebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği ka
zanç, diğer Âkit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin ka
zancım içerebilir. Aynı zamanda bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildiri
len Ikazanç olmayıp, bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler göz önünde tu
tularak, sonradan bu ilk bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda be
lirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu 
düzenlemenin hukukî olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden ailınan 
verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır., Bu düzeltme yapı
lırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit 
Devletlerin yetkili makamları birbirine danışacaktır, 

Madde 1Q 

TEMETTÜLER! 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Djevlet mu
kimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendiriiebilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu 
Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendiriiebilir; ancak kendisine ödemede bulu
nulan kişi, temettünün gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vjergi, gayri safi temettü 
tutarının yüzde 15'ini aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan «temettü» terimi, hisse senetlerinden ,intifa senetlerin
den veya intifa halklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olma
yıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanı sıra 
dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden 
hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından 
elde 'edilen gelirleri kapsar. Yatırım fonu ve yatırım ortaklarından sağlanan gelirler 
de bu terimin kapsamına girer. Bu kapsamda, Romen ortak şirketleri tarafından ser
mayedarlara dağıtılan kârlar temettü sayılır. 
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4. 7 nci maddenin 6 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet 
mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer 
Devlet, t>u şirket tarafından ödenen temiettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. 
Bunun istisnasını, söz konusu temettülerin bu diğer Devletin mukimlerinden birine 
ödenmedi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bu işyeri Veya sa
bit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bir 
şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. 
Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer 
Devlette elde ediljen kazançtan oluşması durumu değiştirmez. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan 'temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mu
kim olarak bulunduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faali
yette bulunursa ve söz konusu temettü elde ediş oilayı ile bu işyerinin arasında etkin 
bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu 
durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde llj 

FlAÎZt 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devlet mukimine ödenen faiz, bu di
ğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına 
göre de vergilendirile'bilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi faizin gerçek leh
darı ise bu şekilde alınacak vergi gayrisafi faiz tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın : 
a) Romanya'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Merkez Bankasına 

ödenen faizler Romen vergisinden muaf tutulacaktır; 
b) Türkiye'de doğan ve Romanya Hükümetine veya Romanya Sosyalist Cum

huriyeti Millî Bankasına ödenen faizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır. 

4. Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, (ipotek garantisine bağlı olsun olmasın 
veya kazancı paylaşma hakkını tanısın tanımasın, devlet tahvillerindeni tahvillerden 
veya ''bonolardan ve her njevi alacak hakkından doğan geliri, geç ödeme dolayısıyla 
söz konusu olan gecikme cezalarını ve gelirin elde edildiği Devletin vergi mevzuatına 
göre ikraza* geliri sayılan diğer bütün gelirleri kapsar. 

5. Bir Devlet mukim faiz lehdarı, faizin doğduğu diğer Âkit Devlette sahip ol
duğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği 
alacak ile bu işyeri arasında eltkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hü
kümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin kendisi, idarî birimi, mahalli idaresi veya mukimi tarafın
dan ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz 
ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan 
borç - alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve faiz bu işyerinden 
kaynaklandığında, söz konusu faizin işyerinin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul 
olunacaktır. 
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7.j Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında 
veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir iliş
kinin olmadığı durumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştı
ğında, bu madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda 
ilâve ödeme bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Dev
letin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

8. Bir Âkit DeVlet mukimi, diğer Âkit Devletin bir mukimine mal veya ticarî 
eşya sattığında ve söz konusu mal veya ticarî eşyanın bedeli, bu mal veya ticarî eş
yanın, teslimini takip eden belirli bir süre sonra ödendiğinde, bu maddenin amaçları 
yönünden, söz konusu ödemelerin hiçbir bölümü faiz olarak kabul edilmeyecektir. 
Böyle durumda, 5 ve 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde; 12) 

GAYRİMADDÎ HAK BEDELLERÎ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mülkimin© ödenen gay
rimaddî hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri' Âklit Devlette ve 
o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunu
lan kişi gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, gayri
maddî halk bedelinin gayrisafii tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan «gayrimaddî hak bedelleri» terimi, sinema filmleri, 
radyo - televizyon yayınlarında kullanılan filimler ve barutlar dahil olmak üzjere, edebü, 
artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen 
veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınaî, ticarî, bilimsel 
tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile 
sınaî, ticarî bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma karşılığında ödenen 
her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı, bu 
bedelin elde edildiği diğer Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulu
nursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir 
bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu du
rumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, idarî birimi, mahallî idaresi veya mukimi tarafından 
ödenen gayrimaddî hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla 
beraber, gayrimaddî hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Âkit 
Devlette gayrimaddî hak bedelini ödemeye neden olan halk veya varlık ile bağlantılı 
bir işyerine sahip olduğunda ve bu gayrimaddî hak bedeli bu işyerinden kaynaklandı
ğında, söz konusu gayrimaddî halk bedelinin işyerlinin bulunduğu Devlette elde edil
diği kabul olunacaktır. 
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6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrıimaddî hak bedelinin mik
tarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan 
özel ilişki neddniyie, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar 
arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedilen 
miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilâve ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri 
de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatı uyarınca vergilendirilebilecektir. 

Madde !13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mulkimincje, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede 
tammlanan bir gayrimenkul varlığın ölden çıkarılmasından elde edilen kazanç bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin 
ticarî varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait menkul 
varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu işyerinin veya sabit yerin (yalnız 
veya tüm teşebbüsle birlikte) elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak üze
re, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Bununla beraber, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtalarının veya söz konusu gemi, uçak veya kara nakil vası
talarının işletilmesi ile ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, 
yalnızca bu Devlette vergilendirlebilecektir. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarıl
masından doğan kazanç yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergi-
lendiriilebilecektıir. 

Bununla beraber, diğer Âkit Devlette doğan ve bundan bir önceki cümlede bah
sedilen sermaye değer artış kazançları, alış ve satış arasındaki süre bir yılı aşmadığı 
takdirle, bu diğer Âkit Devlette de vergilendirlebilecektir. 

Madde 14) 

SERBEST MESLEK FAALÎYETLERt 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest ımeslek faaliyetleri veya bağımsız nite
likteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirile-
bilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devletçe icra edilirse ve eğer: 

a) Kişi bu diğer Devlette bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği 
bir sabit yere sahip ise veya, 

b) Kişi bu diğer Devlette, söz konusu faaliyetleri licra etmek amacıyla bir yılda 
veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla kalırsa, söz konusu gelir, bu diğer Dev
lette vergilendirilebilir. 

Böyle bir durumda olayına göre ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen 
gelir ya da yalnızca bu 4iğer Devlette bulunan süre içinde elde edilen gelir, bu diğer 
Devlette vergilendirilebüir^ 
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2. «Serbest meslek faaliyetleri» terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bi
limsel, ©debi, akistik eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun, yanıs-ıra, doktorların, avu
katların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini 
ve özel meslekî veya teknik bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına 
alır, 

Madde 15 

BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Dev
let mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş vje diğer benzeri men
faatler, bu hizmet diğer Âkit Devlette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette 
vergilendirilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde iedıilen gelir 
diğer Devlette vergiiendirillebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden 'kişi, bu diğer Devlette bir takvim yılı içinde bir veya birkaç 
seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve, 

b) ödeme, bu diğer Âkit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya 
böyle 'bir işveren adına yapılırsa vje, 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yer
den yapılmazsa, 

Yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
3. Bu maddenin daha önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte 

işletilen bir gemi, uçak veya kara nalkil vasıtasında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla 
elde edilen gelir, teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette viergilendiri-
lebilir. 

Madde 16 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin Yönetim 
Kurulu üye'si olması dolayısıyla eline geçen ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17! 

ARTtST VE SPORCULAR 

1. Bu Anlaşmanın 14 ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir 
Âkit Devlet mukimi olan ve tiyatro, sinema, radyo, televizyon artistliği yapan veya 
müzisyen olarak çalışan sanatçıların ve bunun yanısıra sporcuların diğer Âkit Dev
lette icra ettikleri bu nitelikteki şahsî faaliyetleri doilayısıyla elde ettikleri gelirler, bu 
diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki kişisel faaliyetlerden 
doğan gelir, kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci madde 
hükümleriyle bağlı kalmmalksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği 
Âkit Devlette vegilendirirebilir. 

3. Bununla bera'ber, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette icra .ettiği 
bu nitelikteki faaliyetler, bir kültür Anlaşması veya Âkit Devletler arasında yapılan 
herhangi 'bir düzenleme çerçevesinde iicra ediliyor ise bu faaliyetlerdlen elde edilen ge
lir, bu diğer Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 

Madde 18 

EMEKUİ MAAŞLARI 

19 uncu Maddenin 1 inci fıkra hükmü sakili kalmak üzere, geçmiş hizmetleri 
dolayısıyla ıbir Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen emekli maaşları ve diğer ben
zeri ödemeler, sadece bu Devlette vergileödirileMecek'tir. 

(Bu hüküm aynı zamanda bir Âkit Devlet mukimine sağlanan ömür boyu gelire 
de uygulanacaktır. 

Madde 19 

KAMU ÖÖREVIiBRt 

1. Bir Âkit Devlerin kendisine, idarî birimine veya mahallî, idaresine bir kamu 
görevi dolayısıyla 'bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, 'bu Âkit 
Devlet, idarî birim veya mahallî idare tarafıridan veya (bunlar tarafından oluştu
rulan fonlardan yapılan ödemeler, emekli maaşları da dahil, yalnızca bu Devlette 
vergilenldirile'bilecektir. 

2. Bir Âkü't Devletin kendisi, idarî ıbirimi veya mahallî idaresi tarafından yü
rütülen ticarî ıfaaliyeitlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan ödemelere ve 
emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin /hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 

ÖĞRENOUER 

1. (Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim ve
ya meslekî eğitim amacıyla ikâmet eden 'bir öğrenci veya stajyerin, geçim, öğrenim 
veya meslekî eğîtim masraflarını karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kay
naklardan ıgelen paralar, bu diğer Devlette altı yılı aşmayan bir süre için vergilen
dirilmeyecektir. 

2. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette »öğrenimi veya mes
leği ile ilgili staj yapmak üzere bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde 
hizmet ifa eden bir öğrenci veya stajyerin eline geçen ücretler* 'bu diğer Devlette 
vergilenldirilmeyecekiiır. 
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Madde 21 

ÖĞRETMENLER 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit devlette yalnızca öğretim ve 
bilimsel araştırma yapmak amacıyla ıbulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin 
iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için öğretim veya araştırma karşılığında, bu 
diğer Devletin dışındaki kaynaklardan sağladığı paralar, bu idiğer Devlette vergiden 
muaf tutulacaktır. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, kamu menfaatine yönelik olmayan; fakat özellik
le özel kişi veya kişilerin 'menfaatine yürütülen araştırmalar dolayısıyla elde edilen 
araştırma gelirlerine uygulanmayacaktır. 

Madde 22 

ÖİÖER GELİRLER 

Bir Âkit Devlette elde edilen ve bu Anılaşmanın bundan önceki Maddelerinde 
ele alınmayan gelir unsurları, bu Devlette vergilendiriletbilir. 

Madde 23 

SERVET 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin 6 ncı maddede bahsedilen gayrimenkul varlık
lardan 'oluşan ve diğer Âkit Devlette bulunan serveti, bu diğer Devlette vergi'lendi-
rilebilir. 

2. ıB'ir Âkit Devlet teşdbbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri
nin aktifine dahil menkul varlıklardan veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullanabileceği bir şahit yere ait 
menkul varlıklardan oluşan servet, ıbu diğer Devlette verjgilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikde işletilen gemi uçak veya kara nakil vasıtalarından ve
ya sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesine tahsis edilen 
menkul mallar'dan oluşan servet, yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette 
vergilendirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devlet mukiminim 'servetinin diğer hütün unsurları, yalnızca bu 
Devlette vergilendirildbillecefctir. 

Madde 24 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecek'tir : 
1, Romanya'da: Romanya mukimlerince bu Anlaşma hükümlerine göre Tür

kiye'de verıgilendirilebilen ıbir gelir elde edildiği veya servet, sahihi olunduğu takdir
de, Türkiye'de ödenen vergiler, Romanya Devletine ödenecek vergilerden mahsup 
edilecektir. 

(Bununla »beraber sözkonusu mahsup, Türkiy'de vengilendirlöbilen gelir için, mah-
supdan önce (Romanya'da hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 
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Romanya devlet 'teşebbüsleri tarafımdan Devlet bütçesine aktarılan kârlar Ro
manya vergisi olarak kabul edilecektir. 

2. Türkiye'de : Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Roman
ya'da vengilendirilebilen bir Ige'lir elde ettiğinde, Türkiye, Türk vergi mevzuatının ya
bancı vergilerin mahsubuna ilişkim hükümleri «aklı kalmak üzere (Ibu hükümler 
Anlaşmanın genel prensiplerini etkilemeyecektir), bu kişinin gelirine isabet eden ver
giden, Romanya'da gelir üzerimden ödenen venginin mahsubuna müsaade edecektir. 

Bununla beraber söz konusu malh'sup, Romanya'da vergilemdirilebilen gelir için, 
mahsupdan önce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

Madde 25 

AYRİM YAPILMAMASI 

L 'Bir Âkit 'Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette o Devletin vatandaşları
nın aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve ' 
buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı 
mükellefiyetlere talbi tutulmayacaklardır. 

2. 7 nci Maddenin 6 ncı fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Dev
let teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, (bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten bir teşebbüsüne göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı kar
şıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkilt Devletin diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip 
olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, iHc bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüs
lerin tabi oldukları veya olabilecekleri verigilemeden ve buna bağlı mükellefiyeter-
den değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükelleifiiyelfclere tabi tutul
mayacaklardır. 

4. Bu madde kapsamına alınan hiçbir husus : 
a) IBir Âkit Devletin kendi mukimlerine, şahsî veya ailevî durumları dolayı

sıyla uyguladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet 
mukimlerine de uygulamaya mecbur olduğu; 

b) Eğer bir Âkit Devlet, yatırımların teşviki 'ile ilgili bazı vergi matrah in
dirimlerinin ve muafiyetlerin, diğer Âkit Devletin kişileri için uygulanmasını sınır
larsa, bu Devletin ayrım yaptığı, 

yönünde yorumlanmayacaktır. 

Madde 26 

BtLOt DEÖtŞUMlI 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi 
için gerekli olan bilgileri; bunun yanısıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği 
sürece, bu Anlaşma kapsamına giren vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yü
rütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bir Âkit Devlet ta
rafından alman her 'türlü bilgi, gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen 
vergilerin tahakkuk veya tatıfsilleriyle veya cebri icra yada cezasıyla veya bu husus-
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lardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara, adlî makamlar 
ve idarî kuruluşlar dahil, verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar sözkonuısu bilgileri 
yalnızca yukarıda (belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır» 

2. Bu Maddenin 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Akit Devletlerden birini: 
a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına 

uymayacak idarî önlemler alma; 
b) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri 

çerçevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî 'sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren 
bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme, 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 27 

İDARÎ YARDIMLAŞMA 
1. Âkit Devletler, 2 nci Madde kapsamına giren vergilerin asıllarının, zamla

rının, eklerinin, faizlerinin, giderlerinin ve ceza hukuku sınırlarına girmeyen para 
cezalarının tebliğ ve tahsili amacıyla karşılıklı yardımlaşmayı taahhüt ederler. 

2. 'Bir Âkit Devletin yetkili makamımın talebi üzerine diğer Âkit Devletin yet
kili makamı, kendi 'Devletinde yukarıda bahsedilen vergilerin (tebliğ ve tahsiline uy
gulanan mevzuat hükümlerini dikkate almak suretiyle birinci fıkrada belirtilen ve 
ilk Devlette tahsil edilebilir hale gelmiş olan kamu alacaklarının tebliğini ve tahsi
lini sağlayacaktır. Bu alacaklar, kendisinden talepde bulunulan Devlette hiçbir ön
celik kazanmayacak ve bu Devlet, talepde bulunan Devletin mevzuatının müsaade 
etmediği hiçbir ioraî tedbiri alma yükümlülüğü altında tutulmayacaktır. 

3. 2 nci fıkrada belirtilen talepler, icraî ıbblgelerin resmî bir örneği ile destek
lenecek ve eğer gerekiyorsa ilâm mahiyetindeki mahkeme kararının resmî bir örneği 
de eklenecektir. 

4. Bir Âkit Devletin yetkili makamı haklarını güvence altına almak amacıyla, 
henüz itiraz yolu açık bulunan kamu a,lacakları için de, diğer Âkit Devletin yetkili 
makamına başvurup, bu diğer Devletin mevzuatında öngörülen koruma tedbirlerinin 
alınmasını isteyebilir; bu tedbirler için de 1-3 üncü fıkra hükümleri duruma göre 
uygulanabilir. 

5. 26 nci Maddenin 1 inci fıkra hükümleri, kendisinden talepde bulunulan 
Devletin yetkili makamına, bu Maddenin bundan 'önceki fıkralarının uygulanması 
dolayısıyla sunulan bütün bilgilere de aynen uygulanacaktır. 

6. Bir iÂki't 'Devletin diğer Âkit Devlette hizmet ifa eden vatandaşları vergi 
sorunlarının, halli için, kendi Devletlerinin bu husüsda yetkili makamının bu diğer 
Devlete gönderdiği memurların yardımına başvurabilir. Bu makam ve memurların 
yetki ve sorumlulukları bu diğer Devletteki benzeri makam ve memurların yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin hukukî düzenlemelere göre belirlenir. 
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Madde 28 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlem
lerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı ve
ya yaratacağı kanaatine vardığında, hu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen mü
racaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili 
makamına arz ledebilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatmin
kâr bir çözüme ulaşamadığı takdirde,- bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi örf-
lemek amacıyla, diğer Âkit Deıvletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret 
sarfedecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uy
gulamasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çöz
mek için gayret göstereceklerdir. Aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuştu
rulamamış durumlardan kaynaklanan çifte vergillemenin ortadan kaldırılması için 
birbirlerine danışabilirler. , 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hu
suslarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilir
ler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü görüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu gö
rüşme Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan bir Komisyon
da yürütülebilir. 

Madde 29 

DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının devletler huku
kunun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 30 

YÜRÜRLÜÖE GİRME 

1. Bu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri en kısa zamanda teati edile
cektir. 

2. Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe girecek ve hüküm
leri, Türkiye ve Romanya'da Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın Ocak 
ayının birinci günü başlayan veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine 
ilişkin vergilere uygulanacaktır. 
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Madde 31 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 
Bu Anlaşma, Âkit DöVİle'tlerden 'biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükde 

kalacaktır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden beşinci yılın 1 Ocak günün
den itibaren her bir Âkit Devlet, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce 
diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermelk suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. Bu 
durumda Anlaşma, Türkiye ve Romanya'da fesih ihbarnamesinin verildiği yılı iz
leyen yılın Ocak ayının birinci günü başlayan veya daha sonra başlayan vergilen
dirme dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade etmeyecektir, 

Bu hususları teyiden, ilki Devletin tam yetkili temsilcileri, bu Anlaşmayı imza
ladılar. 

Türkçe, Romence ve İngilizce dillerinde, her üç metinde aynı derecede geçerli 
olmak üzere, Bükreş'de, 1 Temmuz 1986 tarihinde düzenlenmiştir. Metinler arasın
da farklılık olması halinde, ingilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ROMANYA SOSYALİST 
HÜKÜMETİ CUlMHURlYETl HÜKÜMETİ 

ADINA ADINA 

Abdullah TENEKECİ Petre GIGEA 
Devlet Bakanı Maliye Bakanı 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 51) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslâm Cumhuri
yeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçı
lığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye 
Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1 /354) 

T. C. 
Başbakanlık 8.1. 1988 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı; K.K.Gn. Md. 07/196-1311/01055 

TÜRKİYE IBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Öriceki hükümet döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 
inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik, listede adları belirtilen kanun tasarıları
nın yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

1/76Ö Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

T.C. 
Başbakanlık 14 . 4 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: K.K.Gn. Md. 18/101-1989/03292 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
8.4.1986 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhu
riyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
/. Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 



GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan îslâm Cumhuriyeti arasında 14 Kasım 1985 
tarihinde akdedilen «Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendiırmeyi önle
me ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması» ile iki Devlet arasında sermaye, 
teknoloji ve hizmet akımlarının hızlanması ve müteşebbislerin vergiye ilişkin sorunlar
da belli bir güvenceye kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

Anlaşmanın, kapsamına aldığı hükümlerle çifte vergilendirmeyi nasıl önlediği, 
muhtelif gelir unsurlarının hangi Devlette ne şekilde vergileneceğini nasıl düzenlediği 
ilişikte sunulan madde gerekçelerinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. Bununla beraber 
bu Anlaşmanın ana amaçlarımı; gelirin İki Devlette çifte vergilendirilmesini önlemek; 
yabancı Devlette yatırım yapan, teknoloji ve biizmet sunan kişilerin o Devletin mükel
leflerine kıyasla daha ağır vergilendirilmesine engel olmak; gelirin ikamet veya kay
nak Devletten yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamak; eğer bu mümkün olmaz
sa İki Devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaştırmak; böylece teşebbüslerin risk 
almadan önce ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti he
saplayabilmesini sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür. 

Anlaşmanın doğrudan doğruya vergi muafiyeti temin ettiği gelir grupları, Tür
kiye ile Pakistan arasınlda veya bu Devletlerle diğer Devletler arasında uluslararası 
deniz ve havai taşımacılık işlerini yürütenlerdir. Anlaşma hükümlerine göre, uluslar
arası taşımacılık teşeblbüsleri diğer Devletten elde ettikleri kazançlar dolayısıyla bu 
diğer Devlette vergıilendirilmeyecekier, yalnızca kendi Devletlerinde vergi ödeme mü
kellefiyeti altında olacaklardır. 

Temin edilebilen bilgilere göre, Pakistan teşebbüslerinin, Türkiye'den deniz ve 
hava taşımacılığı faaliyetleri dolayısıyla ödedikleri vergiler 1983 yılında 6.207.074,— 
TL., deniz ve hava taşımacılığı dışında tüm dar mükellef kişi ve kurumların ödedik
leri vergiler 1.083.263,— TL.'dır. Türk teşebbüslerinin Pakistan'da ödedikleri vergi
ler ise 1981 yılında 29.783.450,— TL., 1982 yılında 18.241.008,— TL.'dır. 

îki Hükümet arasında 14 Klasım 1985 tarihinde imzalanan bu Anlaşma, 31.5.1963 
tarih ve 244 sayılı Kanun uyarınca bıir Kanun Tasarısı halinde Yüksek Meclisin hu
zuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Türikiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 



_ 3 — 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE PAKİSTAN İSLAM; CUMHURİYETİ ARASIN
DA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRME
Yİ ÖNLEME VE VERGİ (KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ 

(MADDE GEREKÇELERİ 

Anlaşma maddelerinin gerekçesi : 
Türkiye Guırrihunijvetiı «De Pakistan lalaım Cumhıudyetii arasında Gelir Üzerinden 

Ahnan Vergilerde Çilfte VergMenıdiırımeyİ önılleme ve Vergi Kaçakçıllığına Engel Olıma 
Anlaşması 29 (maddeden rnıeydama ıgelîmiışttiir. Anlaşma meltmimiın maddelleriiyfe ilgü! ge
rekçeler aşağıda îbelirtüLmî tia-. 

Madde 1. Kişilere iiışkıim kaipsam 
1 inci madde hükmü gereğince, bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her 

ikisinin muk'iımli olan kilslere uıygulDanacaktıır. 
Diğer bir ifade dille bu Anlaşma, ımdıUıiyeıt farkı gözetmeksizin Akit Devletlerden 

(Türkiye ve Pakistan'dan) birikilin veya her ikıisiraiın üilkesıkıde mülküm kimselere uygu
lanacaktır. 

Madde 2. Kavranan vergiler, 
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin 

etmek amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 itnci fıkrası Anılaşmanın, hangisiinde ne şekilde alındığına bakılmak
sızın Afcilt Devletlerden herhangi ıbiriındle, ıpoitük alit Ibödlüımlerdıe veya mahallî idare
lerde gelliır üzerinden altoan vergililere uygulanacağını (belirtmektedir. 

2 noi fıkra gelfirden a'toan vergililerim kaıpsaımım çilzımefctedar. 

3 üncü fıkra Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki halilhafcır vergilerden (hangilerine 
uygulanacağını beliiritmöktedir. Anlaşmanın kapsamına giıren haü naizıır vergiler Pakis
tan İslam Cumihuriyetiimde Geter Vergiisi, Süper Vergi ve llllave Vergil, Türkiye Cum
huriyetinde 'iıse Gedik ve Kurumlar Vergilileridir. 

4 üncü fıkra, halihazır vergillleıre ilaveten veya onlarun yerime alınmaya ibaşliaıyan 
vergilerin de AnKaışma kapsamına gÜırdiığimi ihiükme IbiağlamakıtadiT. 

Madde 3. Genel tanımlar 
Bu maddede, Anlaişmada Iku'lanıllan terjiımlerin yorumu için lüzumlu genel tanım-

lar yer almaktadır. ' 

Bu maddede sırasıyla «Türkiye», «Pakistan» «bir Âkit Devlet», «diğer Âkit Dev
let,» «vergi», «kıiişiı,» «şirket,» «kanunî merkez,» «vatandaşlar,» «biir Akit Devlet te
şebbüsü,» «dlijğer Aikiıt Devlet teşebbüsü» ve «yeddi makam» terimlerinin tanımı yer 
almaktadır, 

Türkiye terimi, devletler hukukundaki son gelliışmellere uygun olarak kıta sahan-
hğındaki ekonomik faailyeitflerin vergiıl)endiriillmesıiın(i kapsayacak şekillide tammîanmıştıır. 

Ayrıca Anlaşmada tanımlanamamış terimlerin, Âkit Devletlerden her birinin iç 
mevzuatındaki aıiamllan taşıdığı toelintimlijş ve Anllaışmada bokluk kalması sağlanmıştır. 
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Madde 4. Mal likaımebgâh. . 
Anlaşmanın pek çok maddesinde Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, doğrudan doğ

ruya malî ikametgâh l(mulkim) kavramıma göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, ger
çek ve tüzelkişilerim hangi Devletim mülkimi addedileceği hususu büyük bir önem 
arzetmektedir. 

Maddenin 1 imci fıkrasında, gerçek ve itüzelki'lş'l'Jer arasında ayırım yapılmaksıızın, 
ikametgâh, ev, kanunî ımıerkez, liış merkezi veya benzer yalpıda diğer herhangiı biir kri
ter nedeniyle vergi mükellefiyeti altıma ıgiren kiışi, mukim addedilmektedir. Gelir Ver
gisi Kanunumuz Türkiye'de yenileşmiş gerçek kiş/iılleri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz 
ise kanunî veya üş tmerlkezi Türkiiiye'de bulunan küruımiları itam mükellef addettiğimden, 
1 imci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paırallöllik siağüammaktadi'r. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, gerçek kişilerim I ilnei fıkrada sayılan kriterler nede
niyle her ilki Devletin de mukimi addedilmesi halinde, hanıgi kıstaslar külanullarak, 
yalnızca bir Davlfletiın mukimi addedilîeceği hususu çözümlenmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunum gerçek kişiler dışında kalan kişilerde çık
ması hallinde Âkilt Devletlerim yetkili' makamıllarının ısorunu, 25 linçi Mal'de hüküm
leri çerçevesinde karşılıklı anlaşmayla çözümleyeceklerini hükme ba(ğliamıştn\ 

Madde 5. İşyeri 
(îşyeriniın tanımına idlişkin bu madde son derece önemlidir. Billilndiği üzere Gelir 

ve Kurumlar Vergisi Kanunlarımız ıticarî kazancın Türkiye'de elide ediıllmiş sayıliması 
için kazanç sahiplerinim Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimi temsilci) bulun
durması ve kazancın bu yerlerde veya ibu temsliilbler vasıtasıyla yapıllan lışllerden doğ
masını şart koşmaktadır, Aynı şekilde, buı Anlaşmanın ticarî kazanca 'ilişkin olan' 7 nci 
maddesinde de yalnızca işyerine atifadlebillen Itiıcarî kazancın kaynak devlette ver
gilenebileceği prensibi getirilmiştir. Madde, 7 fıkra ıille hangi hallilerde Mır işyerinin 
kendini göstereceğimi veya ıgösıtıeremeyeceğidil bütün aynınltılarıylla açıklamaktadır. 

1 inci fıkrada «işyeri» teriminin genel lhi(r ttanıımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada ise kapsama özelikle giren lişyerlerine örnekler verilmektedir ki 

bunlar: yönetim yeri, şube, büro, (fabrika, atölye, maden, petrol veya doğal' gaz ku
yusu, taş ocağı veya doğall zenginlikleri'ın elide edüllmesini sağlayan diğer herhangi bir 
yer ve daJiırrui satış fuarıdır. 

3 üncü fıkrada, süresi altı ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma 
projesi ve bunlarla ülgilü kontrol faaliyetıDerii işyeri kapsamına alınmıştır. 

4 üncü fıkrada işyeri sayılmayan haliDer beiDilribiılimi'şitir. 
5 inci fıkrada daimi ıfiemsiciıll'lk 'düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşeb

büs namına akit düzenleme yetkiline sahiijp ölür ve buı yetkisini düzenli olarak kul
lanırsa, tenisi/! ettiği teşlelbbüs, bu Devlette Ibl'ir işyerine sahip kalbul edilecektiır. Bunun 
yanısıra, temsilc'inlin böyle bir, yetkisi olmasa dahi, namına süreklli olarak mal sevket-
tiği 'teşebbüsün malarını muitaden sltokilamaısı hallinde de, bu teşebbüs bu Devlette hür 
lişyerine sahiip kalbuıl edilecektir. Bununla beraber eğer bu fcilşfi, teşebbüs adına arada 
sırada sevk 'ettiği malardan ilk bahsedilen Devlette arızi; olarak maili stoku buil/undu-
rursa, sözkonusu teşebbüsün bir işyeriıne sahiip oluğu kabul) edilmeyecektir. 
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Anlaşmada işyeri ve daimi temsjjki 'ayrı ayrı maddelerde gösterikieyip, her ikisi 
de «işyeri» maddesinde kavrandığından, bu fıkra (hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun 
dar mükelleflerin ticarî kazançlarının Türkiye'de vergilendiriilmesûne imkân tanıyan 
daimi ternısici'liğe ilişkin hükümleri AnlIaşmaya yan&ıitıllmıiş ̂ llmaktadıır. 

6 ncı fıkra, be İlli şartlar altında simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye 
sahip bir başka aracı vasıtasıyla faaliyette bu'lunmıa halinde işyerinin varsayılmayacağı 
ile ilgilidir. 

7 nci fıkra ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim kurumların birbirlerini kontrol et
mesinin, bu kurumlardan birinin diğerine bağlı bir işyeri sayılması için yeterli bir şart 
olmadığını belirtmektedir. 

'Madde 6. Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir 
ıBurada önemli oOan husus, Gelir Vergisi Kanunumuzun 70 inci maddesinde sayı

lan gayrimenkul sermaye iratlarının münhasıran bu maddede düzenlenmediği, Anlaş
manın 12 nci maddesinde kayıtlı bulunan gayriımaddî hak bedenlerine de taştığıdır. 
Bunun yanısıra, bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zaman
da gayrimenkullerln yaratılabileceği hertürlü gelir unsurumu (ticarî kazanç, ziraî ka
zanç) da kapsamıma almaktadır. 

Bu çerçeve altında maddenin 1 inci fıkrası, gayrimenkul: gelirlerinin vergileme hak
kını gayrimenkulun bulunduğu Devlete bırakmaktadır. 

2 inci fıkra gayrimenkul varlık terimini tanımlamaktadır. 
3 üncü fıkra gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanma sundan ve

ya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirin, bu gayrimenkulun bu
lunduğu Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. 

4 üncü fıkra, 1 - 3 üncü fıkra hükürnllerinim serbest meslek erbabına dia uygula
nacağını belirtmektedir. 

Madde 7. Ticari kazançlar 
Bu maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesinde esas ilkeyi getir

mektedir. Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirile-
cektlr. Ancak faaliyet diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, yalnız
ca bu işyerine atfedilecek kazançlar diğer Devlette vergıilendifilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesap lanmasındaki esaslarla ilgilidir. Buna göre 
işyeri, bağımsız bir teşebbüs gibi ele allınaoak ve benzeri teşebbüslerin benzeri koşul
lar altında elde etmesi gereken kazanç sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece iş
yerli - mıenkez ilişkilerimde emsaline göre yüksele veya düşük fiyatjandırımaya gidilirse, 
olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilmesine göre yeni bir vergi mat
rahı hesaplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, İşyeri kazancından indirilecek gider unsurları ile ilgilidir, işyerinin 
kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde ya
pılan yönetim, genel İdare giderlerinden verilen bir payı da kapsamıma allan ve işyerli
nin amaçlarına uygun düşen giderler indirilebilecektir. 
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4 üncü fıkra, sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine kazanç atfolu-
namıyacağt hakkındadır. 

5 indi fıkra, bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşma'nın diğer 
hükümlerini saklı tatmaktadır, 

Madde 8. Gemicilik ve hava taşımacılığı 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikide gemi veya uçak 

işletmeciliğinden sağladığı kazançlarını, yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Devlette 
vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nei fıkra, ilk fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme ve acentalar 
içim de geçerli olduğunu hükme bağlamaktadır. 

3 üncü fıkra uluslararası trafik teriminin tanımı ile ilgilidir. Türk veya Pakistan 
teşebbüsü tarafından gemi veya uçak işletilerek yapılan taşımacılık, ulluslararası taşı
macılık tanımına girmektedir. Devletlerden sadece birimin sınırları içinde gerçekleşti
rilen gemi veya uçak iişletmecii'liği uluslararası trafik tamımı dışında kakmaktadır. 

Madde 9. Bağımlı teşebbüsler 
(Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 noi maddelerinde düzenlenen ör

tülü kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, birbiriyle bağımlı olan te
şebbüslerin, bağımsız teşebbüslere kıyasla farküı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandir-
maiara yönelmeleri halinde, Âkit Devletlerin ne tür tedbirler alabileceği hükme bağ
lanmaktadır. 

1 inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstertmeyip, bağımsız 
.teşebbüsler arasında geçerli olacak fiyatlardan sapma gösterme'leri halinde vergi ziya
ma uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hakkını vermektedir. IBU ek vergileme sonun
da, diğer Devletin kendi mükellefi bağımlı teşebbüste yapacağı matrah ve vergi indi-. 
rimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10. Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ite ilgilidir, Bir Âkit 

Devlet şirketi tarafından diğer Âkit Devlet mülkimi bir kişiye ödenen temettülerin, bu 
diğer Âkit Devlette vergilendirileceği esas ilkedir. 

2 nci fıkra temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukimi olduğu, yani temettü
lerin doğduğu Devlette de vergfemdiriiebileoeğini öngörmektedir. Kaynak Devlette di
ğer Devlet mukimleriıiâ uygulanabilecek temettü vergi tevkifatı, % 25'i aşan iştirak
lerde % 10, diğer bütün durumlarda !% 15 olarak tespit edilmiştir. Ancak % 10 vergi 
tevkifatı 'için temettü ödeyen şirketin bir sınai faaliyetle iştilgal etmesi zorunludur. 

3 üncü fıkra, temettü ve sınai faaliyet terimlerinin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, işyerlerinin 7 nci madde (ticarî kazanç) çerçevesinde vergilendi-

rildikten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de verglilen-
dirilebiecekleri öngörülmektedir. Böylece Gelir Vergisi Kanunumuzun 94/7 nci mad
desi hükümleriyle Anlaşma hükümleri arasında uyum sağlanmış olmaktadır. 
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5 inci fıkra, temettü liehdarıııın temettü dağıtan şirketin mukimi olduğu Âkit Dev
lette bir işyerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle işyeri arasında bir bağlantı ol
ması! halinde, bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bunun yamsıra 
Pakistan açısından serbest meslek ifasıoa ilişkin 'işyerleri için dte aynı kural uygulana
caktır,. Bu gibi hallerde, ticarî kazanca liMşkin olan 7 nci madde veya serbest meslek 
kazancına ilişkin olan 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 ncı fıkra, bir Âkit Devletin kendisinden kazanç elde eden ve diğer Âkit Dev
letin mukimi dlan bir şirketin dağıttığı temettüler üzeninden veya dağıtamadığı' kazanç
lardan' herhangi bir vergi almayacağına amirdir. Böylece kaynak Devletin vergileme 
yetkisi kuram kazancına uygulanmakta; fakat bu kurumdan kâr payı elde eden ki
şilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. 

7 nci fıkra; bu madde hükümlerinin, bünyesinden temettü ayrılıp ödenen kurum 
kazancının vergilendirilmesine etki etmeyeceği hükmünü öngörmektedir. 

Madde 11. Faiz 
1 indi fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel İlkeyi öngörmektedir. Faizi, leh-

darın mukimi olduğu Âkit Devlet vergilenldiırme hakkına sahiptir. 
Faizlerin doğduğu Devlete :% 10 vergi tevklifatı hakkı tanıyan hüküm 2 nci fık

rada yer almaktadır. 
3 üncü fıkra, Türkiye Cumhuriyeti ile Paki&tam İslâm Cumhuriyeti Hükümetleri

ne ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Pakistan Devlet Bankasına ödenen 
faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. 

4 üncü fıkrada faiz terkniinin' kapsamı belirtilmektedir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan tavizli 

vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerinle göre vergillendiri'leceği ile iilgiJıidk. 
Bunun yamsıra Pakistan açısından, serbest mesleğin ifasına mahsus bir işyerinden elde 
ediılen faizlerde de aynı kural uygulanacaktır. 

6 ncı fıkra, faiz gelirlerinin ne zaman bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını 
hükme bağlamaktadır. Buna göre, ödeyicinin Devlet, politik alt bölüm, mahalî ida
re, mukim veya bu Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer o'ması hallinde, sözko-
nusu, faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının beliırlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuş
turmaktadır. Fıkra hükmıüine göre, muvazaa yapabilecek kişiler, arallarında özel ilıışkli 
bulunan faiz ödeyici ile faiz lehdarı ve her ikisiyle başka bir. kişi olarak belirtilmek-
tedıiır. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaş
tırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak ortaya konmuştur. Bu halde faz
la kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi bir faliz sayılimayacak ve 
Anlaşma'nın diğer hükümleri dıikkate alınarak Âkit Devletlıerin iç mevzuatına göre 
vergilendirilecektir., 

Madde 12. Gayrimaddî hak bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmektedir; vergileme hakkı, ödeme ya

pılan kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 51) 



— 8 — 

2 nci fıkra hükmü, bedellerin hâsıl olduğu Devlete de belli bir oranda vergi tev
kif atı hakiki tanımaktadır. Bu oran Pakistan ile yapılan Anlaşmada yüzde 10. olarak 
tespit edilmiştir. 

3 üncü fıkra, gayrimaddî hak bedelllerkıin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla ©'İde edilen gayrimaddî halk bedellilerinin ta

vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ön
görülmüştür. Bunun yamsıra Palkistan1 açısından sıerbest mesleğin ifasına mahsus bir 
işyerinden elde edilen gayrimaddî hak bedellerinde de aynı kural uygulanacaktır. 

5 inci ve 6 nci fıkralar, faizde olduğu gibi, gayrimaddî hak bedellerinin nerede 
elde edilmiş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özeli 
hükümler öngörmektedir. 

Madde 13. Sermaye değer artış kazançları. 
6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan 

kazançların vergilendirilme hakkını, bu malların bulunduğu Âlkit Devlete tanıyan hü
küm 1 inci fıkrada öngörülmüştür. 

Bir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan ka
zançların vergileme hakkının, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlete tanındığı ikinci 
fıkrada hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukiminoe uluslararası trafikte işletilen gemi veya 
uçaklar ile bunların işletilmesine tahsis edileni menkul malliarın satışından elde edilen 
kazançların, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

4 üncü fıkra, 1 inci ilâ 3 üncü fıkralarda değini lenflerin dışında kalan1 varlıkların 
elden çıkarılmasından doğan kazancın yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. 

5 inci fıkra, 4 üncü fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin 
diğer Devlette mukim bir şirketin hisse senetlerini veya bu şirketteki buna benzer 
hakları veya bu diğer Devlette çıkarılmış olan tahvilleri elden çıkarmasından doğan 
kazancın, bu diğer Devlette vergilemdiırileceğini hükme bağlamıştır. 

Madde 14. Serbest meslek faaliyetleri 
Gelir Vergisi Kanunumuzun yanışına Kurumlar Vergisi Kanunumuzun da dar 

mükellef lerin serbest meslek kazançlarını vergi tevlkifatına tabi tutması dolayısıyla 14 
üncü madde, kurumları kapsam dışı bırakmayan bir yapıda tutulmuştur. 

Maddenin 1 ıınci fıkrasında gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançla
rınım kazancı elde edenin mukim olduğu Devlette vergMendkıileceği hükme bağlan
mıştır. Bununla beraber, bu kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yer'den veya bu 
diğer Devlette 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettiği kazancın kaynak Devlette 
de vergi lendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin elde edecekleri serbest meslek kazançları için düzen
leme yapılmış ve bir Âkit Devletin birv teşebbüsü tarafımdan serbest meslek kazancı 
elde edilmesi halinde, teşebbüsün yalnızca bu Devlette vergilendirileceği hükme bağ-, 
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lanmıştır. Bununla beraber, sözkonusu teşebbüslerin, kaynak Devlette bulunan bir iş
yerinden ve kaynak Devlette 183' günü aşan faaliyet icrasından elde ettikleri kazançla
rın kaynak Devlette de vergilendirilebilleceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada Pakistan vergi anlaşmaları politikasına uyum göstermek üzere üç 
bent halinde istisnai düzenleme yapılmıştır. ı(a) bendine göre, daha önceki 1 ve 2 ne i 
fıkralarda öngörülen hükümlere rağmen, Türkiye'de ikamet eden bir İkisi Pakistan'da 
serbest meslek faaliyetinde bulunursa, bu kişinin gayrisafi hâsılatı üzerinden ;% 10'u 
aşmamak üzere Pakistan'da vergi alınabilecektir, (b) bendi, bu ikisinin Pakistan'da bir 
işyerinin (ticarî faaliyetin veya serbest meslek faaliyetinin ifasına mahsus) bulunması 
ve serbest mesillek kazancının bu işyerinden elide ©dilmesi1 halinde, (a) bendi hükümıle-
rinin uygulanmayacağına amirdir. Bu durumda kazanç, ya 7 nci madde (ticarî kazanç) 
veya bu maddenin 1 ve 2 nci fılkra hükümlerine göre vergilendirilecektir. Buna rağ
men bu kişilerden tevkif at suretiyle alınan vergi % 10'u geçemeyecektir, (c) bendi, 
daha önceki .(a) ve (b) bendi hükümlerine açıklık getirmekte ve tümüyle Türkiye'de 
icra edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla Pakistan'da herhangi bir vergileme
nin kendini göstermeyeceğini hükme bağlamaktadır. 

Bu çerçevede 3 üncü fıkrada Pakistan liçin öngörülen % 10 ile sınırlı vergileme
nin Türkiye'de, Pakistan'da mukim kişiler için yürütülecek vergilemeye herhangi bir 
surette etkisi olımayacalktır. Türkiye, T ve 2 nci fıikralara göre (kendi vergiıleme yetki
sine giren faaliyetlerde Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre vergilemeyi 
yürütecektir. 

4 üncü fıkrada, meslekî faaliyetler teriminin tanımı yapılmıştır. 

Madde 15. iBağımlı faaliyetler 
1 iinci fıkra, genel kuralı belirtmektedir. Fıkraya göre, diğer Devıette hizmetin 

ifa edilmemesi şartıyla elde edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hiz
metin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, vergileme yetkisi ıkaynıak Devlete geçecek
tir. Ancak sözkonusu genel1 kural, bu Anlaşmanın 16, 17, 18, 19 ve 20 nci-maddele
rinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkillemiyecektir. Böylece, şirket yöne
tim kurulu üyeleri, sanatçı Ve sporcular, emekliler, kamu görevlileri, öğretmen ve öğ
renciler 15 inci maddeye göre değil, fakat ikendileriyile ilgili maddelere göre vergilen
dirileceklerdir. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada öngörülen genel kuralın1 istisnasını oluşturmakta ve hiz
met erbabının diğer Devlette hizmet ifa etmesi halinde de, şartlar yerine getirilirse, 
yalnızca mukim Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bunun için diğer 
Devlette 183 günden daha kısa süre ıkalınması; ücretin bu diğer Devlette ikamet et
meyen bir işverence ödenmesi ve aynı zamanda ücretin, sözkonusu dar mükellef iş
verenin bu diğer Devf.ette sahip olduğu bu işyerinden veya sabit yerden ödenmemesi 
zorunludur. 

3 üncü fıkra, uluslararası trafikte lişTetien bir gemi veya uçakda çalışan perso
nelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin, teşebbüsün mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirileceğimi öngörmektedir. 
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(Madde 16. Müdürlere ve üst yöneticilere yapılan ödemeler 
1 inci fıkraya göre, bir Akit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir 

şirketin Yönetim Kurulu üyesi olması sıfatıyla eline geçen prim, ikramiye, huzur hak
kı vb., şirketin mukim bulunduğu Âkit 'Devlette vergilendirilecektir. 

2 inci fıkrada, en üst düzey yöneticilere temin edilen ücret ve diğer benzeriı öde
melerin Ödeyici şirketin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği öngörülmüştür. 

Madde 17. Artist ve sporcular 
1 inci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigali konularıyla ilgili faaliyetlerden dolayı 

elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri ücra ettiıkjleri Devlette vergilmdirilebileceğinıiı 
hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetlerini ve bağımli faaliyet
leri (ücretler) düzenlleyen il 4 ve 15 inci maddelerin hükümleri, sanatçı ve sporcular 
açısından geçerili kabul! edilmeyecek, vergileme yalnızca 1'7 nci madde kapsamında yü
rütülecektir. 

2 nci fıkra, kültürel münasebetler çerçevesinde Devletlerden birinin malî desteği 
ile bir diğerinde yürütülen artistik ve sportif faaliyetlerin diğer Devlette vergilendiril
meyeceğini hükme bağlıamaktadır. 

:3 üncü fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerinden do
ğan gelinlerin kendilerine değil, fakat bir başka gerçek veya tüzelkişiye yönelmesi ha
linde, vergillemenin faaliyetin icra edildiği Devlette yürütüleceğini bdirlemektedir. 
Böyle bir durumda, bu Anlaşmanın ticarî kazançl(arı, serbest meslek kazançlarım ve 
ücretleri düzenleyen 7, 14 ve 15 inci madde hükümileri dikkate alınmayacaktır. 

'Madde 1'8. İEmekü maaş'iarıı 
Bu madde, geçmiş hizmetler karşılığımda ödenen emefcili maaşları ve benzeri öde

melerin, bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü ön-
gömnektedir. Ancak kamu görevleri karşılığında ödenen emekli maaşları bu kapsamın 
dışındadır. 

Madde 19. Kamu görevleri 
1 inci fıkra, kamu görevi karşılığı yapılanı ödemelerin ve bağlanan emekli maaş

larının yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergillemdirileoeğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, kamu iktisadî kumluşllıarında çalışanlar hakkında bu madde hükmü
nün değil, fakat 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağım öngörmektedir. 

(Madde 30. Öğretmen ve öğrenciler 
1 inci fıkra, öğrencilerin öğrenim veya mesllekî eğitimde bulundukları Devlette ya

rarlanacakları vergi istisnasının sınırlarını! hükme bağlıamaktadır. Buna göre, öğrenci 
ve stajyerler, yurt dışımdan, elde etmeleri şartıyla, yalnızca ıgeçim, öğrenim1 veya mes
lekî eğitim masraflarını karşılayan paralar dolayısıyla vergiye tabi tutuimayacaklıardır. 

2 nci fılkra, öğrenciler için öngörülen hükmün benzerini öğretmen ve öğretim 
üyelerine getirmektedir. Buna göre, öğretmenler iki yıl süreyle, yurt dışında elde et
tikleri paralar dolayısıyla, öğretim ve araştırma yapmak amacıyla bulundukları Dev
lette ı vergiye tabi tutulmayacaklardır. 
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3 üncü fıkra, öğrenci ve stajyerlerin uygulama alışkanlığı kazanmak üzere, 183 
gün süreyle ifa ettikleri hizmetler dolayısıyla elde ettikleri ücretlerin, hizmetin ifa 
edildiği Devlette vergilendirilmeyeceğimi hükme bağlamaktadır. 

Madde 21. 'Diğer gelirler 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukiminin bu Anlaşmanın bundan önceki maddele

rinde ıkavranımayan gelir unsurlarının, mukim olduğu Devlette vergüendiriıleceğkıi ön
görmektedir. 

2 nci fıkrada 1 inci fıkrada öngörülen mukim Devlet prensibinin istisnası getiril
mektedir. Buna göre, bir Âkit Devlet mukimi diğer Devlette bir işyerinde ticarî fa-

* 
aliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve diğer gelirler bu işyerinde elde 
edilirse bu takdirde ısözikonusu diğer gelirler için mukim1 Devlet prensibi uygulanma
yacaktır. Böyle bir durumda vergileme, 7 veya 14 üncü maddeler çerçevesinde yürü
tülecektir. 

Madde 22. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, 
Maddenin 1 'inci fıkrasında, Anlaşmada aksine hüküm bulunmadıkça Âkit Dev

letlerin gellir üzerinden alınan vergilerde kenıdi mevzuatlarını uyguilayacakları, gelirin 
her iki Devlette de vergiye tabi olması halinde çifte vergilendirrnenıiin daha sonraki 
fıkralarda belirtilen hüküm'lıer gereğince ortadan ıkaldırılacağt açıklanmıştır. 

2 nci fıkra, Pakistan'da mülkim kişilerin çifte vergilendirmeden nasıil kurtulaca
ğını düzenlemektedir. Buna göre Türkiye'de ödenen vergiler Pakistan'da ödenecek ver
gilerden mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilen vergi, Pakistan vergisine tabi top
lam gelir üzerinden hesaplanan vergiden sözkonusu gelire isabet elden Pakistan vergi
sini aşmayacaktır. 

3 üncü fıkra, Türkiye'de mukim olian, bir başka deyişle Türkiye'de tam mükellef 
statüsünde olan gerçek kişilerin ve kurumların, çlifte vergilendirmeden nasıl kurtula
cağını düzenlemektedir. Buna göre Pakistan'da ödenen vergiler Türkiye'de ödenecek 
vergilerden mahsup edilecektir. Ancak mahsup edien vergi, Türkiye'de vergiye tabi 
toplam gelir üzerinden hesaplanan vergiden sözkonusu gelire isabet eden Türk vergi
sini aşmayacaktır. 

4 üncü fıkıra, bir Âkit Devlette ödenmesi gereken; fakat vergi teşvik tedbirleri 
dolayısıyla ödenmeyen verginin diğer Âkit Devlette sanki ödenmiş vergi gibi mahsup 
edileceğini öngörmektedir, ©una rağmen mukim Devlette, Anlaşmalnın 10/2-a, 10/2-b, 
11/2, 12/2 ve 14/3 maddelerinde yer alan temettü, faliz, gayrimaddî hak bedeli ve ser
best meslek kazançları için bu şekilde mahsuba tabi vergiler sırasıyla % VS, % 10, 
% 10, % 10 ve % 10 oranlarında hesaplanacaktır. Böylece ilki Devlet arasında vergisi 
paylaşıma tabi tutulan gelir unsurlarında özel mahsup hakkı, kaynak Devletin alabile
ceği azamî vergi oranllıarı ite .sınırlanmıştır. Bunun yanısıra ikaynak Devlette, mukim 
olmayan kişilerin temettü, faiz, gayrimaddî hak bedeli ve serbest meslek kazançlarına 
bu fıkrada sayılan vergi oranlarından daha düşük oranların uygulanması halinde bu 
nitelikteki özel mahsup için sözkonusu düşük vergi oranları esas alınacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 



— 12 — 

IMadde 23. Ayırım yap ılımaması 
1 inci fıkrada vatandaşların, 2 nci fıkrada Âkit Devletlerden birinin mukimi ol

makla beraber vatansız olan kişilerin, 3 üncü fıkrada teşebbüslerin ve 4 üncü fıkrada 
ortak teşebbüslerin, faaliyette bulundukları Âkit Devl'ette bu Devletin vatandaşlarına 
ve teşebüslerine kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya buna bağlı 
mükellefiyetlerle tabi tutulamayacaiklan hükme bağlanmaktadır. 

5 ikici fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu Maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci Maddesinin 
7 nci fıkrası veya 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller 
hariç olmak üzere, teşebbüslerin dar mükelleflere ödedikleri faiz, gayrimaddî hak be
deli şeklindeki ödemelerin, tam mükelleflere ödenmiş gibi: gider kaydedilebileceği be
lirtilmektedir. 

6 ncı fıkrada, Âkit Devletlerde geçerli olan bazı uygulamaların ayırım yapma an
lamına gelrniyecıeği belirtilmektedir, (a) bendinde dar mükelfef gerçek kişilere şahsî 
durum dolayısıyla vergi indirimi, muafiyet veya matrah indirimi, tanınmamasının, ayı
rım yapıldığı anlamına gelmeyeceği hükme bağlanmaktadır, (b) bendine göre, Pakis
tan mevzuatında yer alan ve yalnızca Pakistan borsalarında hisse senedi kayıtlı şirket
lere vergi iadesi ve indirim sağlayan hükümlerle, yalnızca Pakistan'da tescil edilmiş 
şirketlere vergi tatili sağlayan hükümlerin Türk şirketlerine uygulanmamasının, ayırım 
yapılldığı yönünde yorumilanmaması gerekmektedir. (c) bendine göre, Türkiye'de Pa
kistan şirketlerinin (Kurumlar Vergisinden sonra kalan kazanç kısmı üzerinden Gelir 
Vergisine tabi tutulması, Pakistan şirketlerinin ayırıma tabi tutulduğu anlamına gel
meyecektir. 

Madde 24. Bilgi değişimi 
Bu Anlaşmanın tam manasıyla uygulanabilmesi ve vergi kaçağına engel olunabil

mesi İçin iki Âıkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli; hallerde yakın işbirliğine 
ihtiyaç vardır. Maddede Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi değişiminde bulunacak
ları, elde edilen bilgilerin kimlere verillebileceği, bilgi değişimin sınırları ele alınmıştır. 

ıMadde 25. Karşılıklı anlaşma usulü 
Maddenin ilk iki fıkrasında, Âkit Devletlerden birinin bir mukiminin -taraf Devletler

den herhangi birinde, bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergilemeyle karşı
lanması halinde, sorunun nasıl; çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 1 inci fıkraya göre, 
bu ıkişi durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle 
bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. 2 nci 
fıkraya göre, bu makam sorunu kendi çözemezse, diğer Devletin yetkili makamıyla kar
şılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya 
uygulanmasından doğan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabile
cekleri hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkra, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için yetkili makamların doğrudan 
haberleşebileceklerini öngörmektedir. Sözlü görüşme gerektiğinde bu görüşme, tem
silcilerden oöuşan bir komisyonda' yürütülecektir. 
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5 inci fıkrada, Âkit Devletlerin birinin yetkili makamının diğer Devlette bulunan 
diplomasi memurlarını veya konsolosluk görevlilerini yetkili kılması hallinde, bunla
rın bu Devlet mukimlerinin diğer Devlette ortaya çıkan vergi sorunların in çözümüne 
yardımcı olabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Madde 26. Diplomasi ve konsolosluk memurları 
Madde, diplomasi ve konsolosluk memurlarının devletler hukukunun genel kural

larına ve özel anlaşma hükümOerine göre yararlandıkları vergi1 ayrıcalıklarının bu An
laşma hükümlerinden etkilenmeyeceğini belirtmektedir. 

Madde '27. Hükümranlık genişlemesi; 
T inci fıkrada Anlaşmanın, tarafların uluslararası ilişkiler yönünden sorumluluk

larına giren Devlet ya da hükümranlık alanlarına doğru genişletilebileceği, böyle bir 
genişlemenin Âkit Devletter arasında diplomatiık yollarla nota teatisiyle anlaşmaya 
bağlanan ve ayrıntıları belirtilen değişiklik ve koşullar altında ve bu tarihten itibaren 
hüküm ifade edeceği be'jirtiimdştir. 

2 nci fıkra, Anlaşmanın taraflardan birince yürürlükten ıkaldırı'lması hailinde, ge-
nişletildiği bölüm, devlet ya da hükümranlık alanı için de yürürlükten kalkacağını 
hükme bağlamaktadır. 

Madde 28. Yürürlüğe girme 
Anlaşma her iki Hükümetin 'kendi Devletlilerinde anayasal olarak gerekli işlem

lerin yerine getirildiğini yazıyla birbirlerine bildirmeleririden sonra yürürlüğe girecek 
ve hükümleri, yürürlüğe girdiği yılı iz'.eyen 1 Ocak günü veya daha sonra başllayan 
vergilendirme dönemleri için (Türkiye'de) Veya tahakkuk dönemleri için (Pakistan'da) 
tarh edillen vergilere uygulanacaktır. 

/Madde 29. Yürürlükten kallıkma 
•Madde Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürüriLüıkte kalacağını belirtmekte, fesih 

usulünü açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme veya 
tahakkuk dönemleri için hüküm ifade edeceğini beTJİrlemektedir. 

PROTOKOL HÜKÜMLERtNİN GEREKÇESİ 

Fıkra 1. Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasıyla ilgilidir. 
Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 linçi fıkrasında kayıtlı olan hükme göre bir te

şebbüs, diğer Devlette elde ettiği ticarî kazancın yalnızca bu diğer Devlette bulunan iş
yerine atf edilebilen kısmı üzeriinden bu diğer Devlette vergi mükellefiyeti altına gi
recektir. Anlaşmanın 5 inci maddesinde, bizim vergi hukukumuzda yer alan işyeri ve 
daimî temsilcilik terimleri birleştirilip, yalnızca işyeri terimi küllanılldığından, sözko-
nusu H inci fıkrada bahsedilen «'işyerine atfedilebilen kazanç» lifadesi kendiliğinden 
«işyerinde veya daimî temsilciler vasıtasıyla sağlanan kazanç» anlamını taşımaktadır. 
Bu husus da Gelir Vergisi: Kanunumuzun dar mükelleflerin Türkiye'de elde ettikleri 
ticarî kazancı açıklayan 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendiyle tam 
bir uyum göstermektedir. BununCa beraber, Anlaşmada kullanıfilan «işyerine atfetme» 
ve bizim mevzuatımızda kullanılan «işyerinde veya daimî tem siliciler vasıtasıyla sağ-
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lianmıa» ifadelerinin lafzen birbirinden farklı olması, ileride muvazaalı yollara başvur
maya neden olabileceğinden, Protokol'da muvazaalı satış akitleriyle gerçekte işyerin
den (veya daimî temsilci vasıtasıyla) yürütülen ticarî faaliyetlerin, işyeri dışında ger
çekleştirilmiş gibi gösterilmesine ilişkin olan 'işlemler teşhis edilmiş ve bu tür faalliyet-
lerdien elde edilen ticarî kazancın da işyerinin bulunduğu Âkit 'Devlette vergilendiri
leceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkra 2. Anlaşmanın 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasıyla ilgilidir. 
Protokolün bu hükmünde, işyeri kazancının hesabında, işyerinin bulunduğu Dev

lette veya başka herhangi bir yerde yapılan ve yönetim ve genel 'idare giderlerini de 
kapsamına alan, işyerlerinin amaçlarına uygun düşen giderlerin bu fıkrada belirtilen 
usulllerden herhangi biriyle indirilmesine müsaade edileceği 'belirtilmiştir. 

(Fıkra 3. Anılaşmanın 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasıyla ilgilidir. 
Protokol'un bu hükmü, işyeri tarafından teşebbüsün ana merkezine veya diğer 

herhangi bir bürosuna patentlerin veya diğer hakların kullanılması karşılığında gayri-
maddî hak bedeli, ücret veya diğer benzeri ödemelerin yapılması; verilen hizmet veya 
yönetim karşılığında komisyon ödenmesi; bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere, 
işyerine ödünç olarak verilen paralar karşılığında faiz ödenmesi: faalinde, sözkonusu 
meblağların gider olarak indirilmesine (gerçekten yapılan giderlerin geri ödenmesi ha
riç) müsaade edilmeyeceğini amıiırdir. 

Fıkra 4. Anlaşmanın 1.0, 11 ve 12 nci maddeleriyle (ilgilidir. 
Protokol'un bu hükmünde, «gerçek lehdar» teriminim, bir üçüncü üllke mukimi

nin Türkiye ve Pakistan'dan elde ettiği temettü, faiz ve gayrimaddî hak bedellerinde 
bu Anlaşmadan yararlanmasını önlemek yönünde yorumlanacağı: belirtilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 14 . 3 . 1988 
Esas No. : 1/354 
Karar No. : 4 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Mam Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komis
yonumuzun 9.3.1988 tarihli 3 üncü Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Taslarının gerekçesinde belirtildiği gibi Anlaşmanın taraf devletler arasında başta 
sermayenin, teşebbüsün ve malların daha serbest akışını sağlamaya yönelmiş olması 
ve millî ekonominin dış finansman ihtiyacını olumlu yönde etkileyici hedefler ihtiva 
etmesi ve ayrıca teknoloji ve hizmet hareketlerinin daha da hızlandırılmasıhı amaç
laması önemli özelliğidir. 

Tasarı ile, elde edilen gelirlerin, her iki ülkede çifte vergilendirilmesini önlemek 
amaçlanmaktadır. 
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Tasarı usulüne uygun sekide Komisyonumuzca görüşülmüş ve laynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komlisyonuna tevdi huyurulmak üzere Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Başkan Kâtip 
M. Vehbi Dinçerler H. Adnan Tutkun 

Hatay Amasya 

Üye Üye 
Göksel Kalaycıoğlu Tevfik Koçak 

Ankara Ankara 

ü y e 
T. Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
Erol Güngör 

tzmir 
Üye 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Üye 
A. Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu -

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/354 
Karar No. : 13 

4.5.1988 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınla sunulan ve ön havalesi uyarınca Dışişleri Komisyonunda görü
şülerek kabul edlilıdikten sonra Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Pakistan Mâm Cumhuriyeti Arasındla Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Verglüendürmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 4.5.1988 tari-
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hinde yaptığı 32 noi birleşimde Dışişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin 4e katılmasıyla görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslâm Cum
huriyeti arasında 14 Kasım 1985 tarihinde akdedilen «Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması» 
ile iki Devlet arasında sermaye, teknoloji ve hizmet akımlarının hızlanması ve müte
şebbislerin vergiye ilişkin sorunlarda belli bir güvenceye kavuşturulmasının amaçlan
dığı anlaşılmaktadır. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarı ve gerekçesi, Komisyonumuz
ca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, Anlaşmanın onaylandığı
nın uygun bulunduğuna daıir 1 'inci mıadde ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 
3 üncü maddeler Komisyonumuzca da aynen ıkabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samsun Bursa 
Sözcü 

tsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Şakir Şeker 
Sivas 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

İbrahim Demir 
Antalya 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Ali Topuz 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti fle Pakistan İslâm Cumhuriyeti Arasmda Gelir Üzerinden Ahnan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğunla Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Kasım 1985 tarihinde IslıamıaJbad'dia imzalanan «Türkiye Cum
huriyeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Oljna Anlaşması»nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
T. özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Millî EğMm Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî 
S. N. 

8.4.1986 

Devlet Bakanı V. 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 
İçişleri Bakam 

Y. Akbulut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakam 

V. Atasoy 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. Kalemli 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 
Kaynaklar Bakam 
, Türel 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 

Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edin
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslâm 
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 

Olma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 'inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA 
ENGEL OLMA ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ve 

PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçı
lığına engel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere 
uygulanacakltır. 

Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde; ne sekide alındığına bakılmaksızın, her bir Âkit 
Devlette veya politik alt bölümde, ya da mahallî idarelerde gelir üzerinden alınan 
vergilere uygulanacaktır. 

2. Toplam gelir veya gelir unsurları üzerinden alınan tüm vergiler gelirden 
alınan vergiler olarak kabul' edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle, 

a) Türkiye'de: 
(i) Gelir Vergisi; 

(ii) Kurumlar Vergisi; 
(Bundan böyle «Türk Vergisi» olarak bahsedilecektir), 

b) Pakistan'da: 
(i) Gelir Vergisi; 
(ii) Süper Vergi; 
'(iii) Have Vergi; 

(Bundan böyle «Pakistan vergisi» olarak bahsedilecektir). 

4. Anlaşma aynı zamanda daha sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onla
rın yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde 
benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaş
manın kapsamına giren vergilerde kendini gösteren her nevi mevzuat değişikliğini 
birbirlerine bidireceklerdıir. 
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Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmada, metin aksini öngörmedikçe: 
a) «Türkiye» terimi, Türkiye'nin Kanunlarının yürürlükte olduğu sahayı ve 

aynı zamanda Türkiye'nin üzerinde uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını 
arama ve işletme hakkına sahip olduğu kıta sahanlığı da dahi olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti egemenlik alanının tümünü ifade eder; 

b) «Pakistan» terimi coğrafî anlamda kullanıldığında, Pakistan islam Cumhu
riyeti Anayasasında tanımlanan Pakistan anlamına gelir ve aynı zamanda Pakistan 
karasuları dışında kalmasına rağmen, Pakistan Kanunları ve uluslararası hukuk gere
ğince Pakistan'ın deniz yatağında, toprak altında ve bunların doğail kaynaklarında 
haklarını icra edebileceği saha olarak belirlenen her türlü sahayı kapsamına alır; 

c) «Biır Âkit Devlet» ve «diğer Âkit Devlet» terimleri metnin gereğine göre, 
Türkiye Cumhuriyeti veya Pakistan tslam Cumhuriyeti anlamına gelir; 

d) «Vergi» terimi, metnin gereğine göre, bu Anlaşmanın 2 nci Maddesinde kav
ranan her nevi Türk vergisi veya Pakistan vergisi 'anlamına gelir; 

e) «Kişi» terimi gerçek kişileri, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluş
ları kapsamına alır; 

f) «Şirket» terimi, her tür tüzelkişi veya vergileme yönünden tüzelkişi olarak 
muamele gören her tür şahsiyet anlamına gelir; 

g) «Kanunî merkez» terimi: 
(i) Türkiye yönünden, Türk Ticaret Kanununa göre tescil edilen hukukî ana 

merkez ve 
(ii) Pakistan yönünden, Pakistan'da yürürlükte olan ilgili mevzuatta tanımla

nan şirket kanunî merkezi anlamına gelir. 
h) «Vatandaş» terimi, 
(i) Türkiye Cumhuriyeti yönünden, Türk Vatandaşlığını «Türk Vatandaşlık Ka

nunu» gereğince elde eden bütün gerçek kişileri ve Pakistan yönünden Pakistan 
vatandaşlığını veya uyrukluğunu elde eden bütün gerçek kişileri ve 

(ii) Olayına göre Türkiye'de veya Pakistan'da yürürlükte olan mevzuat gereğince 
statü kazanan bütün hükmî şahısları, ortaklıkları, dernekleri ve diğer herhangi bir 
şahsiyeti ifade eder. 

i) «Bir Âkit Devletin teşebbüsü» ve «diğer Âkit Devletin teşebbüsü» terimleri 
sırasıyla, bir Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devlet 
mukimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir; 

j) «Yetkili makam» terimi, 
(i) Türkiye'de Maliye ve Gümrük Bakanlığı; 

(ii) Pakistan'da Merkezî Gelir Kurulu anlamına gelir. 
2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngör

medikçe, Anlaşmada aksine tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşıkil 
eden vergilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 
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Madde 4 

MALÎ İKAMETGÂH 

1. Bu Anlaşmanın 'amaçları bakımından, «bir Âkit Devletin mukimi» terimi, o 
Devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer 
yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına 
gelir. 

2. 1 inci fıkra, hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her İki Âkit Devlette de 
mukim olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir: 

a) Bu kişi, daimî olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Âkit Devletin 
mukimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Âkit Devlette de daimî olarak kala
bileceği bir meskeni varsa, bu kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu 
Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir (hayatî menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yeraldığı Âkit Devlet saptana-
mazsa veya kişinin her iki Âkit Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni 
yoksa, bu kişi kalmayı âdet edindiği evin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul 
edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı âdet edindiği bir ev varsa 
veya her iki Âkit Devlette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı 
bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Âkit Devletin db vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin 
de vatandaşı değilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu anlaşmayla çözecek
lerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit 
Devletin de mukimi olduğunda, Âkit Devletlerim yetkili makamları sorunu, 25 inci 
Madde hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

Maddfe 5 

İŞYERt 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» terimi, bir teşebbüsün işinin 
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. «İşyeri» terimi özellikle şunları kapsamına alır: 
a) Yönetim yeti; 
b) Şube; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atölye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğaü zengin

liklerin elde edilmesine yarayan diğer herhangi bir yer; 
g) Daimî satış fuarı. 
3. «İşyeri» terimi bunun yanı sıra* altı ayı aşan bir süre devam eden inşaat 

şantiyesini, yapım, montaj veya kurma projesini veya bunlarla ilgili kontrol faaliyet
lerini de bünyesine alır. 
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4. Bu Maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, «işyeri» teri
minin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 

a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca maların veya ticarî eşyanın depolanması, 
teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya, stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya 
teslim amacıyla elde tututaıası; 

c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka (teşebbüse 
işlettirilmesi amacıyla; elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın 
alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı 
karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, (a) üe (e) bentleri arasında bahsedilen 
faaliyetlerin bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu 
faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin 
hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması santur. 

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi 6 ncı fıkra; 
hükmünün uygulanacağı bağımsız nitelikteki acenta dışında - bir Âkit Devlette diğer 
Âkit Devletin teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şarlarla bu teşebbüs, ilk 
bahsedilen Devlette bu kişinin gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine 
sahip kabul edilecektir: 

|a) Eğer bu kişi, işe ilişkin sabit bir yerden yürütülebilecek 4 üncü fıkrada 
belirtilen türden faaliyetlerle sınırlı olmamak üzere, o Devlette teşebbüs adına muka
vele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini multaden kullanırsa işyerinin varlığı 
kabul edilecektir. Ancak anılan fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden 
yürütülen faaliyetler, bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir veya 

b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına sürekli 
olarak sevk ettiği mallardan veya ticarî eşyadan ük bahsedilen Devlette mutaden 
mal veya ticarî eşya stoku bulundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir. Bununla 
beraber eğer bu kişi, teşebbüs adına arada sırada sevk ettiği mallardan veya ticarî 
eşyadan ilk bahsedilen Devlette arızî olarak mal veya ticarî eşya stoku bulundurursa, 
sözkonusu teşebbüsün bu faaliyetler dolayısıyla bir işyerine sahip olduğu kabul edil
meyecektir. 

6. Bir teşebbüs bir Âkit Devlette işlerini yalnızca;, kendi işlerine olağan şekilde' 
devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentası veya bağımsız statüde diğer 
herhangi bir acenta vasıtasıyla yürüttüğü için o Devlette bir işyerine sahip kabul 
olunmayacaktır. Bununla beraber, sözkonusu acentanın faaliyetleri tamamen veya 
hemen hemen tamamen bu teşebbüse hasredildiğinde, bu kişi bu fıkra yönünden 
bağımsız statüde bir acenta olarak kabul edilmeyecektir. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan 
veya diğer Âkit Devlette ticarî faaliyette bulunan bir şirketi kontrol eder, ya da 
onlun tarafından kontrol edilirse (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bu 
şirket diğeri için işyeri oluşturmayacaktır. 
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Madde 6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir (Starım ve ormancılıktan elde 
edilen gelir dahil), sözkonusu gayrimenkul varlığın bulunduğu Akit Devlette vergi-
lendirilebilir. 

2. «Gayrimenkul varlık» terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin 
mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim herhalûkârda gayrimenkul varlığa müteferri 
varlıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyan
ları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, 
gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların vê  diğer doğal kay
nakların işletme hakkından veya işletilmesinden dcğan sabit, ya da değişken ödemeler 
üstündeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık 
sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fikra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kira
lanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire de 
uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, serbest meslek faaliyetlerinin 
icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 

TİCARÎ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç sözkonusu teşebbüs diğer Âkit devlette 
yeraian bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnız ilk bahsedilen Dev
lette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette 
bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak 
üzere, vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer 
Âkit Devle'tte yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunduğunda, bu işyerine 
her iki Âkit Devlette de, eğer bu işyeri aynı veya, benzer koşullar altında, aynı veya 
benzer faaliyelerde bulunan tamamen aynı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve 
işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, ne kazanç 
elde edecek idiyse, böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka 
herhangi bir yerde yapılan ve yönetim ve genel idare giderlerinden verilen bir payı 
da kapsamına alan, işyerinin amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilmesine mü
saade edinecektir. 

4. İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dola
yısıyla doğan hiçbir kazanç, bu işyerine atfediimeyecefctir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka Maddelerisıde düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o Maddelerin hükümleri bu Madde hükümlerinden etkilen
meyecektir. 
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Madde 8 

GEMİCİLİK VE HAVA TAŞIMACHJÖI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletme
ciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergüendiirilebilecektir. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri, aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı 
işletmeye veya uluslararası işletilen bir acentaya iştirak dolayısıyla elde edilen kazanç
lara da uygulanacaktır. 

3. «Uluslararası trafik» terimi, bir Türk veya Pakistan teşebbüsü tarafından 
gemi veya uçak işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki, yalnızca Tür
kiye'nin veya Pakistan'ın sınırları içinde gerçekleştirilen gemi veya uçak işletmeciliği 
bu kapsama dahil değildir. 

Madde 9 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. la) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesiine katıldığına veya, 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve 
diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığına, 

ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticarî ve malî ilişkilerinde oluşan veya em
poze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler (arasında oluşması gereken koşulardan 
farklılaştığında, olması gereken; fakat 'bu koşullar dolayısıyla - kendini göstermeyen 
kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendiriilebiliır. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerimden birinde kavradığı ve vergilediği 
kazanç, diğer Âkit Devlette vergilendirilen bu diğer Devfet teşebbüslerinden birlinin 
de kazancını içerebilir. Aynı zamanda bu ilk 'bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, 
bildirilen kazanç olmayıp, bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler göz önün
de tutularak, sonradan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir 
durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenılemenin hukukî olduğu ka
naatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli dü
zeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hü
kümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makamları 
birbirine danışacaktır. -

Madde 10 

TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mu
kimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilend irilebilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi ol
duğu Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirüebil'ir; ancak kendisine ödeme
de bulunulan 'kişi teettünün gerçek ilehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki 
oranlan aşamayacaktır: ı 
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a) Temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan 
doğruya en az yüzde 25'ini dinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) ve temettü 
ödeyen şirket, bir sınaî faaliyetle iştigal ediyorsa gayri safi temettü tutarının yüzde 10'u; 

ib) Tüm diğer durumlarda gayrisafii (temettü tutarının yüzde 15'i. 
3. a) Bu maddede kullanılan «ıtemettü» terimi, hisse senetlerinden, veya alı

nacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan haklardan elde edilen gelir
leri, bunun yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına gö
re, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören 
diğer şirket haklarından elde ©dilen gelirleri kapsar. 

b) Bu maddede kullanılan «sınaî faaliyet» terimi, aşağıdaki faaliyetleri ifade 
eder : < 

(li) Mal veya madde imalatı veya mal ve maddelerin orjinaıi yapısını önemli 
öUçüde değiştiren bir işlemde bulunulması; 

(ii) Gemi imalatı; 
(iii) Elektrik, hidrolik enerji, gaz ve su temini; 
(iv) Petrol kuyularının ve diğer her nevi madenin işletilmesini kapsamına alan 

madencilik; 
(v) İnşaat faaliyeti; 
(vi) Bir otıelin 'inşası veya işjletilımesi; 
(vii) Bu maddenin amaçları yönünden «sınaî faaliyet» kapsamına girdiği husu

sunda yetkili makamlar arasıınida karşılıklı anılaşmaya bağlanan diğer herhangi bir 
faaliyet. 

4. Bu maddenin diğer hükümlerinle bakılmaksızın, bir Âkit Devlet şirketi diğer 
Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunduğunda, bu işye
rinin bulunduğu Devlette 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım 
üzerinden 2 nci fıkra gereğince de vergilendiırilebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek temettü lehdarı, teımettüyü ödeyen şir
ketin mukim olarak bulunduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ti
carî faaliyette bulunursa veya 'bir Türkiye mukimi, Pakistan'da bulunan bir saibiıt yeri 
kullanarak Pakistan'da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu temettü 
elde ediş olayı ile bu işyerinin ya da sabit yerin arasında önemi bir bağ bulunmak
taysa, 1 ıktci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına 
göre 7 inci madde veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devlet mukimi olan bir şirket diğer Âkit Devletten kazanç elde 
ettiğinde, bu diğer Devlet, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerimden herhangi 
bir vergi alamaz. Bunun istisnasını söz konusu temettülerin bu diğer Devletin mu
kimlerinden birine ödenimesi veya temettü elde ediş olayı iie bu diğer Devlette bulu
nan bir işyeri veya sabit yer 'arasında önemli bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şe
kilde bu diğer Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kaçançları üzerinden de bir dağıtıl
mayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın ta
mamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazançtan oluşması durumu de
ğiştirmez. 

7. Bu madde hükümleri, bünyesinden temettü ayrılıp ödenen kurum kazancının 
vergilendirilmesıine, etki etmeyecektir. 
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Madde 11 

FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devlet mukimine ödenen faiz, bu 
diğer Devlette vergiilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mev
zuatına göre ide vergilendir ilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi faizin 
gerçek tondan ise, bu şekilde alınacak vergi faizin gayri safi faiz tutarının yüzde 
lû'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın : 
a) Pakistan'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyeti Mer

kez Bankasına ödenen faizler Pakistan vergisinden muaf tutulacaktır : 
b) Türkiye'de doğan ve Pakistan Hükümetine veya Pakistan Devlet Bankasına 

ödenen faizler Türk vergisünden muaf tutulacaktır. 

4. Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, devlet tahvillerinden ve ipotek garan
tisine bağlı olsun olmasın veya kazancı paylaşma hakkını tanısın tanımasın her çeşit 
tahvillerden ve her nevi alacakdan doğan gelirleri, tahvillere ilişkin primleri ve gelinin 
elde edildiği Devletlin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri 
kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdan, faizin elde edildiği diğer 
Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bir 
Türkiye mukimi, Pakistan'da bulunan bir sabit yeri kullanarak Pakistan'da serbest 
meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya 
sabit yer arasında önemli bir balğ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
'uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hü
kümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idarestf veya mukimi 
ıtarafmdan ödenen faizin,, .o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla be
raber, faiz ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye 
neden olan horç - alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip oldu
ğunda ve faiz bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin 
işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici Iile gerçek lehdar arasında 
veya her likisi ile 'bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir 
ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak mik
tarı aşjtığında, bu madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu 
durumda ilave ödeme bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir 
Âkit Devletin mevduatına göre vergilendirilecektir. 
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Madde 12 

GAYRİMADDÎ HAK BEDELLER t 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine Ödenen gayri -
maddî hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit 
Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede 
bulunulan kişi gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi 
gayrimaddî hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan «gayrimaddî hak bedelleri» terimi, sinema filmleri, 
radyo - televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere 
edebî, artistik veya ilmî bir eser üzerindeki telif hakkının, bir ihtira beratının, sınaî 
veya ticarî bir alameti farikanın; her nevi patentin, desen veya modelin, planın, gizli 
formül veya üretim yönteminin veya sınaî, ticarî, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi biriki
minin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı ile sınaî, ticarî, bilimsel teçhizatın kul
lanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı bu bede
lin elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulu
nursa veya bir Türkiye mukimi Pakistan'da bulunan bir sabit yeri kullanarak Pakistan'da 
serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık 
ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci 
fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi 
tarafından ödenen gayrimaddî hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
Bununla beraber, gayrimaddî hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, 
bir Âkit Devlette gayrimaddî hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile 
bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve bu gayrimaddî hak bedeli bu 
işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddî hak bedelinin 
işyerinin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. [Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî hak bedelinin mik
tarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan 
özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar 
arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedilen 
miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşırının diğer hükümleri de 
dikkate alınarak, her iki Âkit Devletin mevzuatı uyarınca vergilendirildbilecektir. 

IMadde 13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci Maddede 
tanımlanan bir gayrimenkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazanç bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 
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2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin 
ticarî varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait menkul 
varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, ibu işyerinin veya sabit yerin (yalnız 
veya tüm teşdbbüsle birlikte) elden çıkarılmasından doğan kazanç da daihil olmak üzere, 
bu diğer Devlette vergilendirilebilıir. 

3. Bir Âkit Devlet mukirnince uluslararası trafikte işletilen gemi ve uçakların ve
ya söz konusu gemi ve uçakların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılma
sından doğan kazanç, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilebi'lecektir. 

4. 1 inci ila 3 üncü fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarıl
masından doğan kazanç yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergi
lendirilebilecektir. 

5. 4 üncü fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette mukim bir şirketin hisse senetlerini veya bu şirketteki buna benzer hakları 
veya bu diğer Devlette çıkarılmış olan tahvilleri elden çıkarmasından elde ettiği kazanç, 
bu diğer Devlette yergUendirilebilir. 

Madde >14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki 
diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. 
Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer; 

a) Kişi bu diğer Devlette bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği 
bir sabit yere sahip ise veya 

b) Kişi bu diğer Devlette, söz konusu faaliyetleri icra etmek amacıyla, bir malî 
yılda bir veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla kalırsa, 

söz konusu gelir, aynı zamanda diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen 

gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde elde edilen gelir, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki 
diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. 
Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer: 

a) Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip 
olursa veya 

b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, bir malî yılda toplam 183 günü 
aşarsa, 

söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu işyerine atfedilebilen 

gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 
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3. a) Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Türkiye 
mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya teknik hizmetler de dahil, bağımsız nitelikteki 
diğer faaliyetler dolayısıyla Pakistan'da elde ettiği gelir, Pakistan vergi kanunlarına 
gör Pakistan'da vergilendirilebilir; ancak bu şekilde alınacak vergi gayri safi hâsılatın 
% 10'unu aşmayacaktır. 

b) Söz konusu geliri elde eden kişi Türkiye'de mukim olup, Pakistan'da yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya Pakistan'da bulunan bir sabit yeri 
kullanarak Pakistan'da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu gelir ile 
bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, bu fıkranın a) bendi 
hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya bu Maddenin 
1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanacaktır. Bununla beraber, tevkif suretiyle alınan 
vergi gayrisafi hâsılatın % 10'unü aşmayacaktır. 

c) Bununla beraber, tümüyle Türkiye'de icra edilen serbest meslek faaliyetleri 
Pakistan'da vergiye tabi tutulmayacaktır. 

4. «Serbest meslek faaliyetleri» terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bi
limsel, edebî, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra, doktorların, avukat
ların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve 
özel meslekî veya teknik bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır. 

Madde 15 

BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 17, 18, 19 ve 20 nci Madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet 
mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri menfaat
ler, bu hizmet diğer Âkit Devlette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergi
lendirilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen gelir diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç 
seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve 

b) Ödeme, bu diğer Âkit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya 
böyle bir işveren adına yapılırsa ve 

c) ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden 
yapılmazsa, 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilehilecektir. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işletilen 
bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde ediHen gelir, teşebbüsün 
mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 
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Madde 16 

MÜDÜRLERE VE ÜST YÖNETİCİLERE YAPILAN ÖDEMELER 

1. Bir Âkit Devlet mutiminin diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şürketin 
Yönetim Kurulu üyesi olması dolayısıyla eline geçen prim, ikramiye, huzur hakkı 
ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin en üst 
düzey yöneticilerinden biri olması dolayısıyla eline geçen ücretler ve diğer benzeri 
ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 

ARTİST VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci Madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, tiyatro, sinema, radyo, 
televizyon artistliği yapan veya müzisyen olarak çalışan sanatçıların ve sporcuların, bu 
nitelikteki bağımsız faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri gelirler, bu faaliyetlerin icra 
edildiği Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

2. Eğer bir Âkit Devlete yapılan ziyaret, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, 
tümüyle veya çok önemli kısmı itibariyle diğer Devletin, bir politik alt bölümünün veya 
bir mahallî idaresinin kamusal fonlarından destekleniyorsa, bu ziyaret çerçevesinde 
söz konusu Devlette icra edilen faaliyetler dolayısıyla elde edilen gelire, 1 inoi fıkra 
hükümleri uygulanmayacaktır. 

3. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği faaliyetlerden doğan gelir, kendisine 
değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı 
kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette 
vergilendirilebilir. 

Madde 18 

EMEKLİ MAAŞLARI 

19 uncu Maddenin 1 inci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet 
mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve bu kişiye 
sağlanan diğer benzeri menfaatler, yalnızca bu Develtte vergilendirilebilecektir. 

Madde 19 

KAMU GÖREVLERİ 

1. Bir Âkit Devletin kendisine, politik alt bölümüne, veya mahallî idaresine bir 
kamu görevi dolayısıyla herhangi bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşı
lığında, bu Âkit Devlet, politik alt bölüm veya mahallî idare tarafından veya bunlarca 
oluşturulan fonlardan sağlanan menfaatler, emekli maaşları da dahil, yalnızca bu 
Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından 
yürütülen ticarî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaatlere 
ve emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 
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Madde 20 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devlete yaptığı ziyaretin hemen öncesinde muki
mi olan ve bu diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim amacıyla 
geçici olarak bulunan bir öğrenci veya stajyere, geçim, öğrenim veya meslekî eğitim 
masraflarını karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödeme
ler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devletin diğer Âkit Devlette yaptığı ziyaretin Ihemen 
öncesinde mukimi olan ve hu diğer Âkit Devleitte yalnızca öğretim ve bilimsel araştır
ma yapmak amacıyla ıgeçici olarak bulunan "bir öğretmen veya öğretim üyesine iki 
yılı aşmayan bir süre veya süreler için öğretim veya araştırma karşılığında, hu diğer 
Devletin dışındaki kaynaklardan sağlanan paralar, hu diğer Devlete vergiden muaf 
tutulacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devlete yaptığı ziyaretin hemen öncesinde mukimi 
olan ve bu diğer Âkit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uygulama alışkanlıkları 
kazanmak üzere, <bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa eden 
bir öğrenci veya stajyerin eline geçen ücretler, bu diğer Devlette vergilendirilmeye
cektir. 

Madde 21 

DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha 
önceki maddelerinfde ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca hu Devlette vergilendiri
lecektir. 

2. 6 ncı Maddenin 2 noi fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelir hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya bir sabit yer vasıtasıyla serbest meslek 
faaliyetinde bulunması ve söz konusu işyeri ya da sabit yer ile geliri doğuran hak 
veya varlık arasında önemli bir bağ olması halinde, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü Madde hükümleri 
uygulanacaktır. 

Madde 22 

ÇİFTTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Bu Anlaşmada aksine hüküm bulunmadıkça her iki Âkit Devletin yürürlükte 
olan mevzuatı, bu Devletlerde gelir üzerinden alınan vergileri yönlendirmeye devam 
edecektir. Gelir her iki Devlette de vergiye tabi olduğunda, çifte vergilendirme aşağı
daki hükümler gereğince ortadan kaldırılacaktır. 

2. Pakistan'da: Pakistan vergisinden mahsup edilebilecek vergilere ilişkin Pakistan 
mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, bir Pakistan mukimince Türkiye'deki kaynak
lardan elde edilen ve hem Pakistan'da hem de Tüfkiye'de vergiye tabi tutulan bir gelir 
üzerinden, Türkiye mevzuatı ve bu Anlaşma hükümleri gereğince doğrudan doğruya 
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veya tevkifat suretiyle ödenen Türk vergisinin, söz konusu gelir üzerinden ödenecek 
Pakistan vergisinden mahsubuna müsaade edilecektir. Ancak mahsup edilen vergi, 
Pakistan vergisine tabi toplam gelir üzerinden hesaplanan vergiden söz konusu gelire 
isabet eden Pakistan vergisini aşamaz. 

3. Türkiye'de: Türk vergisinden mahsup edilebilecek vergilere ilişkin Türk mev
zuatı hükümleri saklı kalmak üzere, bir Türkiye mukimince Pakistan'daki kaynaklardan 
elde edilen ve hem Türkiye'de hem de Pakistan'da vergiye tabi tutulan bir gelir üze
rinden, Pakistan mevzuatı ve bu Anlaşma hükümleri gereğince doğrudan doğruya veya 
tevkifat suretiyle ödenen Pakistan vergisinin, söz konusu gelir üzerinden ödenecek Türk 
vergisinden mahsubuna müsaade edilecektir. Ancak mahsup edilen vergi, Türk vergi
sine tabi toplam gelir üzerinden hesaplanan vergiden söz konusu gelire isabet eden Türk 
vergisini aşamaz. 

4. 2 nci ve 3 üncü fıkraların amaçları bakımından, «bir Akit Devlette diğer Âkit 
Devletin bir mukimince ödenen vergi» terimi, ilk bahsedilen Devletin vergi mevzuatı 
gereğince ödenmesi gereken; fakat bu Devletin ekonomik kalkınmasını hızlandırmaya 
yönelik teşvik mevzuatı hükümleri gereğince muafiyete veya indirime tabi tutulan bu 
Devlet vergilerini de kapsamaktadır. Söz konusu teşvik mevzuatı hükümlerinin ya bu 
Anlaşmanın imza tarihinde yürürlükte olması veya bu hükümlerin yerine ya da bun
lara ilaveten getirilmişlerse, ilgili Âkit Devletin yetkili makamlarınca önemli ölçüde 
benzer karakterde olduğunun bMdirürnesi gereklidir. 

iBundan önceki hükme bakılmaksızın, ilk bahsedilen Âkit.Devlette ödenen vergi: 
a) 10 uncu Maddenin 2 nci fıkrasının a) bendinde bahsedilen temettülerde yüzde 

10 oranında; 
b) 10 uncu Maddenin 2 nci fıkrasının b) bendinde bahsedilen temettülerde yüzde 

15 oranında; 
c) 11 inci Maddenin 2 nci fıkrasında bahsedilen faizlerde yüzde 10 oranında; 
d) 12 nci Maddenin 2 nci fıkrasında bahsedilen gayrimaddî hak bedellerinde 

yüze 10 oranında ve 
e) 14 üncü Maddenin 3 üncü fıkrasının a) bendinde bahsedilen serbest meslek 

kazançlarında yüzde 10 oramnda, 
Hesaplanacaktır, 
Bununla beraber, eğer ilk bahsedilen Devletin vergi mevzuatı gereğince, bu Dev

lette mukim olmayan kişilerin temettü, faiz, gayrimaddî hak bedeli ve serbest meslek 
kazançlarına, bu fıkrada bahsedilen vergi oranlarından daha düşük vergi oranları uy
gulanırsa, bu fıkranın amaçları yönünden söz konusu düşük vergi oranları esas alına
caktır. 

Madde 23 

AYRİM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette o Devletin vatandaşlarının 
aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları vergilemeden ve buna bağlı 
mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere 
tabi tutulmayacaklardır. 
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2. Bir Âkit Devlette mukim bulunan vatansız kişiler, her iki Âkit Devlette de 
ilgili Devlet vatandaşlarının aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları 
vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve 
buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu 
diğer Devletin aynı durumda ve aynı koşullar altında aynı faaliyetleri yürüten bir 
teşebbüsüne göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır. 

4. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan 
veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüsleri tabi ol
dukları veya olacakları vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya 
daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu Anlaşmanın 9 uncu Maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci Maddesinin 7 ncii 
fıkrası veya 12 nci Maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç 
olmak üzere, bir Âkit devlet teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken, bu teşebbüsün 
diğer Âkit Devletin bir mukimine yaptığı faiz, gayrimaddî hak bedeli şeklindeki öde
melerle diğer ödemeler, bu ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine ya
pılmış gibi aynı şekilde indirilebilecektir. 

6. Bu Maddede kapsama alınan hiçbir husus: 
a) Âkit Devletlerden herhangi birini kendinde mukim olan gerçek kişilere vergi 

yönünden sağladığı şahsî indirim, muafiyet ve matrah indirimlerini, o Devlette mukim 
olmayan gerçek kişilere de tanımaya zorlayacak veya 

b) Hisseleri Pakistan'da bulunan bir sermaye borsasına kayıtlı şirketlere, indirim 
veya vergi iadesi sağlayan Pakistan mevzuatı hükümlerine etki edecek veya Pakistan 
mevzuatına göre yalnızca Pakistan'da tescil edilmiş şirketlere tanınan vergi tatiline 
etki edecek veya 

c) Türkiye'de mukim olmayan şirketlere uygulanan ve Kurumlar Vergisinden 
sonra hissedarların temettü geliri addedilerek Gelir Vergisine tabi tutma şeklinde 
kendini gösteren vergilemeye etki edecek 

Yönde anlaşılmayacaktır. 

Madde 24 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âk'i't Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi 
için gerekli (olan bilgileri; bunun yanıısıra ıbu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği 
sürece, ıbu Anlaşma kapsamına giren vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yü
rütülmesi için ve özellikle bu vergilere ilişkin kaçakçılığın ve suçların önlenmesi 
için gerekli 'olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Billg'i değişimi 1 inci Maddeyle 
sınırlı değildir. Bir Âkt Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi 
iç mevzuatı çerçevesirtde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacaktır. (Bununla beraber, 
eğer bu bilgi gönderen Devlette gizli olarak Ikabul ediliyorsa, bu bilgi yalnızca bu 
Anlaşmaya konu 'tleşkil eden vergilerin tahakuk veya tahvilleriyle veya cebri icra ya 
da cezasıyla veya bu hususlardaki şikâ'yet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya 
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makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya 
makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 
kullanacaklardır; ancak bu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî kararlar 
alınırken açılklayalbilirler. Ydtlkili makamlar, uygun düştüğünde vergi kaçakçılığına 
'ilişkin bilgi değişimi de dahil olmak üzere, bilgi değişiminin gerçekleştirilmesini sağ
lamak amacıyla uygun düşen koşulların, yöntemlerin ve tekniklerin geliştirilmesini 
birbirlerine danışarak sağlayacaklardır. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Âkit Devletlerden birini : 
a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına 

uymayacak idarî önlemler allma; 
ıb) 'Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri 

çerçevesinde elde edilmeyen bilgileri sunma; 
c) Herhangi bir 'ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren 

bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme; 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 25ı 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âki Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her iki'sinin işlem
lerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı ve
ya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen mü
racaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mülkimi olduğu Âkit Devletin yetkili 
makamına arz edebilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla 'beraber kendisi uygun bir çö
züme ulaşmadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek ama
cıyla, diğer Âkit Devletin yetkili malkamıyla karşıilıkh anlaşmaya gayret sarfede-
cektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uy
gulamasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çöz
mek için gayret göstereceklerdir. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hu
suslarda anlaşmaya varabilmek içim birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. 
Anlaşmaya varabilmek için sözlü (görüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu görüş
me Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan bir Komisyonda 
yürütülebilir. 

5< Eğer bir Âkit Devletin yetkili makamı diğer Âkit Devlette bulunan diplo
masi memurlarını veya konsolosluk görevlilerini yetkili kılarsa, bunlar, bu Devlet 
mukimlerinin diğer Âkit Devlette ortaya çıkan vergi sorunlarının çözümüne yar
dımcı olabilirler. 
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Madde 26 

DİPLOMASÎ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, dipliomasî ve konsollosluk memurlarının devletler hu
kukunun genel kuralları ve özel anılaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî 
ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 

HÜKÜMRANLIK GENtŞLEMESlİ 

1. Bu Anlaşma tümüyle veya gerekli görülebilecek değişikliklerle, bu Anlaş
manın uyiguilandığı vergilere önetnlli ölçüde benzer nitelikte vergiler olan ve Âkit 
Devletlerden herhangi ıbirinin uluslararası ilişkiler yönünden sorumluluğunda bu
lunan herlhangi bir Devleti veya hükümranlık alanını da kapsama alacak şekilde 
genişletilebüllir. Böyle bir genişleme, Âkit Devletler araısında diplomatik yollarla nota 
teatisiyle anlaşmaya 'bağlanan ve ayrıntıları beliritilen değişildik ve koşullar alltında 
ve bu tarihden itibaren hüküm ifade edecektir. 

2, Her iki Âkit Devlet arasında aksine anlaşmaya varılmadığı takdirde, bu 
Anlaşmanın Devletlerden birine 29 uncu Madde hükmüne göre yürürlükten kaldı
rılması, aynı zamarida bu Anlaşmayı, o Maddede belirtilen şekilde, foü Madde ge
reğince genişletildiği Devlet veya hükümranlık alanı açısından da yürürlükten kal
dıracaktır. 

Madde 28 

YÜRÜRLÜĞE OIRME 

Bu Anlaşma, her iki Hükümetin kendi Devletlerinde anayasal olarak gerekli 
işlemlerin yerine gefciriMiğini yazıyla biribirlerine bildirmelerinden sonra yürürlüğe 
girecek ve hükümleri : 

a) Türkiye'de Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yıllın Ocak ayının bi
rinci günü (başlayan veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin 
vergilere; 

'b) Pakistan'da Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın Temmuz ayının 
birinci günü başlayan veya daha sonra başlayan her tahakkuk dönemine ilişkin ver
gilere uygulanacaktır. 

Madde 29 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

'Bu Anlaşma, Â'kît Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlük-
de kalacaktır. Âkit Devletlerden biri Anlaşmayı,- her takvim yılının bitiminden en 
az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshede
bilir. Bu durumda Anlaşma : 
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a) Türkiye1de fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayının bi
rinci günü başlayan veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin 
vergiler için, 

b) 'Pakistan'da fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Temmuz ayı
nın birinci günü başlayan veya daiha sonra başlayan her vergilendirme dönemine 
ilişkin vergiler için, 

hüküm ifade etmeyecektir. 

Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri, bu Anlaşmayı imza
ladılar ve mühürlerini vazettiler. 

İslamalbadMa, ondört Kasım bindokuzyüzseksertbeş tarihinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ PAKİSTAN İSLÂM CUMHURİYETİ 
ADINA ADINA 

Vahit Halefoğlu Salim Saifullah Kaan 
Dışişleri Bakanı Ticaret Bakan» 

Türkiye Cumhuriyeti ile (Pakistan İslâm Cumhuriyeti \Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 

Anlaşması'nın 

PROTOKİOL'U 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan islâm Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden 
alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşıma imzalayan taraflar, aşa
ğıdaki hükümlerin Anlaşmanın bir cüzünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır. 

1 i 7. nc'i Maddenin 1 inci fıkrasının uygulanması ile ilgili olarak, tbir Âkit 
Devlet teşebbüsü diğer Devlette tbir işyerine sahip olursa ve bu teşebbüs : 

a) Bu işyerinden yapılan mal veya ticarî eşya satışlarının aynısını veya ben
zerini bu diğer Devlette gerçekleştirirse veya 

ıb) Bu işyerinde gerçekleştirilen diğer ticarî faaliyetlerin aynısını veya benze
rini bu diğer Devlette icra ederse, 

ıbu satış veya faaliyetlerden doğan kazançların, diğer Âkit Devlette, işyeri ka
zancı ile birlikte vergilendirilebileceği üzerinde anlaşılmıştır. 

Bununla beralber, eğer teşebbüs, sözkonusu satış veya faaliyetlerin, ıbu Anlaş
madan menfaat temin etme amacı dışında, diğer başka n'iyetüerle yapıidıığını ispat 
edebilirse, bu satış veya faaliyetlerden doğan kazanç, bu diğer Âkit Devlette vergi
lendirilmeyecektir. 

2. 7 nci Maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasıyla ilgili olarak, işyerinin bu
lunduğu Devlette veya diğer herhangi bir yerde yapılan yönetim ve genel idare gi
derlerinin, aşağıdaki usullerden herhangi biriyle indirilmesine müsaade edilecektir : 

a) Daha önceki üç yıüda yapılan bu nîtelikdeki giderlerin ortalamasına eşit bir 
meblağ veya yeni açılmış işyerlerinde dalıa az sayıda yılın ortalaması veya 
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fa) işyerine şu esaslara dayanmak suretiyle atfedilebilen giderler : 
<i) Teşebbüs tarafından tutulan muhasebe kayıtları veya 
(ii) Teşebbüsün ve işyerinin ticarî faaliyetlerini yürütmekte kullandıkları top

lam sermayeler veya 

(iii) Teşebbüsün ve işyerinin toplam ciroları veya 
(iv) Teşebbüsün toplam direkt imalât giderleri ve işyerinin bu tür giderleri. 
3. 7 nci Maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasında, işyeri (tarafından teşeb

büsün ana merkezine veya diğer herhangi bir bürosuna paltentlerin veya diğer hak
ların kulanıdması karşılığında gayrimaddî hak bedeli, ücrelt veya diğer benzeri öde
melerin yapılması; verilen (hizmet veya yönetim karşılığında komisyon ödenmesi; 
bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere, işyerine ödünç oliaırak verilen paralar 
karşılığuflda faiz ödenmesi halinde, sözkonusu meblağların gider olarak indirilme
sine (gerçekten yapılan giderlerin geri ödenmesi hariç) müsaade edilmeyecektir. Bu
nun gibi, işyeri tarafından teşebbüsün ana merkezime veya diğer herhangi bir bü
rosuna faldıra edilen ve paltentlerin veya diğer hakların kullanılması kaırşıılığındaki 
gayrimaddî hak "bedeli, ücrelt veya diğer benzeri ödemeler; verilen hfemöt veya yö
netim 'karşılığriKİalki komisyonlar; bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere, teşeb
büsün ana merkezine veya diğer herhangi bir bürosuna ödünç olarak verilen para
lar karşılığındaki faizler, işyerinin kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır (ger
çekten yapılan giderlerin geri ödenmesi hariç). 

4, 10, 11 ve 12 nci ıMaddelerie iligili olarak, «gerçek lehdar», teriminin, bir 
üçüncü ülke muıki'rninin Türkiye veya Pakistan'dan elde ettiği temettü, faiz ve gay-
rimaiddî hak bedellilerinde bu Anlaşmaidan yararlanmasını önleme yönünde yoruma 
tabi tutulacağı ve bu önlemenin Akit Devletlerin mukimlerine doğru genişleti'lme-
yeceği hususunda anlaşılmıştır. 

Bu hususları teyiden, ilki Deıvletin tam yetkili temsilcileri bu Protokolü imza
ladılar ve mühürlerini vaze'tJtiler. 

Islamaibadida, ondört Kasım binidokuzyüziseksenbeş tarihinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 
ADENTA ADINA 

Vahit Halefoğlu Salim Saifullah Kaan 
Dışişleri Bakanı Ticaret Bakanı 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 52) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Ser
maye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1 /359) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 8.1.1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/196-
1311101055 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Önceki hükümet döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci 
maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının 
yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

1/790 Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey Manda Birleşik Kral
lığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 29.7.1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-
2021/04638 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulanca 
28.7.1986 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti üe Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte VergUendirmeyi önleme ve Vegi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve 
gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
/. Kaya Erdem 

Başbakan V. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 14.3.1988 
Esas No. : 1/359 

Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Ara
sında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 9.3.1988 tarihli 
3 üncü birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin 
katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtildiği gibi Anlaşmanın ana amaçları; gelirin iki Dev
lette çifte vergilendirilmesini önlemek; yabancı devlette yatırım yapan teknoloji ve 
hizmet sunan kişilerin o devletin mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilendirilmesine 
engel olmak; gelirin ikamet veya kaynak devletten yalnızca biriı.de vergilendirilme
sini sağlamak, eğer bu mümkün olmazsa iki Devlet arasında vergilendirme yetkisini 
paylaştırmaktır. 

Tasarıya göre uluslararası taşımacılık teşebbüsleri diğer devletten elde ettikleri 
kazançlar dolayısıyla bu devlette vergilendirilemeyecekler, yalnızca kendi devletlerinde 
vergi ödeme mükellefiyeti altında olacaklardır. 
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Tasan Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul 
mistir. 

Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 

Üye 
T. Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
Erol Güngör 

izmir 

Üye 
Ersin Taranoğlu 

Sakarya 

Üye 
A. Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Tevfik Koçak 

Ankara 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 

Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 52) 



— 4 — 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 4.5.1988 

Esas No. : 1/359 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca Dışiş
leri Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Türkiye 
Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Pirleşik Krallığı Arasında Gelir 
ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı; Komisyonumuzun 4 Mayıs 1988 tarihinde yaptığı 32 nci birle
şimde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı temsilcilerinin de iştirakleri ile incelenip görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve 
Kuzey Manda Birleşik Krallığı arasında imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında gelir ve sermaye değer artış 
kazançları üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçak
çılığına engel olma anlaşması» ile iki ülke arasında varolan sermaye, teknoloji ve hiz
met alışverişi gibi iki ülkenin de yararına olan ilişkilerin daha da geliştirilmesinin 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki gerekçe doğrultusunda tasarının tümü Komisyonumuzca da benim
senerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş ve Dışişleri Komisyonunca aynen kabul 
edilen tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samsun Bursa 

Sözcü Mehmet Ali Bilici 

İsmail Şengün Adana 
Denizli 

Mehmet Deliceoğlu Nihat Türker 
Adıyaman Afyon 

Onural Şeref Bozkurt İbrahim Demir 
Ankara Antalya 
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Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abduîkadir Ateş 
Gaziantep 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

İV. Kemal Zeybek 
istanbul 

Şevki Göğüsger . 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Şakir Şeker 
Sivas 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Ali Topuz 
istanbul 

Birgen Keleş 
izmir 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

GENEL GEREKÇE 

Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı ekonomik ilişikilerimizin geliş
tirilmesi arzulanan bir Devlettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki sermaye, teknoloji ve hizmet hareketleri, her iki 
Devletin <k refahına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu yönde sözkonusu faktörlerin 
daha büyük bir hareketliliğe kâvuşituruılmasmda, Gelir ve Sermaye Değer Kazançları 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasının üzerine oldukça önemli bir görev düşmektedir. 

Anlaşmanın, kapsamına aldığı hükümlerle çiftte vergilendirmeyi nasıl önlediği, 
muhtelif gelir unsurlarının hangi Devlette ne şekilde vergileneceğini nasıl düzenlendiği 
ilişikte sunulan madde gerekçelerinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. Bununla beraber bu 
Anlaşmanın ana amaçlarını, gelirin iki Devlette çifte vergilendirilmesini önlemek; ya
bancı Devlette yatırım yapan, teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o Devletin mükellef
lerine kıyasla daha ağır vergilendirilmesine engel olmak; gelirin ikamet veya kaynak 
DevIeUfen yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamak, eğer bu mümkün olmazsa iki 
Devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaştırmak; böylece teşebbüslerin risk alma
dan önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesapla
yabilmesini sağlamak ş'eklinde sıralamak mümkündür. 

Temin edilebilen bilgilere göre, Birleşik Krallık'da ikamet eden gerçek kişi ve 
kurumların Türkiye^de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden (ulaştırma işleri hariç) 
ödedikleri vergilerin toplamı 1982 yılında 57 786 203,— TL.'dır. 
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ıTürfciyelde ikamet eden kişilerin Birleşik Krallıktan el'db ettikleri kazanç ve irat
lar üzerinden Birleşik KralUk'ta ödedikleri vergiler bilinmemektedir. 

Bu Anlaşmayla güvence altına giren Birleşik Krallık sermayesinin Türkiye'ye 
daha büyük bir öncelik vereceği dikkate alınırsa, hem sözkonusu teşebbüslerin doğru
dan doğruya ödeyecekleri Gelir ve Kurumlar Vergilerinde hem de çalıştırdıkları işçi
lerin ve ek kapasite yaratacakları diğer Türk teşebbüslerinin ödeyecekleri vergilerde 
önemli bir artış sağlanabilecektir. 

Anlaşmanın doğrudan vergi muafiyeti temin ettiği gelir grupları, Türkiye ile Bir
leşik Krallık arasında veya bu Devletlerle diğer Devletler arasında uluslararası deniz. 
hava ve kara taşımacılık işlerini yürütenlerdir. Anlaşma hükümlerine göre uluslararası 
taşımacılık teşebbüsleri diğer Devletten elde ettikleri kazançlar dolayısıyla bu diğer 
Devlette vergilendirilmeyecekler, yalnızca kendi Devletlerinde vergi ödeme mükellefi
yeti altında olacaktır. 

Temin edilebilen bilgilere göre, Birleşik Krallık teşebbüslerinin, Türkiye'den de- -
niz ve hava taşımacılığı faaliyetleri dolayısıyla Ödedikleri vergiler 1983 yılında 
75 925 649,—TL.'dır. 

itki Hükümet arasında 19 Şubat 1986 tarihinde imzalanan bu Anlaşma, 31.5.1963 
tarih ve 244 sayılı Kanun uyarınca bi^ Kanun Tasarısı halin<de Yüksek Meclisin hu
zuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

ANLAŞMA MADDEIJERİMN GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ara
sında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 29 maddeden 
meydana gelmiştir. Anlaşma metninin maddeleriyle ilgili gerekçeler aşağıda belirtil
miştir. 

Madde 1 < Kişilere ilişkin kapsam 
1 inci madde hükmü gereğince, Ibu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her 

ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin Âkit Devletlerden 

(Türkiye ve Birleşik Krallıktan), birinin veya her ikisinin ülkesinde mukim kimselere 
uygulanacaktır. 

Madde 2, Kavranan vergiler 
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin 

etmek amacım gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası Anlaşmanın, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmak
sızın Âkit Devletlerden herhangi birinde, gelir ve sermaye değer artış kazançları üze
rinden alınan vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra gelir ve sermaye değer artış kazançlarından alınan vergilerin kapsa
mım çizmektedir. 

3 üncü fıkra Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki halihazır vergilerden hangilerine uy
gulanacağını belirtmektedir. Anlaşmanın kapsamına giren halihazır vergiler Büyük 
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Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve 
Sermaye Değer Artış Kazançları Vergisi, Türkiye Cumhuriyetinde ise Gelir ve Ku
rumlar Vergileridir. 

4 üncü fıkra, halihazır vergilere ilaveten veya onların yerine alınmaya başlayan 
vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 3. Genel tanımlar 

Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için lüzumlu genel tanımlar 
yer almaktadır. 

Bu maddede sırasıyla «Türkiye», «Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kral 
lığı», «vatandaş», «bir Âkit Devlet», «diğer Âkit Devlet», «vergi», «kişi», «şirket», 
«kanunî merkez», «bir Âkit Devlet teşebbüsü», «diğer Âkit Devlet teşebbüsü», «ulus
lararası trafik», «politik alt bölüm» ve «yetkili makam» terimlerinin tanımı yer almak
tadır. 

Türkiye terimi, devletler hukukundaki son gelişmelere uygun olarak kıta sahan
lığındaki ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. 

Ayrıca Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerden her birinin iç mev
zuatındaki anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4< Malî ikametgâh 
Anlaşmanın pek çok maddesinde Âkit Devletlerin verlgüeme yetkisi, doğrudan doğ

ruya malî ikametgâh (mukim) kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, ger
çek ve tüzel kişilerin hangi Devletin mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz 
etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayırım yapılmaksızın, 
ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter 
nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi, mukim addedilmektedir. Gelir Vergisi 
Kanımumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise 
kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 inci 
fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

Maddenin 2 ncı fıkrasında, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada sayılan kriterler nedeniy
le her iki Devletin de mukimi addedilmesi halinde, hangi kıstaklar kullanılarak, yalnız
ca bir Devletin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

/Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun gerçek kişiler dışında kalan kişilerde çık
ması halinde, iş merkezinin esas alınacağını; fakat bir Devlette iş merkezinin, diğer 
Devlette kanunî merkezin bulunması durumunda, iki Devletin yetkili makamlarının 
sorunu karşılıklı anlaşma yoluyla çözüme kavuşturacağını hükme bağlamıştır. 

(Madde 5, İşyeri 

İşyerinin tanımına ilişkin bu madde sön derece önemlidir. Bilindiği üzere Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Kanunlarımız ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması için 

kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimî temsilci bulundurması 
ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart 
koşmaktadır. Aynı şekilde, bu Anlaşmanın ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde-
sıinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak devlette vergilenebile-
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ceği prensibi getirilmiştir. Madde, 7 fıkra ile hangi hallerde bir işyerinin kendini gös
tereceğini veya gösteremeyeceğini bütün ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 

,1 inci fıkrada «işyeri» teriminin genel bir tanımı yapılmaktaldir. 
2 nci fıkrada ise kapsama özellikle giren işyerlerine örnekler verilmektedir ki bun

lar; yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden, petrol veya doğal gaz kuyusu, 
taş ocağı veya doğal zenginliklerin elde edilmesini sağlayan diğer herhangi bir yer ve 
bu gibi zenginliklerin aranması ve bunlardan faydalanılması amacıyla kullanılan te-
sLtir. 

13 üncü fıkralda, süresi altı ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma 
projesi işyeri kapsamına alınmıştır. 

4 üncü fıkrada işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada daimî temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs 

namına akit düzenleme yetkisine salhip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, 
temsil ettiği teşebbüs, bu Devlette bir işyerine salhip kabul edilecektir. Bunun yanısıra, 
temsilcinin böyle bir yetkisi olmasa dalhi, namına sürekli olarak mal sevkettiği teşeb
büsün mallarını mutaden stoklaması halinde de, bu teşebbüs bu Devlette bir işyerine 
sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimî temsilci ayrı ayrı maddelerde gösetrllimeyip, her ikisi 
de «işyeri» maddesinde kavrandığından, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun 
dar mükelleflerin ticarî kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan 
daimî temsilciliğe ilişkin hükümleri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 nci fıkra, belli şartlar altında simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye sahip 
bir başka aracı vasıtasıyla faaliyette bulunma halinde, işyerinin varsayılmayacağı ile 
ilgilidir. 

7 nci fıkra ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim kurumların birbirlerini kontrol etmesi
nin, bu kurumlardan birinin diğerine bağlı bir işyeri sayılması için yeterli bir şart ol
madığını belirtmektedir. 

Madde 6; Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayri-

menkullerin yarataJbileceği her türlü gelir unsurunu (ticarî kazanç, ziraî kazanç) da 
kapsamına almaktadır. 

Bu çerçeve altında maddenin 1 inci fıkrası, gayrimenkul gelirlerinin vergileme 
hakikini gayrimenkulun bulunduğu Devlete bırakmaktadır. 

2 nci fıkra gayrimenkul varlık terimini tanımlamakta ve Anlaşmanın 12 nci mad
desinde kayıtlı bulunan gayri maddî hak bedelleri ise tanımın dışında kalmaktadır. 

3 üncü fıkra gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirin, bu gayrimenkulun bulun
duğu Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. 

4 üncü fıkra, 1 - 3 üncü fıkra hükümlerinin serbest meslek erbabına da uygulana
cağını belirtmektedir, 

Madde 7, Ticarî kazançlar; 
Bu maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesinde esas ilkeyi getir

mektedir. Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mülkim olduğu Devlette vergilendirile-
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çektir. Ancak faaliyet diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, yalnızca 
bu işyerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak atfedilecek kazançlar diğer Devlette 
vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasmd'aki esaslarla ilgilidir. Buna göre 
işyeri, bağımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri koşullar 
altında elde etmesi gereken kazanç, sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece işyeri -
merkez ilişkilerinde emsaline göre yüksek veya düşük fiyatlandırrnaya gidilirse, olaya 
müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilmesine göre yeni bir vergi matrahı he
saplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancından indirilecek güder unsurları ile ilgilidir. İşyerinin 
kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde ya
pılan yönetim, genel idare giderlerinden verilen bir payı da kapsamına alan ve işyeri
nin amaçlarına uygun düşen giderler indirilebilecektir. Bununla beraber, teşebbüsün 
kendisine veya yurt dışında bulunan diğer işyerlerine yapılan faiz, gayrimaddî hak be
deli, komisyon ödemelerinin veya benzeri Ödemelerin gider olarak indirilmesine müsaa
de edilmiyecektir. Ancak, gerçekten yapılan giderler geri ödenirse, bu Ödemeler indi
rilebilecektir, 

4 üncü fıkra, sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine kazanç atfolıına-
mayacağı hakkındadır. 

5 inci fıkra, bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşmanın diğer 
hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8 
Uluslararası Taşımacılık 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikde gemi uçak veya 
kara nakil vasıtası işletmeciliğimden sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün mu
kim olduğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, ilk fıkrada benimsenen prensibim, ortaklık, bağlı işletme ve acenta-
lar için de geçerli olduğunu hükme bağlamaktadır. 

Madde 9 
Bağımlı Teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunurnuzum 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen ör
tülü kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, birbiriyle bağımlı olan te
şebbüslerin, bağımsız teşebbüslere kıyasla farklı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandır-
malara yönelmeleri halinde, Âkit Devletlerin ne tür tedbirler atabileceği hükme bağ
lanmaktadır. 

1 inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı gösterme yip, bağım
sız teşebbüsler arasımda geçerli olacak fiyatlardan sapma göstermeleri halinde vergi 
ziyama uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hakkımı vermektedir. Bu ek vergileme 
sonunda, ıdiğer Devletin kendi mükellefi bağımlı teşebbüste yapacağı matrah ve vergi 
indirimleri ise 2 mcıi fıkrada düzenlenmiştir, 
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Madde 10 
Temettüler 

1 inci fıkra, temettûlerin vergilendiölmesindeki genel ilke ile ilgilidıir. Bir Akut 
Devlet şirketi tarafından diğer Âkit Devlet mukimi 'bir kişiye ödenen temettülerin, bu 
diğer Âkit Devlette vergilendirileceği esas ilkedir. 

2 indi fıkra temettülerin, temetıtüyii ödeyen şirketin mülkimi olduğu, yani temet
tülerin doğduğu Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Kaynak Dev
lette diğer Devlet mukimlerine uygulanabilecek temettü vergi tevkif atı, % 25'i aşan 
iştiraklerde % 15, diğer bütün durumlarda % 20 olarak tespit edilmiştlir. 

3 üncü fukra, temettü terimin tanımı ile ilgilidir. 

4 üncü fıkrada, işyerlilerinin 7 noiı madde (ticarî kazanç) çerçevesinde vergilen-
dirüldikten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de ver-
gilendirilebiılecelderi öngörülmektedir. Ancak bu şekilde alınan vergi % 15'i aşma-
yacaiktır. Böylece Gelir Vergisi Kanunumuzun 94/7 nci maddesi hükümleriyle An
laşma hükümleri arasında uyum sağlammış olmaktadır. 

5 inci fıkra, temettü iehdarınm temettü dağıtan şirketin mukimi olduğu Âkit 
Devlette bir işyerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle işyeri arasında bir bağ
lantı olması halinde, bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bunun 
yanı sıra Birleşik Krallık açısından serbest meslek ifasına ilişkin işyerleri için de aynı 
kural1 uygulanacaktır. Bu gibi hallerde, ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde veya 
serbest meslek kazancına ilişkin olan 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkra, bir Âlkiıt Devletin kendisinden kazanç elde eden ve diğer Âkit Dev
letin mukimi olan Ibir şirketin dağıttığı temettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazanç
lardan herhangi bir vergi ailmayacağına amirdir. Böylece ikaynak Devletin vergileme 
yetkisi kurum kazancına uygulanmakta; fakat bu kurumdan kâr payı elde eden ki
şilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir,. 

Madde 11. Faiz, 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel ilkeyi öngörmektedir. Faizi, leh-

darın mukimi olduğu Âkit Devlet vergilendirme hakkına sahiptir. 
Faizlerin doğduğu Devlete l% 15 vergi tevkif atı hakkı tanıyan hüküm 2 nci fık

rada yer almaktadır. 

3 üncü fıkra, Türkiye 'Cumhuriyeti 01^ Büyük Britanya ve Kuzey îrlanda Hükü
metlerine veya bunların mahallî idarelerine veya bu hükümet veya mahallî idarelere 
bağlı ajanslara ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden' muaf tutulmasına ilişkindir. 
Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmaj Birleşik Krallık tarafından ödenen 
faizler vergiden muaf tutulmuştur. 

4 üncü fıkrada faiz teriminin kapsamı 'belirtilmektedir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan ta

vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile il
gilidir. Bunun yanısıra Birleşik Krallık açıısından, serbest mesleğin ifasına mahsus bir 
işyerinden elde edilen faizlerde de aynı kural uygulanacaktır. 
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6 nci fıkra, faiz gelirlerinin ne zaman bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını 
hükme bağlamaktadır. Buına göre, ödeyicinin Devlet, politik alt bölüm, mahallî ida
re, mülkim veya bu Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer olması halinde, söz ko
nusu faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuş
turmaktadır. Fıkra hükmüne göre, muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki 
bulunan faiz ödeyici ile faıiz lehdarı ve her İkisiyle başlka bir kişi olarak belirtiılmjekte-
dir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırı
lan faiz miktarım aşan bir faizin ödenmesi olarak ortaya konmuştur. Bu halde fazla 
kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi bir faiz sayılmayacak ve An
laşmanın diğer hükümleri dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mevzuatına göre vergi-
lendirilecekCir. 

8 linçi fıkrada Birleşik Krallık örtülü slermaye hükümlerinin bu Anlaşma bakı
mından kısıtlı uygulanacağına değinilmetkedir. Buna göre, örneğin bir Birleşik Kral
lık teşebbüsünün oy verme hakkını haiz hisselerinin ı% 50'sinden daha azı Türkiye'de 
mülkim kişilere ait olduğunda, bu şirket tarafından söz konusu Türkiye'de mukim ki
şilere ödenen faıiz, hiçbir zaman örtülü sermaye mevzuatına tabi tutulmayacak ve te
mettü addolünmayacaktır. 

9 uncu fıkra 8 inci fıkra hükümlerinin, Türkiye'de mukim olan bir şirket tarafın
dan ödenen faizler için uygulanmayacağını öngörmektedir. 

Madde 12. Gayrimaddî hak bedelleri, 
1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmektedir; vergileme hakkı ödeme ya

pılan kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, bedellerin hasıl olduğu Devlete de belli bir oranda vergi tev

kif atı hakkı tınmaktadır. Bu oran Birleşik Krallık ile yapılan Anlaşmada yüzde 10 ola
rak tespit edilmiiştir. 

3 üncü fıkra, gayrimaddî hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. Gayrimaddî hak
ların satışından elde edilen hasılatta tanım içine alınmıştır. 

4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin ta
vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ön
görülmüştür. Bunun yanısıra Birleşik Krallık açısından serbest mesleğin ifasına mah
sus bir işyerinden elde. edilen gayrimaddî halk bedellerinde de aynı kural uygulana
caktır. 

5 inci ve 6 nci fıkralar, faizde olduğu gibi, gayrimaddî hak bedellerinin nerede 
elde edilmiş sayılacağı ve muvazaah durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özel 
hükümler öngörmektedir,: 

Madde 13. Sermaye değer artış kazançları, 

6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan 
kazançların vergilendirilme hakkını, bu malların bulunduğu Âkit Devlete tanıyan hü
küm 1 inci fıkrada öngörülmüştür. 

Bir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğanka-
zançların vergileme hakkının, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlete tanındığı ikinci 
fıkrada hükme bağlanmıştır. 
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3 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak 
ve kara nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul malların satışın
dan elde edilen kazançların, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendiralecleğini öngörmek
tedir. 

4 üncü fıkra, 1 inci 2 nci ve 3 üncü fıkralarda değinilenlerin dışında kalan var
lıkların elden çıkarılmasından doğan kazancın yalnızca, elden çıkaranın mukim oldu
ğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Bununla beraber, söz konusu 
menkul kıymetlerin iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkartılmasından doğan 
değer artış kazançları, gelirin ekte edildiği kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14. Serbest meslek faaliyetleri, 
Gelir Vergisi Kanunumuzun yanışım Kurumlar Vergisi Kanunumuzun da dar 

mükelleflerin serbest meslek kazançlarını vergi tevkifatına tabi tutması dolayısıyla 
14 üncü madde, kurumları kapsam dışı bırakmayan bir yapıda tutulmuştur. 

Maddenin 1 inci fıkrasında gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançla
rının kazancı elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmış
tır. Bununla beraber, bu kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yerden veya bu diğer 
Devlette 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettiği kazancın kaynak Devlette de 
vergilendirilebiıleceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin elde edecekleri serbest meslek kazançları için düzen
leme yapılmış ve bir Âkit Devletin bir teşjebbüsü tarafından serbest meslek kazancı 
elde edilmesi halinde, teşebbüsün yalnızca bu Devlette vergilendirileceği hükme bağ
lanmıştır. Bununla beraber, söz konusu teşebbüslerin, kaynak Devlette bulunan bir 
işyerinden ve kaynak Devlette 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettikleri kazanç
ların kaynak Devlette de vergilendirillebileceği hükme bağlanmıştır. Her ilki durumda 
da bu teşebbüs, söz konusu gelir dolayısıyla bu diğer Devlette bu Anlaşmanın 7 nci 
maddesi hükümlerine göre vergilendirmeyi, yani söz konusu gelir bu diğer Devlette 
bulunan işyerine atıf edilebilirmiş gibi vergilendirmeyi tercih edebilecek ve bu tercih 
diğer Devletin söz konusu gelir üzerinden tevkifat, suretiyle vergi alma hakkını et
kilemeyecektir. 

3 üncü fıkrada, meslekî faaliyetleri teriminin tanımı yapılmıştır. 
Madde 15. — Bağımlı faaliyetler : 
1 inci fıkra genel kuralı belirtmektedir. Fskraya göre, diğer Devlette hizmetin 

ifa edilmemesi şartıyla elde edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hiz
metin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, vergileme yetkisi kaynak Devlete geçecek
tir. Ancak söz konusu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 21 inci maddelerinde 
öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Böylece, şirket yönetim 
kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri ve öğretmenler 15 inci maddeye göre değil, 
fakat kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada öngörülen genel kuralın istisnasını oluşturmakta ve hiz
met erbabının diğer Devlette hizmet ifa etmesi halinde de, şartlar yerine getirilirse, 
yalnızca mukim Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bunun için diğer 
Devlette 183 günden daha kısa süre kalınması; ücretin bu diğer Devlette ikamet et
meyen bir işverence ödenmesi ve aynı zamanda ücretin, söz konusu dar mükellef iş-
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verenin bu diğer Devlette sahip olduğu bu işyerinden veya sabit yerden ödenmemesi 
zorunludur. 

3 üncü fıkra, uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil vası
tasında çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin, teşebbüsün 
mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 16. — Müdürlere yapılan ödemeler 
Maddeye göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şir

ketin yönetim kurulu üyesi olması sıfatıyla edine geçen ücret ve diğer benzeri ödemeler 
şirketin mukim bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 17. — Artist ve sporcular 
1 inci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili şahsî faaliyetlerden 

dolayı elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri Devlette vergilendirilebile-
ceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetlerini ve bağımlı 
faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci maddelerin hükümleri, sanatçı ve spor
cular açısından geçerli kabul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamın
da yürütülecektir. 

2 nci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerinden doğan 
gelirlerin kendilerine değil, fakat bir başka gerçek veya tüzelkişiye yönelmesi halinde, 
vergilemenin faaliyetin icra edildiği Devlette yürütüleceğini belirlemektedir, Böyle 
bir durumda, bu Anlaşmanın ticarî kazançları, serbest meslek kazançlarını ve ücret
leri düzenleyen 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmayacaktır. 

3 üncü fıkra, kültürel münasebetler çerçevesinde Devletlerden birinin resmî kay
naklarının desteği ile bir diğerinde yürütülen artistik ve sportif faaliyetlerin diğer 
Devlette vergilendirilmeyeceğini hükme bağlamaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren 
kamu menfaatine yararlı derneklerin desteği ile yürütülen faaliyetler de bu çerçeve
dendir. 

Madde 18. — Emekli maaşları 
1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ile sağlanan 

diğer benzeri menfaatlerin ve 2 nci fıkrada tanımlanan düzenli! ödemelerin, bunları 
elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. An
cak kamu görevleri karşılığında ödenen emekli maaşları bu kapsamın dışındadır. 

2 nci fıkrada, düzenli ödeme teriminin tanımı yapılmıştır. 

Madde 19. — Kamu görevleri 
1 inci fıkra, kamu görevi karşılığı yapılan ödemelerin yalnızca ödemeyi yapan 

Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 
Bununla beraber, söz konusu gerçek kişinin diğer Âkit Devletin vatandaşı ve mu

kimi olması halinde söz konusu ücret, ücreti ödeyen devlet değil fakat yalnız diğer 
Âkit Devlet tarafından vergilendirilecektir. 

2 nci fıkra, kamu görevi karşılığında bağlanan emekli maaşlarının yalnızca öde
meyi yapan Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Bununla beraber, söz konusu gerçek kişinin diğer Âkit Devletin vatandaşı ve mu-
kimi olması halinde, söz konusu emekli maaşı, emekli maaşını ödeyen Devlet değil, 
fakat yalnız diğer Âkit Devlet tarafından vergilendirilebilecektir. 
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Madde 20. — Öğrenciler, meslekî eğitim görenler ve stajyerler 
Madde öğrencilerin, meslekî eğitim gören kişilerin ve stajyerlerin öğrenim veya 

meslekî eğitimde bulundukları Devlette yararlanacakları vergi istisnasının sınırlarını 
hükme bağlamaktadır. Buna göre, öğrenci, meslekî eğitim gören kişi ve stajyerler, 
yurt dışından geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılamak üzere pa
ralar ile kamu, hayır, bilim, edebiyat veya öğrenim kurumları tarafından verilen her 
nevi burslar, ödüller ve yardımlar dolayısıyla vergiye tabi tutulmayacaklardır. 

Madde 21. — Öğretmenler 
1 inci fıkra öğretmenlerin iki yıl süreyle, yurt dışından elde ettikleri paralar do

layısıyla, öğretim ve araştırma yapmak amacıyla bulundukları Devlette vergiye tabi 
tutulmayacağını hükme bağlamaktadır. 

2 nci fıkra, bu madde hükmünün araştırma gelirleri yönünden, gerçek kişinin 
üstlendiği araştırmanın kamu menfaatine yönelik olması halinde uygulanacağını; buna 
karşın araştırmanın diğer özel kişi yada kişilerin menfaatine yürütülmesi halinde uy
gulanmayacağını öngörmektedir. 

Madde 22, — Diğer gelirler 
Madde, bir Âkit Devlet mukiminin bu Anlaşmanın bundan önceki maddelerinde 

kavranmayan gelir unsurlarının, tereke kaynaklı gelir olmamak kaydıyla yalnızca bu 
Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 23. — Çifte vergilendirmenin önlenmesi 
1 inci fıkra Birleşik Krallık mukimi kişilerin çifte vergilendirmeden nasıl kurtula

cağını düzenlemektedir. Fıkranın (a) bendine göre, Birleşik Krallıkta mukim bir ki
şinin Türkiye'de ticarî kazanç, gelir veya sermaye değer artış kazançları üzerinden 
doğrudan doğruya veya tevkifat suretiyle ödediği Türk vergisi, Birleşik Krallıkta öde
necek vergilerden mahsup edilecektir. 

Aynı fıkranın (b) bendi temettüler için mahsup kapsamını genişletmektedir. Buna 
göre, oy gücünün yüzde 10'undan daha fazlası kontrol edildiğinde, temettü üzerinden 
ödenen verginin yanısıra, temettü dağıtan Türk şirketinin kazancı üzerinden ödediği 
vergiler de Birleşik Krallıkta ödenecek vergillerden mahsup edilebilecektir. 

2 nci fıkra, «ödenen Türk vergisi» teriminden ne anlaşılması gerektiğini öngör
mektedir. Böylece yatırım indirimi dolayısıyla ödenmeyen Türk gelir ve kurumlar ver
gisinin, Birleşik Krallık vergisinden mahsup aşamasında, ödenmiş gibi dikkate alına
cağı hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkra, Türkiye'de mukim kişilerin çifte vergilendirmeden nasıl kurtulaca
ğını düzenlemektedir. Buna göre, Türkiye'de mukim bir kişinin Birleşik Krallıkta, ge
lir üzerinden ödediğil Birleşik Krallık vergisi, Türkiye'de ödeyeceği vergiden mahsup 
edilecektir. 

4 üncü fıkra bu Birleşik Krallık mevzuatının yarattığı hukukî sıkışıklığı önlemek 
için düzenlenmiştir. Birleşik Krallık mevzuatı, yalnızca diğer Devlette elde edilen 
gelir, ticarî kazanç ve sermaye değer artış kazançları üzerinden, bu diğer Devlette 
ödenen vergilerin mahsubuna müsaade ettiğinden, bu fıkra hükümleri sonucunda, bu 
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Anlaşmaya göre Türkiye'de vergilendirilebilen gelir, ticarî kazanç ve sermaye değer 
artış kazançlarının Türkiye'den elde edildiği kabul olunacaktır. 

Madde 24. — Ayırım1 yapılmaması 
1 inci fıkrada vatandaşların, 2 nci fıkrada Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 4 üncü 

fıkra hükümleri saklı kalmak üzere teşebbüslerin, sahip olduğu işyerlerinin 3 üncü 
fıkrada ortak teşebbüslerin, faaliyette bulundukl;ırı Âkit Devlette bu Devletin vatan
daşlarına ve teşebbüslerine kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya 
buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulamayacakları hükme bağlanmaktadır. 

4 üncü fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu maddesi, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası 
veya 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak ve 
11 inci maddesinin 8 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, teşebbüslerin dar mü
kelleflere ödedikleri faiz, gayrimaddî hak bedeli şeklindeki ödemelerin, tam mükellef
lere ödenmiş gibi gider kaydedilebileceği belirtilmektedir. 

5 inci fıkra, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dola
yısıyla uyguladıkları şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini, diğer Devletin mu
kimlerine uygulama mecburiyeti altında olmadıklarını hükme bağlamaktadır. 

Madde 25. — Karşılıklı anlaşma usulü 

Maddenin ilk iki fıkrasında, Âkit Devletlerden birinin bir mukiminin taraf Dev
letlerden herhangi birinde, bu Anlaşma hükümlerine tıygun düşmeyen bir vergilendir
meyle karşılaşması halinde, sorunun nasıl çözümleneceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında ön
görülen müracaat usuUerîyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili 
makamına arz edebilecektir. 2 nci fıkraya göre, bu makam sorunu kendi çözemezse, 
diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecek
tir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan 
veya uygulanmasından doğan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kul
lanabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkra, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için yetkili makamların doğrudan 
haberleşebileceklerini öngörmektedir. 

Madde 26. — Bilgi değişimi 

Bu Anlaşmanın tam manasıyla uygulanabilmesi ve vergi kaçağına engel oluna
bilmesi içini iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli hallerde yakın işbirliğine 
ihtiyaç vardır. Maddede Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi değişiminde bulunacak
ları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği, bilgi değişimin sınırları ele alın
mıştır. 

Madde 27. — Diplomasi ve konsolosluk memurları 

Madde, 1 inci fıkrasında diplomasi ve konsolosluk memurlarının Devletler huku
kunun genel kurallarına ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrı
calıklarının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceğini belirtmektedir. 
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2 nci fıkra, Birleşik Krallık mevzuatından doğan bir karışıklığı düzenlemek ama
cıyla getirilmiştir. Birleşik Krallıkta 183 günden fazla ikamet eden k%i, diplomat olsa 
dahi, mukim addedilmektedir. Oysa bu statü Aıvlaşmamn kurduğu düzene aykırı düş
mektedir; Türkiye Cumhuriyetinin bir diplomatı her zaman için Türkiye'nin mukimi 
addedilmek durumundadır. Fıkra ıhükmüne 'göre, Devletlerden birinin bir diplomatı, 
Diğer Devletten, kaynaklardan gelir elde ettiği ve vergilendirildiği için, bu diğer Dev
letin mukimi addedilmeyecektir. 

Madde 28. — Yürürlüğe girme 

Anlaşma her iki hükümetin kendi Devletlerinde gerekli işlemlerin yerine getiril
diğini yazıyla birbirlerine bildirmelerinden sonra yürürlüğe girecektir. Bu Anlaşma 
Türkiye'de, yürürlüğe girdiği tarihi izleyen takvim yılının 1 Ocak günü veya daha 
sonra başlayan her malî yılda vergiler için uygulanacaktır. Birleşik Krallıkta ise uy
gulama, vergiler İtibariyle farklı zamanlarda başlayacaktır. 

Madde 29. — Yürürlükten kalkma 

Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih 
usulünü açıklamakta ve iesih hallinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme veya 
tahakkuk dönemleri için hüküm ifade edeceğini belirlemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 52) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bttyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında 
Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi önleme ve7 Vergi Kaçakçılığma Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasmın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 19 Şubat 1986 tarihinde Londra'da imzalanan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Ser
maye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ön
leme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması» nın onaylanması uygun bulun
muştur. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Ara
sında Gelir ve Sermaye Değer Artış Ka
zançları Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Ara
sında Gelir ve Sermaye Değer. Artış Ka
zançtan Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Tekltf Bitiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Basjbalkıan V. 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bak. - Başbakan Yard. 
/. Kaya Erdem 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkanı 
A. Karaevli 

MMlî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı 
M. Emiroğlu 

Sağlık ve Sösyial Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Tarım Orman ve Köyıişleri Balkanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

28 . 7 . 1986 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Balkanı 
M. N. Eldem 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Maliye ve Gümrük Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındiirlık ve İskân Bakanı 
İ. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Enerji v:e Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(Dışişleri Komisyonunun Kiaibul Ettiği 

Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHORİYETt İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA 
BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERMAYE DEĞER ARTIŞ KA
ZANÇLARI ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRME
Yİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇIUĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE 

BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY 1RLANİDA BİRLEŞİK KRALLIĞI 

Gelir ve sermaye değer artış kazançları üzerinden alman vergilerde çifte vergilen
dirmeyi önleyen foir Anlaşma yapmak (isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR : 

MADDE 1 
Kişilere İlişkin Kapsam 

Bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan 'kişilere uy
gulanacaktır. 

MADDE 2 
Kavranan Vergiler 

1. Bu Anlaşma, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Âkit 
Devlette gelir ve sermaye değer artış kazançları üzerinden alınan vergilere uygulana
caktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan 
vergiler ile sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam 
gelir, toplam sermaye değer artış kazançları veya gelirin ya da sermaye değer artış ka
zançlarının unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden ve sermaye değer artış 
kazançlarından alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Bu Anlaşmanın konusunu oluşturan ve şu anda geçerli olan vergiler : 
a) Türkiye Cumhuriyetinde : 

(i ) Gelir Vergisi ve 
(ii) Kurumlar Vergisi 

{Bundan böyle (Birleşik Krasi» olarak bahsedilecektir.), 
b) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığında : 

(i ) Gelir Vergisi; 
(ü) Kurumlar Vergisi ve 
(iii) Sermaye Değer Artış kazançları vergisidir. 

(Bundan böyle «Birleşik Krallık Vergisi» olarak bahsedilecektir.) 

4. Bu Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra Âkit Devlet
lerden herhangi biri tarafından mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine 
alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikde olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen 
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vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, vergi mevzuatlarında 
yapılan değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

MADDE 3 
Genel Tanımlar 

1, Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 
(a) «Türkiye» terimli, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanını ve Türkiye 

kanunlarının yürürlükte olduğu her türlü sahayı, bunun yanısıra Türkiye'nin üzerinde 
uluslararası hukuk uyarınca doğal zenginliklerini arama ve işletme hakkına sahip ol
duğu kıta sahanlığını ifade eder; 

(b) «Birleşik: Krallık» terimli, uluslararası hukuka uygunluk gösteren ve kıta sa
hanlığına ilişlkin olan Birleşik Krallık mevzuatı çerçevesinde, Birleşik Krallığın, deniz 
yatağında, toprak altında ve 'bunların doğal zenginliklerinde halklarını icra edebileceği 
saha olarak tescil edilmiş olan veya bundan sonra tescil edilebilecek olan ve Birleşik 
Krallık kara suları dışında kalan her türlü saha dahil olmak üzere, Büyük Britanya'yı 
ve Kuzey İrlanda'yı ifade eder; 

'(c) Vatandaş terimi : 
(i) Türkiye yönünden, Türk Vatandaşlığını «Türk Vatandaşlık Kanunu» gereğin

ce elde eden bütün gerçek kişileri ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereğince 
statü kazanan bütün hükmıi şahısları, ortakları ve dernekleri; 

(ii) Birleşik Krallık yönünden, bütün Britanya vatandaşlarını veya Birleşik Kral-
Iıfc'da yerleşme hakkına sahip olan ve diğer herhangi bir Commonwealth ülkesinin ve
ya egemenlik sahasının vatandaşlığına geçmemiş olan bütün Britanyalı kişileri ve 
Birleşik Krallık'ta yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan bütün hükmi şa
hısları, ortaklıkları, dernekleri ve diğer kuruluşları ifade eder; 

(d) «Bir Akit Devlet» ve «diğer Âkit Devlet» terimleri metnin gereğine göre, 
Türkiye veya Birleşik Krallık anlamınla gelir; 

<(e) «Vergi» 'terimi, bu Anlaşmanın 2 nci Maddesinde kavranan her türlü vergi 
anlamına gelir; 

(f) «Kişi» terimi gerçek kişileri, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluş
ları kapsamına alır; 

(g) «Şirket» terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum ola
rak muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

(h) «Kanunî merkez» terimi, Türkiye yönünden Türk Ticaret Kanununa göre 
tescil edilen hukukî ana merkez anlamına gelir; 

'(i) «Bir Âkit Devletin teşebbüsü» ve «diğer Âkit Devletin teşebbüsü» terimleri sı
rasıyla, bir Âkit Devletin mülkimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devlet 
mukimi 'tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir; 

(j) «Uluslararası trafik» terimi, bir Âkit Devletin teşebbüsü tarafından gemi, uçalk 
veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı lifade eder. Şu kadar ki, yalnız
ca diğer Âkit Devletin sınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil va
sıtası işletmeciliği bu kapsama dahil değildir; 
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Ck) «Politik ait bölüm» terimi, Birleşik Krallık yönünden Kuzey İrlanda'yı kap

samına alır; 
(1) «Yetkili makam» terimi, Türkiye yönünden Maliye ve Gümrük Bakanı'nı 

veya onun yetkili temsilcisini ve Birleşik Krallık yönünden, tç Gelirler Komisyon üye
lerini veya onların yetkili temsilcisini ifade eder. 

2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngör
medikçe, Anlaşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden ver
gilerin yer aldığı Âkit Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

MADDE 4 
İkamet 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, «bir Âkit Devletin mukimi» terimi, o 
Devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer 
yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamı
na gelir., 

2. Bu Maddenin 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit 
Devlette de mukim olduğunda, bu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlene
cektir, 

a) Bu kişi, daimî olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Âkit Devletin mu
kimi kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Âkit Devlette de daimî olarak kalabi
leceği bir meskeni varsa, bu kişi 'kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu 
Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir (hayatî menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Âkit Devlet saptana-
mazsa veya kişinin her iki Âkit Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni 
yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul 
edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı âdet edindiği bir ev varsa ve
ya her iki 'Devlette de böyle bir ev sözkonu su değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu 
Âkit Devletin mukimi 'kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Âkit Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Âkit Dev
letin de vatandaşı değilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu anlaşmayla çö
zeceklerdir. 

3. Bu Maddenin 1 İnci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir ki
şi her İki Âkit Devletin de mukimi olduğunda, bu kişi fiili iş merkezinin bulunduğu 
Âkit Devletin mukimi kalbul edilecektir. Bununla (beraber, 'bu kişi Âkit Devletlerin bi
rinde fiili üş merkezine diğerinde kanunî merkeze sahip olduğundan, şirketin bu An
laşmanın amaçları bakımından hangi Âkit Devlette mukim olduğu hususunu, Âkit 
Devletlerin yetlkiilıi makamları karşılıklı anlaşmayla tespit edeceklerdir. 
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MADDE 5 
İşyeri 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» terimi, bir teşebbüsün işinin ta
mamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. «işyeri» terimi özellikle şunları kapsamına alır : 
(a) Yönetim yerli; 
(b) Şube; 
(c) Büro; 
(d) Fabrika; 

((e) Atölye; 
<(f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı veya doğal zenginlik

lerin elde edilmesine yarayan diğer yerler; 
(g) Doğal zenginliklerin aranması veya bunlardan faydalanılması amacıyla kul

lanılan tesis veya yapı; 
3., Bir inşaat şantiyesi ile yapım, montaj veya kurma projesi yalnızca, altı ayı aşan 

bir süre devam ettiğinde bir işyeri oluşturan 
4. Bu Maddenin daha önceki hükümlerine bakılmaksızın «işyeri» teriminin aşa

ğıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir : ' 
a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca malların veya ticarî eşyanın depolanması, teş

hiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya 

teslim amacıyla elde tutulması; 
c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse iş-

lettirilmesi amacıyla elde tutulması; 
d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma 

veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması; 
e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı ka

rakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, bu fıkranın (a) ite (e) bentleri arasında bah
sedilen faaliyetlerin bir veya birkaçım bir arada icra etmek içiin elde tutulması; ancak 
bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin 
hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

5. Bu maddenin 1 inci ve 2 noi fıkra hükümleriyle bağlı1 kalınmaksızın, bir 
kişi 6 ncı fıkra hükmünün uygulanacağı bağımsız nitelikteki acenta dışında bir Âkit 
Devlette diğer Âkit Devletin teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şartlarla 
bu teşebbüs, ilk bahsedilen Devlette bu kişinin gerçekleştirdiği her ıtürîü faaliyet do
layısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir : 

a) Eğer bu kişi, işe ilişkim sabit bir yerden yürütülebilecek 4 üncü fıkrada be-
ilirtilen türden faaliyetlerle sınırlı oümamak üzere, o Devlette teşebbüs adına mu
kavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa işyerinin 
varlığı kabul edilecektir. Ancak anılan fıkra hükmü çerçevesinde lise ilişkin sabit 
'bir yerden yürütülen faaliyetler, bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir veya 
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b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına nağmen, teşebbüs adına düzenli 
olarak sevk ettiği mallardan veya ticarî eşyadan bu lilk bahsedilen Âkit Devlette nııu-
taden teşebbüse ait mal veya .ticarî 'eşya stoku bulundurursa, işyerinin varlığı kabul 
edilecektir. 

6. Bir teşebbüs bir Âkit Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde 
devam eden bir slimsar, bir genel komisyon acentası veya bağımsız statüde diğer 
herhangi bir aöenta vasıtasıyla yürüttüğü için o Devlette bir işyerine sahip kabul olun
mayacaktır, 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan 
veya dliiğer Âkit Devlette ticarî faaliyette bulunan bir şirketi kontrol eder, ya da 
onun taraflından kontrol edilirse (bir İşyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde), bu 
şirket diğeri için işyeri oluşturmayacaktır. 

MADDE 6 
Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin" diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul var
lıklardan elde ettiği gelir (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer 
Devlette vergilendikilebitir. 

2. «Gayrimenkul varlık» terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin 
mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayramenkul varlığa ımüte-
fenri varlıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, balık avlama 
mahallerini özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gyrknenkul mülkiyetine ilişkin 
'hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarınım, kaynaklarnı ve diğer 
doğal kaynakların işletme hakkından veya isletilmesinden doğan sabit, ya da değiş
ken ödemeler üstündeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayri
menkul varlık sayılmayacaktır. Bununla birlikte bu terim, bu Anlaşmanın 12 nci 
maddesinin 3 üncü fılkrasmda, geliri gayri maddî hak bedeli olarak tanımlanan hiçbir 
vadık veya hakiki kapsamınla almayacaktır. 

3.İ Bu maddenin 1 linçi fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kulla
nımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edi
len gelire uygulanacaktır. 

4. Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün 
gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin (icrasında 
kullanılan gayramenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

MADDE 7 
Ticarî Kazançlar 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit dev
lette yer 'alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, 'yalnız ilk bahse
dilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî 
faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine doğrudan doğruya veya do
laylı olarak atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirli'le'bilir. 
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2. Bu maddenin 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere ,bk Âkit Devlet 
teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer alan bir ılşyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulun
duğunda, bu (işyerine her iki Âkit Devlette de, eğer bu işyeri aynı veya benzer ko
şullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağımsız bir 
teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşıebbüsden tamamen ıbağımsız nitelik ka-
zansaydı, ne kazanç elde edecek idiyse, 'böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka her
hangi bk yerde yapılan ve yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, iş
yerinin amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. İşyeri 
tarafından teşebbüsün ana merkezine veya diğer herhangi ibiır • bürosuna ihtira berat
larımın, patentlerin veya diğer hakların kullanılması karşılığında gayra maddî halk be
deli, ücret veya diğer benzeri ödemelerin yapıılması; verilen hizmet veya yönetim 
karşılığında komisyon ödenmesi; bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere, işyerine 
ödünç olarak verilen paralar 'karşılığında faiz ödenmesi halinde, söz konusu meblağ
ların gider olarak indirilmesine (gerçekten yapılan giderlerin geri ödenmesi hariç) 
müsaade edilmeyecektir. 

4. işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması do
layısıyla doğan hiç bir kazanç, bu işyerine atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, ibu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenme
yecektir. 

MADDE 8 
Uluslararası Taşımacılık 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararsı trafikte gemi, uçak veya kara nakil1 

vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebile-
cektir. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri, aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı 
işletmeye veya uluslararası işletilen bir aoemtaya iştirak dolayısıyla elde edilen ka
zançlara da uygulanacaktır. 

MADDE 9 
Bağımlı Teşebbüsler 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak biır Âkit Devlet teşebbüsünün ve 
diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 

Ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticarî ve malî ilişkilerde oluşan veya em
poze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan 
farklılaştığında, olması gereken; fakat 'bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyeni ka
zanç, o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendirilehilir. 
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2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birimde kavradığı ve vergilediği 
kazanç, diğer Akit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin 
de (kazancını içerebilıir. Aynı zamanda bu ilk bahsedilen Âkit Devletin kavradığı ka
zanç, bildirilen kazanç olmayıp, bağımsız teşebüsler arasında oluşaoak ilişkiler göz 
önünde tutularak, sonradan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç alabilir. Böy
le bir durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Âkit Devlet bu düzenlemenin hukukî 
olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarlında 
gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın 
düğer bükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili ma
kamları birbirine danışacaktır. 

MADDE 10 
Temettüler 

1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mu
kîmine ödenen temettüler, bu diğer Devlette Vergilendirilebilir. 

2. Bununla bteralbeii sözkomısu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi ol
duğu Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak temettünün gerçek 
lehdarı diğer Âkit Devletin mukimi ise bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları 
aşamayacaktır: 

a) Temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketteki oy gücünün en az % 
25'ini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrol eden bir şirket ise gayrisafi temet
tü tutarının % 15'i; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının % 20'si. 
3. Bu maddede kullanılan «temettü» terimi, hisse senetlerinden, intifa senet

lerinden veya intifa 'haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde 
olmayıp kazanca katılmayı sağlayan haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra 
dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, hisse senedi geliri 
addedilen diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri ifade eder. Terim aynı zamanda, 
temettü Ödeyen şirketin mukimi olduğu Âkit Devletin mevzuatına göre temettü ve 
şirket dağıtımı muamelesi gören diğer herhangi bir unsuru (bu Anlaşmanın 11 inci 

maddesi hükümlerine göre vergi indirimine tabi tutulan faizler hariç) kapsamına alır. 
, 4. Bu Anlaşmanın diğer hükümlerine bakılmaksızın, b'ir Akit Devlet mukim, 

bir şirket, diğer Âkit Devlette sahip olduğu 'bir İşyeri vasıtasıyla kazanç elde ederse, 
sözkonusu kazançlar, diğer Âkit Devletin mevzuatına göre (diğer Âkit Devletin mu
kimi olan şirketlerin kazançları üzerinden alınan vergiye ilaveten) vergilendirilebilir; 
ancak bu durumda sözkonusu kazanç üzerinden alınacak verginin oranı yüzde 15'i 
geçmeyecektir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şir
ketin mukim olarak bulunduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî 
faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, Birleşik Krallık'da bulunan bir sabit 
yeri kullanarak Birleşik Krallık'da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu 
temettü elde ediş olayı ile işyerinin ya da sabit yerin arasında etkin bir bağ bulun-
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maktaysa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. 
Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Akit Devlet mukimi olan bir şirket diğer Akit Devletten kazanç elde etti
ğinde, bu diğer Devlet, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir 
vergi alamaz. Bunun istisnasını, sözkonusu temettülerin bu diğer Devletin mukimle
rinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bir 
işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu 
diğeı Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan ka
zanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya 
kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazancıdan oluşması durumu değiştirmez. 

MADDE 11 
Faiz 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devlet mukimine ödenen faiz, bu diğer 
Devle tte vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına 
göre de vergilendirilebilir; ancak faizin gerçek lehdarı diğer Âkit Devletin mukimi 
ise, bu şekilde alınacak vergi faizin gaynisafi tutarının yüzde 15'ini aşmayacaktı;. 

?. Bu maddenin 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın : . 
(a) Bir Âkit Devlette doğan faiz, eğer diğer Âkit Devletin Hükümeti, bir ma

halli idaresi veya bu Hükümetin ya da mahalli idarenin bir ajansı tarafından elde 
edilir ve üzerinden bunlar tarafından tasiarrufda bulunulabilirse, sözkonusu faiz ilk 
bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir; 

(b) Birleşik Krallıfc'da doğan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafın
dan elde edilip, üzerinde tasarruf edilebilen faiz, Birleşik Krallık'dia vergiden istisna 
edilecektir. 

A. Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın 
veya kazancı paylaşma hakkını tanısın tanımasın, devlet tahvillerinden, tahvillerden 
veya 'bonolardan ve her nevi alacakdan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Devletin 
vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri kapsar. Terim, bu 
Anlaşmanın 10 uncu maddesi hükümlerine göre dağıtım muamelesi gören hiç bir un
suru kapsamına almayacaktır. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer 
Âkit Devlette yer alan bîr işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette! bulunursa veya bir Tür
kiye mukimi, Birleşik Krallık'da bulunan bir sabit yeri kullanarak Birleşik Krallık'da 
serbest meslek faaliyetinde bulunlursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu 
işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 inci ve 
2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci ve
ya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi 
tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla bera
ber, faiz ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye ne
den olan borç - alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip oldu-
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ğunda ve faiz bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, sözkonusu faizin 
işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. ödenen faizlin miktarı, ödeyici ile gerçek İehdan arasında veya her ikisi ile 
bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinini olmadığı du
rumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı herhangi bir nedenle 
aştığında, 'bu madde hükümleri, en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda 
ilave ödeme bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Dev
letin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

8. Âkit Devletlerden herhangi birinin mevzuatında yer alan ve bir hukim ol
mayan şirkette, bir mukim şirketçe ödenen faizin dağıtım veya temettü olarak kabu
lünü öngören hükümler uygulanmayacaktır. Bundan önceki cümle, Âkit Devletler
den herhangi birinin mukimi olan; ancak diğer Âkit Devlette mukim kişi veya kişi
lerce oy hakkına sahip hisselerinin yüzde 50'sinden fazlası, doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak kontrol edilen bir şirketçe ödenen faize uygulanmayacaktır. 

9. Bu maddenin 8 inci fıkrası hükümleri, Türkiye'nin mukimi olan bir şirket 
tarafından ödenen faizler hakkında uygulanmayacatır. Ancak bunun için, ödenen 
faizin dağıtım veya temettü olduğunu belirleyen Türk mevzuatının mukim olmayan 
şirketleri ayırıma tabi tutmaması zorunludur. 

MADDE 1,2 
KjaymTmaddî Hak »edeleri! 

1< ©ir Âfciıt Devlette doğan ve diğer Âtoiıt DeVl'dt'iın bir mukimine ödenen gayri-
madidî hak bedelerii, bu diğer İDevflbtitle vergilendirJsftFi'r, 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayri maddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit 
Devlette ve o Devletin mevzuatına Igöre de vergiendiırelbiir; ancak gayriımaddî hak 
bedelinin gerçek İehdan diğer Akit Devletin mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi 
gayriımaddî hak bedellimin gayriisafi ıtutarının % 10'unu aşmayacater. 

3. (Bu (maddede kullanılan «ıgayriımaddî hak IbedeliUerlS» İterimi, sinema fimlieri, 
radyo - televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bunlar dahil olmak üzere edebî, 
artistik, bilimsel 'her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti* farikanın, 
desen veya modelin, planın, gizi formlu!) veya üretim yöntemibin veya sınaî, ticarî, 
'bilimsel Itecriîbeye dayalı IbiSlgi birikimlinin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya 
satışı ite sınaî, ticarî bilimsel teçhizata kullanma İmtiyazı) veya kulanma hakkı kar
şılığında ödenen her ıtürlü bedelleri kapsar. 

4. ©ir Âkilt iDevlet mukimi ilan gayriımaddî hak bedelinin gerçek İehdan bu be
delin elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette 
bulunursa veya bir Türkiye mukimi, ıBiiriteşıik KralÛık'da bulunan bir salbit yeri kulla
narak Birleşik Kralhk'da serbest meslek faalyetinde bulunursa ve sözkonusu gayri
ımaddî hak bedelinin ödendiği hak veya varlkk iBte bu işyeri veya salbit yer arasında 
etklin bir bağ bufllunraıafc'fcaysa, bu (Maddenin 1 linçi ce 2 nci fıkra hükümleri uygulaıma 
dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre, bu Anlaşmanın 7 noi veya 14 üncü Madde 
hükümleri uygulanacaktır. 
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5, Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi 
tarafından ödenen gaıyrimaddî hak bedeilniın, o IDayfiette elide edldigii kabul olunacak
tır. Bununla /beralber, gayruimaddî hak bedellimi ödeyen kiiışıi Âfciıt Devletlerden birinia 
mukimi olsun ya da olmasın, Itiir Âkit Devlette gayriilmladdî hak bedellimi' ödemeye ne
den olan hak veya vartok lillle bağlantiıı bir işyerine veya sabiıt yer© sahip olduğumda 
ve bu gayrimıaddî hak bedeli hu üişyerimdem veya sabiıt 'yerden kaynakliandığımda, $öz-
konusu gayriımaddî halk bedölİMiliın töşyeriimıim veya sabit yerin bulunduğu Devlbtte elde 
ediılldiıği kabul olıuınacatatır. 

6. ödenen gayrimaddî halk bedellimin ımiikitarı, ödeyici ile gerçek Idhdlaır arasında 
veya heır ikisi ile bi]r başka kliışiı arasımda varolan özel liılliış'ki) medeniyle, böyle bir iliş
kinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek leh'dar arasında karşılaştırılacak miktarı her
hangi ibir medenle aştığımda, ıbu Madde hük'ümlllerıil en sön bahsedilen mıilktora uygu
lanacaktır. Bu duru'mda illiâve ödeme, bu Anillaşımıanın diğer hüiklümlbrfii de dikkate aıto-
narak, her 'bir Âkit Devlbfcim mevzuatı uyarınca vergilendiırileblecektir. 

, MADDİDE !1'3 
Sermaye Oeğer -Artış Kazamçîıarı 

L Biır Âkilt Devlet mukiımliınce, diğer Âkfit Devlette yer allan ve hu anlaşmanın 
6 ncı Maddesiinde 'tanımlanan bir ıgayriımenkuli varlığın elden çıkarıllmasımdam elide 
edilen kazanç hu diğer Devlette vergiıllendiirilbh'İOlir. 

2. Bir Âkiıt Devlet teşebbüsümün diğer Âkit DevMıte sahiıp ollduğu bir işyerinin 
ticarî varlığıma dahil mıenkuli varlıkların veya H.r Âkit IDevlbt mukimimin diğer Âkit 
Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı 'biır saibit yere ait menkul 
varlıklarım ellden çıikarıDrnaısından doğan kazanç, Ibu ŝiyerinim veya salbiıt yerim (yalnız 
veya tüm teşebbüste birlikte) eliden çıkarılmasından doğan kazanç da dahiil! olknak 
üzere, hu diğer Devlette verıgiıllendir.'llieibiılliır. 

3. B'ı'ir Akit IDevIlet mufcılm'inoe, ulusllaraırası itraifikde iiışfaiem gemi1, uçak ve kara 
nakil vasutalarınıin veya şözkonuısu gemi!, uçak ve kara nakili) vasıtalarının lişlebilimesiy-
le ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, yalnızca bu Âkit 
Devlette vergiıîendiiriıllelbilllecekit'i'r. 

4. Bu Maddeniin II lilnci 2 nci ve S üncü ifıkıralarımda değiır/lliemiler dışında kalan 
varlıkların ellden çıkarılmasından doğan kazançlar yalnızca, elliden çıkaranın ımuk'im 
olduğu Âkit Devlette vergüendirilbbilecektir. Bununla beralber, böyle bir varlığın, ikti
sap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından dolayı bir Âkit Devlette 
elde edilen kazanç, bu Devlette vengfendiınillbbiL'ir. 

MADDE 14 
Serbest Meslek Faaliyetleri 

il. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelik-
deki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecek-
tir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer: 

l(a) Kişi bu diğer Devlette bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği 
bir sabit yere sahip ise veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 52) 



— 33 — 

(b) Kişi bu diğer Devlette, sözk'onusu faaliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık 
herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla ka
lırsa, 

sözkionusu gelir, aynı zamanda diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözk'onusu sabit yere atfedilebilen ge

lir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde elde edilen gelir, bu diğer 
Devlette vergilendirilebülir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelik-
deki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergi-
lendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve 
eğer: 

l(a) [Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sa
hip olursa veya 

(b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık 
dönemde toplam 183 günü aşarsa, 

sözkonusu gelir, aynı zamanda bu diğer Âkit Devlette de vergüendirilebilir. 
Bloyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen gelir, 

ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Dev
lette vergilendirilebilir. Her iki durumda da bu teşebbüs, sözkonusu gelir dolayısıyla 
bu diğer Âkit Devlette bu Anlaşmanın 7 nci Maddesi hükümlerine ıgöre vergilendiril
meyi, yani sözkonusu gelir bu diğer Devlette bulunan işyerine atfddildbilirmiş gibi ver
gilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih bu diğer Devletin sözkonusu gelir üzerinden 
tevkif at suretiyle vergi alma hakkını etkilemiyecek'tir. 

3̂  '«Serbest meslek faaliyetleri» terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilim
sel, edebî, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra, doktorların, avukat
ların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve 
özel meslekî bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır. 

MÂDDB 15 
Bağımlı Faaliyetler 

1. Bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 21 inci Madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir 
Âkit Devlet mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer ben
zeri menfaatler, bu hizmet diğer Âkit Devlette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedieln 
Devlette vergilendirilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edi
len gelir diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bu Maddenin 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mu
kiminin diğer Âkit Devlette ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette bir vergilendirme döneminde bir veya 
bir kaç seferide 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve 

Ib) Ödeme, bu diğer Âkit Devletin mukimi olmayan bir İşveren tarafından veya 
böyle bir işveren adına yapılırsa ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu,bir işyerinden veya sabit yer
den yapılmazsa, 
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yalnızca ilik bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
3., Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikde 

işletilen bir gemi, uçak veya kara vasıtasında ifa edilen 'bir 'hizmet dolayısıyla elde edi
len ücretler sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtasını işleterek, kazanç elde eden 
kişinin mülkim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

MADDE 16 
Müdürlere Yapılan Ödemeler 

Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin Yönetim 
Kurulu üyesi olması dolayısıyla eline geçen ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer 
Devlette vergilendirilefoiir. 

MADDE 17 
Artist ve Sporcular 

1, Bu Anlaşmanın 14 ve 15 inci Madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir 
Âkit Devlet mukimi olan ve tiyatro, sinema, radyo, televizyon artistliği yapan veya 
müzisyen olarak çalışan sanatçıların ve bunun yanısıra sporcuların diğer Âkit Devlette 
icra ettikleri bu nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayısıyla elde etitkleri gelirler, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

12. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki şahsî faaliyetlerden do
ğan gelir, kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir bu Anlaşmanın 7, 14 ve 
15 inci Madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin 
icra edildiği Âkit Devlette vergilendirileibilir. , 

3.i Bu Maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir Âkit 
Devlette diğer Âkit Devletin bir mukimi tarafından, 1 inci fıkrada belirtilen türden 
faaliyetlerin icrası 'sonucunda elde edilen gelir, bu ziyaretin diğer Âkit Devletin resmî 
kaynaklarından desteklenmesi şartıyla ve Türkiye açısından ilaveten bu ziyaretin kamu 
menfaatine yararlı dernekler veya Örgütler tarafından karşılanması durumunda bu 
faaliyetlefin icra edildiği Âkit Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 

MADDE 18 
Emekli Maaşları 

1. Bu Anlaşmanın 19 uncu Maddesinin 2 nci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, 
geçmiş çalışmaların karşılığında Ödenen emekli maaşlarıyla sağlanan diğer benzeri men
faatler, Âkit Devletlerden herhangi birinin sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde yapı
lan her tür ödemeler ve bu Maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan düzenli ödemeler, 
yalnızca kendisine ödemede bulunulan kişinin mukim olduğu Devlette vergilendirile
bilecektir. 

2. «Düzenli ödeme» terimi, para ve parayla ölçülebilir menfaatler karşılığında 
tam ve yeterli ödemede bulunma taahhüdünü mutazammın, ömür boyu veya belirli 
yada belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek olan belli bir 
meblağı ifade eder. 
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MADDE 19 

Kamu Görevleri 

L ı(a) Bir Âkit Devletin kendisine, politik alt (bölümüne, veya bir mahallî ida
resine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt ibölüm 
veya idare tarafından sağlanan ve emekli maaşı dışında kalan menfaatler, yalnızca bu 
Devlette vergilendirilebilecektir. 

,(b) Bununla beraber, hizmet diğer Âkit Devlette sunulduğunda ve hizmeti su
nan gerçek kişi o Devletin mukimi olduğunda, sağlanan bu menfaatler yalnızca bu di
ğer Devlette vergilendirilecektir. Ancak bu kişinin : 

(i) Diğer Âkit Devletin vatandaşı olması ve 
'(ii) Yalnızca hizmet sunmak için bu diğer Devletin mukimi durumuna geçmemiş 

olması zorunludur. 

2.: (a) Bir Âkit Devletin kendisine bir politik alt bölümüne veya bir mahallî ida
resine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bcMm ve
ya idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, yal
nızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

(b) (Bununla beraber, sözkonusu gerçek kişinin diğer Âkit Devletin vatandaşı 
ve mukimi olması halinde bu emekli maaşı yalnızca diğer Âkit Devlette vergilendirile
bilecektir. 

3. Bir Âkit Devletin kendisi ,bir politik alt bölümü veya bir mahallî idaresi tara
fından yürütülen her türlü ticaretle veya ticarî faaliyetle bağlantılı hizmetler karşılığında 
sağlanan menfaatlere ve ödenen emeklii maaşlarına, bu Anlaşmanın 15, V6 ve 18 inci 
Maddelerinin hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 20 

Öğrenciler, Meslekî Eğitim Görenler ve Stajyerler 
Bir Âkit Devlete gidişinden hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi durumunda 

olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim amacıyla bulunan 
bir öğrenciye, meslekî eğitim gören kişiye veya stajyere: 

(i) Geçimini, öğrenim veya meslekî eğitimini sağlayabilmesi için yurt dışından 
gönderilen her nevi paralar; 

'(ii) Geçimini, öğrenim veya meslekî eğitimini sağlayabilmesi için kamu, hayır, 
bilim, edebiyat veya öğrenim kurumları tarafından verilen her nevi burslar, masraf 
karşılıkları mükâfatlar ve yapılan yardımlar, 

ilk bahsedilen Devlette vergiye tabi tutulmayacaktır. 

MADDE 211 
Öğretmenler 

İL Bir Âkit Devlete, bir üniversite, yüksekokul, okul veya o Âkit Devlette tanı
nan bir öğretim müessesesinde öğretim veya araştırma yapmak amacıyla iki yılı aşmayan 
bir süre için giden ve bu ziyaretten hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi durumun
da olan bir gerçek kişinin, bu amaçla bu Devlete yaptığı ilk ziyaret tarihinden itibaren 
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iki yıl süreyle, sözkonusu öğretim veya araştırma karşılığında eline geçen paralar, ilk 
bahsedilen Âkit Devlette vergiye tabi tutulmayacaktır. Ancak bunun için, sözkonusu 
paraların ilk bahsedilen Âkit Devletin dışındaki kaynaklardan elde edilmesi şarttır. 

2. Bu Madde araştırma gelirlerine ilişkin olarak, yalnızca sözkonusu gerçek ki
şinin üstlendiği bu türden bir araştırmanın kamu menfâatine yönelik olması halinde 
uygulanacak; buna karşın bu araştırmanın özellikle diğer özel kişi ya da kişilerin men
faatine yürütülmesi halinde uygulanmayacaktır. 

MADDE 22 
Diğer Gelirler 

'Bir Âkit Devlet mukiminin nerede doğarsa doğsun, bu Aklaşmanın bundan önceki 
Maddelerinde ele alınmayan gelir unsurları, tereke (trust) kaynaklı gelir olmamak kay
dıyla, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

MADDE 23 
Çifte Vergilendirmenin önlenmesi 

1. Birleşik Krallık dışında kalan bir egemenlik sahasında ödenen verginin Bir
leşik Krallık vergisinden mahsubunu düzenleyen Birleşik Krallık mevzuatı hüküm
leri saklı kalmak üzere (burada öngörülen genel prensibi etkilememek şartıyla): 

(a) Türkiye mevzuatına göre ve bu Anlaşma gereğince, Türkiye içindeki kay
naklardan elde edilen ticarî kazanç, gelir veya sermaye değer artış kazançlan üzerin
den doğrudan doğruya veya tevkifat suretiyle ödenen Türk vergisinin (temettüler 
için, temettünün içinden ödendiği kazancın vergisi hariç), Türk vergisinin hesabına 
esas alınan aynı ticarî kazanç, gelir veya sermaye değer artış kazançları için Birleşik 
Krallık'da hesaplanan her nevi vergiden mahsubuna müsaade edilecektir. 

(b) Türkiye'de mukim olan bir şirket tarafından, Birleşik Krallık'da mukim 
olan ve temettü ödeyen şirketin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak oy gücünün 
en az yüzde 10'unu kontrol eden bir şirkete ödenen temettüler için, mahsupta (bu 
fıkranın (a) bendi gereğince mahsubuna müsaade edilen Türk vergisine ilaveten), 
sözkonusu temettünün içinden ödendiği kazanca ilişkin olarak şirketçe ödenen Türk 
vergisi de hesaba alınacaktır. 

2. Bu Maddenin 1 inci fıkrasının amaçları yönünden, «ödenen Türk Vergisi» 
teriminin, herhangi bir yılda Türk vergisi olarak ödenmesi gereken; fakat Türk 
mevzuatının aşağıya kaydedilen hükümlerinden herhangi biri yüzünden, o yılda veya o 
yılın herhangi bir kısmında muafiyete, istisnaya veya indirime tabi tutulan meblağ
ları da kapsamına aldığı kabul edilecektir: 

(a) (i) Gelir Vergisi Kanununun Sekizinci Bölüm, Ek 1 - 6 ncı Maddeleri (Değişik 
31 Aralık 1960 tarih ve 193 sayılı Kanun); 

(il) Kurumlar Vergisi Kanununun Birinci Kısım, İkinci Bölüm, 8 inci Madde
sinin 9 No. lu bendi (Değişik 3 Haziran 1949 tarih ve 5422 sayılı Kanun); 

Bu hükümlerin kapsam içinde kabul edilebilmesi için, bu Anlaşmanın imza tari
hinden itibaren, genel niteliğini etkilemeyen önemsiz değişiklikler hariç, değişikliğe 
tabi tutulmamış olması ve yürürlükte olması zorunludur; 
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(b) lleriki tarihlerde yürürlüğe girmekle beraber, Âkit Devletlerin yetkili makam
larınca önemli ölçüde benzer nitelikte olduğu hususunda uzlaşmaya bağlanan ve 
daha sonra genel niteliğini etkilemeyen önemsiz değişiklikler hariç, değişikliğe tabi 
tutulmayan herhangi bir hüküm. 

Belirli bir kaynaktan elde edilen gelire ilk defa ne zaman bir Türk vergi muafiyeti, 
istisnası veya indirimi uygulandıysa, bu geilr, ancak bu tarihten itibaren on yıllık 
bh* dönemde aynı kaynaktan tekrar elde edildiğinde, bu fıkra hükümleri dolayısıyla 
Birleşik Krallık vergi indiriminden yararlanabilecektir. 

3. Türkiye dışında; kalan bir egemenlik sahasında ödenen verginin Türk vergi
sinden mahsubunu düzenleyen Türkiye mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, bir 
Türkiye mukiminin, Birleşik Krallık mevzuatına göre ve bu Anlaşma gereğince, Bir
leşik Krallık içindeki kaynaklardan elde ettiği gelir (ticarî kazançlar ve sermaye 
değer artış kazançları dahil) üzerinden ödediği Birleşik Krallık vergisinin, sözkonusu 
gelire ilişkin Türk vergisinden mahsubuna müsaade edilecektir. Bununla beraber bu 
mahsup, sözkonusu gelir için mahsuptan önce hesaplanan Türk vergisini aşmayacaktır. 

4. Bu Maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkralarının amaçları yönünden, bir Âkit 
Devlet mukiminin elde ettiği ve diğer Âkit Devletin, bu Anlaşmaya göre vergilendi-
rebildiği ticarî kazanç, gelir ve sermaye değer artış kazançlarının, diğer Âkit Dev
lette bulunan kaynaklardan doğduğu kabul edilecektir. 

MADDE 24 
Ayrım Yapılmaması 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette o Devletin vatandaşları
nın aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve 
buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. Bu Anlaşmanın 10 uncu Maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak 
üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, 
bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten bir teşebbüsüne göre daha az lehe bir 
vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip 
olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüs
lerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden 
değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmaya
caklardır. 

4. Bu Anlaşmanın 9 uncu Maddesi, 11 koi Maddesinin 7 nci fıkrası veya 
12 nci Maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak ve 
bu Anlaşmanın 11 inci Maddesinin 8 inci fikra hükümleri saklı kalmak üzere, bir 
Âkit Devlet teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit 
Devletin bir mukimine yaptığı faiz, gayri maddî halk bedeli şeklindeki ödemelerle 
diğer ödemeler, bu ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış 
gibi aynı şekilde indirilebilecektir. 
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5. Bu maddede kapsama alınan hiçbir husus, Âkit Devletlerden herhangi birinin 
kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uyguladığı şahsî indirimleri, 
vergi ve matrah indirimlerini, bu Devlette mukim olmayan gerçek kişilere de uygulama 
zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

MADDE 25 
Karşılıklı Anlaşma Usulü 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlem
lerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına 
arz edebilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr 
bir çözüme ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek 
amacıyla, diğer Âkit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfe-
decektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanm yorumundan veya uygu
lamasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek 
için gayret göstereceklerdir. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen husus
larda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. 

MADDE 26 
Bilgi Değişimi 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları gerek bu Anlaşma hükümlerinin, gerekse 
iç mevzuatlarının işlerlik kazanabilmeleri için ihtiyaç duyulan bilgileri, iç mevzuattaki 
vergileme bu Anlaşma ile uyum halinde olduğu sürece, değişime tabi tutacaklardır. 
Bir Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, gizli tutulacak ve yalnızca, bu 
Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleriyle veya cebrî icra ya da 
cezasıyla veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makam
lara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makaımlar 
sözkonusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. 
Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî 
kararlar alınırken açıkiayabilMer. 

2. Bu Maddenin 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Âkit Devletlerden birini: 
a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına 

uymayacak idarî önlemler ajlma; 

b) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri 
çerçevesinde elde edilmeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, .meslekî sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren 
bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme; 

yükümlülüğü altına, sokacak şekilde yorumlanamaz. 
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MADDE 27 
Diplomasi ve Konsolosluk Memurları 

1) Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi, daimî misyon ve konsolosluk memurlarının 
devletler hukukunun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlan
dıkları malî ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

2) Bu Anlaşmanın 4 üncü Maddesinin 1 inei fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 
bir Âkit Devletin veya herhangi bir üçüncü Devletin diplomasi, daimî misyon veya 
konsolosluk memuru durumunda olan ve diğer Âkit Devlette bulunan gerçek kişiler, 
yalnızca bu diğer Devletteki kaynaklardan gelir »ağladığı ve vergiye tabi tutulduğu 
için, bu diğer Devletin mukimi addedilmeyeceklerdir. 

MADDE 28 
Yürürlüğe Girme 

Âkit Devletlerden her biri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında 
öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimler
den sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve 

(a) Türkiye'de Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için, bu bildirimlerden sonun
cusunun yapıldığı yılı izleyen takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan 
her ırnalî yılda ve 

(b) Birleşik Krallık'ta: 
(i) Gelir Vergisi ve Sermaye Değer Artış Kazançları Vergisi için, bu bildirim

lerden sonuncusunun yapıldığı yılı izleyen takvim yılının 6 Nisan günü Vfcya daha 
sonra başlayan her tahakkuk yılında; 

(ii) Kurumlar Vergisi için, bu bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı yılı izleyen 
takvim yılının 1 Nisan günü veya daha sonra başlayan her malî yılda, 

uygulanacaktır. 

MADDE 29 
Yürürlükten Kalkma, 

Bu Anlaşma, Akit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte 
kalacaktır. Âkit Devletlerden her biri Anlaşmayı, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 5 yıllık bir süreden sonra her takvim yılının bitiminden en az altı 
ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu 
durumda Anlaşma: 

(a) Türkiye'de Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için, ihbarnamenin verildiği 
yılı izleyen takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan her malî yılda ve 

(b) Birleşik Krallık'ta: 
(i) Gelir Vergisi ve Sermaye Değer Artış Kazançları Vergisi için, ihbarnamenin 

veriildiği yılı izleyen takvim yılının 6 Nisan günü veya daha sonra başlayan her 
tahakkuk yılında; 
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(ii) Kurumlar Vergisi için, ihbarnamenin verildiği yılı izleyen takvim yıkmn 
1 Nisan günü veya daha sonra başlayan her malî yılda, 

hüküm ifade etmeyecektir. 
Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri bu Anlaşmayı imzaladılar. 
Türkçe ve İngilizce dillerinde her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 

Londra'da, 19 Şubat 1986 tarihinde düzenlenmiştir. 

Büyük Britanya ve Türkiye Cumhuriyeti 
Kuzey Manda: 

Birleşik Krallığı 
Adına Adına 

Barones YOUNG Rahmi GÜMRÜKÇÜOĞLU 
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TÜRKİYE BÜYÜ KMİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

önceki Hükümet döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 
78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarı
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Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

1/788 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıiklı 
Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

T.C. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
8.10.1986 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Ara
sında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Hollanda Krallığı, ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlet
tir. Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki sermaye, teknoloji ve hiz
met hareketleri, her iki Devletin de refahına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu yön
de söz konusu faktörlerin daha büyük bir hareketliliğe kavuşturulmasında, Gelir üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının üzerine oldukça önemli bir görev düşmektedir. 

Anlaşmanın, kapsamına aldığı hükümlerle çifte vergilendirmeyi nasıl önlediği, 
muhtelif gelir unsurlarının hangi Devlette ne şekilde vergileneceğini nasıl düzenlediği 
ilişilkte sunulan madde gerekçelerinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. (Bununla beraber 
bu Anlaşmanın ana amaçlarını, gelirin iki Devlette çifte vergilendirilmesini önlemek; 
yabancı Devlette yatırım yapan, teknoloji ve-hizmet sunan kişilerin o Devletin mü
kelleflerine kıyasla daha ağır' vergilendirilmesine engel olmak; gelirin ikamet veya kay
nak Devletten yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamak, eğer bu mümkün olmaz-
isa ilki Devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaştırmak; böylece teşebbüslerin risk 
almadan önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti he
saplayabilmesini sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür. 

Temin edilebilen bilgilere göre, Halanda Krallığında ikamet eden gerçek kişi ve 
kurumların Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden (ulaştırma işleri hariç) 
ödedikleri vergilerin toplamı 1982 yılında 122 181 875 TL. dır. 

Türkiye'de ikamet eden kişilerin Hollanda Krallığından elde ettikleri kazanç ve 
iratlar üzerinden Hollanda'da ödedikleri vergiler bilinmemektedir. 

Bu Anlaşmayla güvence altına giren Hollanda Krallığı sermayesinin Türkiye'ye 
daha büyük bir öncelik vereceği dikkate alınırsa, hem söz konusu teşebbüslerin doğ
rudan doğruya ödeyecekleri Gelir Kurumlar Vergilerinde hem de çalıştırdıktan işçi
lerin ve ek kapasite yaratacakları diğer Türk teşebbüslerinin ödeyecekleri vergilerde 
önemli bir artış sağlanabilecektir. 

Anlaşmanın doğrudan vergi muafiyeti temin ettiği gelir grupları, Türkiye ile Hol
landa Krallığı arasında/ veya bu Devletlerle diğer Devletler arasında uluslararası deniz, 
hava ve ikara taşımacılık işlerini yürütenlerdir. Anlaşma hükümlerine göre uluslararası 
taşımacılık teşebbüsleri diğer Devletten elde ettikleri kazançlar dolayısıyla bu diğer 
Devlette vergilendirilmeyecekler, yalnızca kendi Devletlerinde vergi ödemle mükelle
fiyeti altında olacaklardır. 

Temin edilebilen bilgileme göre, Hollanda Krallığı teşebbüslerinin, Türkiye'de de
niz ve hava taşımacılığı faaliyetle'ri dolayısıyla ödedikleri vergiler 1982 yılında 
14 444 941 TL. dır. 

İki Hükümet arasında 27 Mart 1986 tarihinde imzalanan bu Anlaşma, 31.5.1963 
tarih ve 244 sayılı Kanun uyarınca bir Kanun Tasarısı halinde Yüksek Meclisin hu
zuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S: Sayısı : 53) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 
VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ MADDE 

GEREKÇELERİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasımda Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşma
sı 30 Madde ve 'bir Protokol'dan 'oluşmaktadır. 

Anlaşma maddelerinin gerekçesi : 
Madde 1. Anlaşmanın kapsamına giren kişiler : 
Tasarının 1 inci madde ihü'klmü gereğince, bu Anlaşma Devletlerden 'birinin veya 

her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer ıbir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözdtoıek'sizin Devletlerden (Türki

ye ve Hollanda) birinin veya İner İkisinin ülkesinde mukim kimselere uygulanacaktır. 
Madde 2. Kavranan vergiler 
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin 

etmek amacını güümektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmak

sızın, Devletlerden herhangi birinde, politik alt bölümlerde veya mahallî idarelerde 
gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nc'i fıkra gelirden alınan vergilerin kapsamını çizmektedir. 
3 üncü fıkra ise Anlaşmanın Davletlerdeki hali hazır vergilerden hangilerine uy

gulanacağını 'belirtmektedir. Anlaşmanın kapsamına giren hali hazır vergiler Hollan
da Krallığında Gelir, Ücret, Kurumlar ve Temettü Vergileri, Türkiye Cumhuriyetinde 
ise Gelir, Kurumlar Vergileri ile Savunma Sanayii Destekleme Fonudur. 

4 üncü fıkra, hali hazır vergilere ilâveten veya onların yerine alınmaya başlayan 
vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 3. Genel tanımlar 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için lüzumlu genel tanım

lar yer almaktadır. 
Bu maddede sırasıyla «Devlet», «Türkiye», «Hollanda», «vergi», «kiş'i», «şirket», 

«kanunî merkez», «bir Devlet teşebbüsü», «diğer Devlet teşebbüsü», «uluslararası tra
fik», «vatandaşlar»1 ve «yetkili makam» terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Türkiye terimi, devletler hukukundaki ıson gelişmelere uygun olarak fcıta sahan
lığındaki ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlanmış
tır. 

Ayrıca, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin Devletlerden herbirinin iç mevzu
atındaki anlamları taşıdığı da belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmış
tır.' 

Madde 4. Malî ikametgâh. 
Anlaşmanın pek çok maddesinde Devletlerin vergileme yetkisi, doğrudan doğru

ya malî ikametgâh (mukim) kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, ıgerçek 
ve tüzelkişilerin hangi Devletin mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz et
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 53) 
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Maddenin 1 inci fıkrasında, .gerçek ve tüzelkişiler arasında ayırım yapılmaksızın 
ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya 'benzer yapıda diğer ıherlhangi bir kri
ter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi, mükiım 'addedilmektediir. Gelir Ver
gisi Kanunumuz Tür'kiye'de yerleşmiş ıgerçe'k kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz 
ise kanunî veya iş merkezi Türkiye'de 'bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 
1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam Ib'ir paralellik sağlanmaktadır. 

Maddenin 2 nci Ifıkrasında, igerçek kişilerin 1 inci fıkrada sayılan kriterler nede
niyle her iki Devletin de mukimi addedilmesi halinde, hu kişilerin hanıgi kıstaslar kul
lanılarak, yalnızca bir Devletin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun igerçek kişiler dışında kalan kişilerden 
çıkması halinde hu kişilerin İş merkezinin bulunduğu Devletin mukimi kalbul edilece
ğini, hükme 'bağlamakta; bununla beraber, Ibu kişilerin Devletlerin birinde iş mer
kezine, diğerinde kanunî merkeze sahip olmaları durumunda ise çözümü yetkili ma
kamların karşılıklı anılaşmasına 'bırakmaktadır. 

Madde 5. işyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere Gelir 

ve Kurumlar Verjgrsi Kanunlarımız, ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin 'bulunması veya daimi temsilci bulun
durması ve kazancın Ibu yerlerde veya Ibu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğ
masını şart koşmaktadır. Aynı şekilde, ibu Anlaşmanın ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci 
maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak Devlette vergi
lenebileceği prensibi getirilmiştir. Madde 7 fıkra ile hangi hallerde Ihir İşyerinin ken
dini göstereceğini veya göstermeyeceğini ayrıntılarıyla açıkllamaktadır. 

1 inci fıkrada «işyeri» teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada ise kapsama özellikle Igiren İş yerlerine örnekler verilmektedir ki 

bunlar; yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, ımaden, petrol veya doğal gaz ku
yusu, taş ocağı veya doğal zenginliklerin elde edillmesini sağlayan diğer herhangi bir 
yerdir. 

3 üncü fıkrada süresi altı ayı aşan inşaat şantiyesi ile yapım, montaj veya kurma 
projelerinin bir işyeri oluşturacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 

5 inci fıkrada daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi bir te
şebbüs namına akit düzenleme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak 
kullanırsa, temsil ettiği teşebbüs, bu Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. Bu
nun yanısıra, temsilcinin böyle bir yetkisi olmasa dahi, namına sürekli olarak mal 
sevkettiği teşebbüsün imalarını mu'taden stoklamaısı halinde de, bu teşebbüs bu Dev
lette bir işyerine sahip kalbul edilecektir. Ancak bu hüküm otomatik olarak işleme
yecek, fıkranın Ib) bendinde öngörülen muvazaanın tespiti halinde işleme girecektir. 
Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde gösterilmeyip, her ikisi de 
«işyeri» maddesinde kavrandığından, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunumuzun 
dar mükelleflerin ticarî kazançlarının TürkiyeMe vergilendirilebilmesine imkân tanı
yan daimi temsillciliğe ilişkin hükümleri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 53) 
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6 ncı fıkra (belli şartlar altında, simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statü
ye sahip bir başka aracı vasıtasıyla faaliyette bulunma halinde işyerinin var sayıl
mayacağı ile ilgilidir. 

7 nci fıkrada ise, iki ayrı Devlette mukim kurumların birbirlerini kontrol et
mesinin, bu kurumlardan birinin diğerine bağlı işyeri isayılması için yeterli bir şart 
olmadığını belirümektedir. 

Madde 6. Gayrimenkul varlıklardan elde edilen (gelir, 
Burada önemlli olan husus, Gelir Vergisi Kanunumuzun 70 inci maddesinde sa

yılan gayrimenkul sermaye iratlarının münlhasıran bu maddede düzenlenmediği, An
laşmanın 12 nci maddesinde kayıtlı bulunan gayrimaddi hak bedellerine de taştığı
dır. Bunun yanısıra, bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı 
zamanda gayrimerikullerin yaratabileceği her türlü gelir unsurunu (ticarî kazanç, 
ziraî kazanç) da kapsamına almaktadır. 

Bu çerçeve altında madde 1 inci fıkrasında, gayrimenkul gelirlerinin vergileme 
hakkını gayrimenkulun bulunduğu Devlete bırakmaktadır. 

2 nci fıkra gayrimenkul varlık terimini tanımlamaktadır. 
3 üncü Ifıkra gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından 

veya diğer herhangi ıbir şekilde kullanımından elde edilen gelirin, bu gayrimenkulun 
(bulunduğu Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. 

4 üncü fıkra, 1-3 üncü fıkra hükümlerinin ticarî kazanç ve serbest meslek ka
zancı erbabına da uygulanacağını belirtmektedir. 

Madde .7. Ticarî kazançlar 
Maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesinde esas ilkeyi getir

mektedir. Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim 'olduğu Devlette vergilendiri
lecektir. Ancak faaliyet diğer Devlette Ibir işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, yalnızca 
bu işyerine affedilecek kazançlar diğer Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra işyeri kazançlarının hesaplanmasında'ki esaslarla ilgilidir. Buna göre 
işyeri, bağımsız ıbir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri ko
şullar altında elde etenesi gereken kazanç sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece 
işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yüksek veya düşük fiyatlandırmaya gidilir
se, olaya müdahale, edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilmesine göre yeni bir vergi 
matrahı hesaplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra işyeri kazançlarından indirilecek gider unsurları ile ilgilidir. İşye
rinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde 
yapılan yönetim, genel idare giderleri ve işyeriniin amaçlarına uygun düşen giderler 
indirilebilecekdir. 

4 üncü fıkra, ısadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine kazanç at-
folunamayacağı hakkındadır. 

5 inci Ifıkra, bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşmanın di
ğer hükümlerini saklı tutanaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 53) 
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Madde 8. Gemicilik, hava ve kara taşımacılığı 
1 indi fıkra, Devletlerden birinin bir teşebbüsünün, diğer Devlette uluslararası 

trafik kapsamına giren (deniz, hava veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağla
dığı kazançların yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirileceği ile 
ilgilidir, 

2 nci fıkra, ilk fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme ve acen-
talar için de geçerli olduğunu hükme bağlamaktadır. 

Madde 9. 'Bağımlı teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen ör

tülü kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili olan hu maddede, birbiriyle bağımlı olan 
teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere kıyasla farklı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlan-
dırmalara yönelmeleri halinde, Devletlerin ne tür tedbirler alabileceği hükme bağ
lanmaktadır. 

1 inci fıkra, birbirine (bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, (bağım
sız teşebbüsler arasında geçerli olacak fiyatlardan sapma ©östemeleri halinde, vergi 
ziyama uğrayan Devlete ek vergi alma hakkını vermektedir. iBu ek vergileme so
nunda, diğer Devletin kendi mükellefi bağımlı teşebbüste yapacağı matrah ve vergi 
indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10w Temettüler 
1 inci fıkra temettülerin vergillendirilmesindeki genel ilke ile ilgilidir. Devlet

lerden birinde mukim Ibir şirket tarafından diğer Devlet mukimi bir kişiye ödenen 
temettülerin, bu diğer Devlette vergilendirileceği esas ilkedir. 

2 nci fıkra temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukimi olduğu, yani temet
tülerin doğduğu Devlette de vergilendirileibileceğini öngörmekte'dir. Kaynak 'Devlette 
diğer DeVlet mukimlerine uygulanabilecek temettü vergi tevkifatı, % 251 aşan iş
tiraklerde % 15, diğer bütün durumlarda % 20 olarak tespit edilmiştir. Bu' nisbetle-
rin daha altında uygulanacak olan geçici nitelikteki yeni nispetler Protokol'da tespit 
edilmiştir. 

3 üncü fıkra, 2 nci fıkrada sınırlamaya tabi tutulan vergi tevkifat nispetlerinin 
uygulama şeklinin karşılıklı anlaşmayla tespit edileceği ile ilgilidir. 

4 üncü fıkra, temettülerin tanımı ile ilgilidir. 
5 inci fıkrada, işyerlerinin 7 nci madde (ticarî kazanç) çerçevesinde vergilendiril

dikten, sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasının a) bendine göre 
de vergilendirilebileceğM ve bu şekilde alınacak verginin, bu bentte belirtilen verginin 
% 50'sini aşamayacağını öngörmektedir. 

6 nci fıkra, temettü lehdarınm temettü dağıtan şirketin mukim olduğu Devlette 
bir işyerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında bir bağlantı 
olması halinde, bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bunun ya-
nısıra Hollanda açısından serbest meslek ifasına ilişkin işyerleri için de aynı kural 
uygulanacaktır, fiu gilbi hallerde, ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde veya ser
best meslek kazancına ilişkin olan 14 ünü madde hükümleri uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 53) 
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7 nci fıkra, 'bir Devletin kendisinden kazanç elde eden ve diğer Devletin mu
kimi olan bir şirketin dağıttığı temettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan 
herhangi bk vergi alamayacağına amirdir. Böylece kaynak Devletin vergileme yet
kisi kurum kazancına uyigulanmakta; fakat bu kurumdan kâr payı elde eden kişilere 
doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. 

Madde İl. Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel ilkeyi öngörmektedir. Faizi, lefa-

darın mukimi olduğu Devlet vergilendirme hakkına sahiptir. Faizlerin doğduğu -Dev
lete % 15 ve % \10 vergi tevkifatı hakkı tanıyan hüküm 2 nci fıkrada yer almak
tadır. 

3 üncü fıkra, Türkiye Cumhuriyet Merkez 'Bankasına ve Hollanda Merkez Ban
kasına veya Devletlerden birinin mahallî idaresine, politik alt (bölümüne veya hükü
metine ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. 

4 üncü fıkra, 2 nci ve 3 üncü fıkraların uygulama şeklinin karşılıklı anlaşmayla 
tespit edileceği ile ilgilidir. 

5 inci fıkrada, faiz teriminin kapsamı belirtilmektedir. 
6 nci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin «bu maddede yer alan ta

vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile 
ilgilidir. Bunun yanısıra Hollanda açısından, sertbest mesleğin ifasına mahsus 'bir iş
yerinden elde edilen faizlerde de aynı kural uygulanacaktır. Bu gibi hallerde, ticarî 
kazanca ilişkin olan 7 nci madde veya seribest meslek kazancına ilişkin olan 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

7 nci fıkra, faiz gelirinin ne zaman bir Devlette elde edilmiş sayılacağını hük
me 'bağlamaktadır. Buna göre, ödeyicinin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, 
mukim veya bu Devlette bulunan bir işyeri veya s.a;blit yer olması halinde, sözk'onusu 
faizin bu Devlette dilde edildiği kaibıul olunacaktır. 

8 inci fıkra, faizde muvazaayı açıklığa kavuşturmaktadır. Fıkra hükmüne göre, 
muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki 'bulunan faiz ödeyici ile faiz leh-
darı ve her ikisiyle 'başka bir kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel 
ilişkinin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir 
faizin ödenmesi olarak ortaya konmuştur. Bu halde fazla kısım, bu maddede tanım
lanan ve indirimli vergiye tabi ıbir faiz sayılmayacak ve Anlaşma'nın diğer hüküm
leri dikkate, alınarak Devletlerin iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

9 uncu fıkrada, vadeli sınaî, ticarî veya 'bilimsel mal, teçhizat satışında, ödeme
nin hiçbir bölümünün faiz kafcul edilmeyeceği ve Iböyle bir durumda 5 inci ve 7 nci 
madde hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 12. Gayrimaddi hak bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmektedir; vergileme hakkı, ödeme ya

pılan kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır. 
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2 ndi fıkra hükmü, bedellerin hâsıl oliduğu Devlete de belli bir oranda vergi tev-

kifatı hakkı tanımaktadır. Ülkemizin İhtiyacı olan bilgi ve teknoloji transferi dik
kate alınarak, bu oran Hollanda ile yapilan Anlaşmada yüzde 10 olarak tespit edil
miştir. 

3 üncü fıkra, 2 nci fıkrada sınırlamaya tabi tutulan vergi tevkifat nispetlerinin 
uygulama şeklinin karşılıklı anlaşmayla tespit edileceği ile ilgilidir. 

4 üncü (fıkra, gayrimaddi ;hak bdddilerinin tanımı ile ;il(gilidir. Vergi mevzuatı
mıza uygun olarak, gayrimaddî hakların kullanılmasının yanı sıra satışından elde 
edilen (hâsılat da !bu tanım içine alıınmrştır. Ancak ıbu konuda Prötokol'da «bir dü
zenleme yapılarak, gayrimaddî (hakların gerçekten de satıldığının tespit edilmesi ha
linde, 12 nci maddenin değil; fakat 13 üncü maddenin uygulanacağı belirlemiştir. 

5 indi fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin ta
vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç (hükümlerine göre vergilendirileceği ön
görülmüştür. IBunun yanısıra 'Hollanda açısından serbest mesleğin ifasına mahsus 
bir işyerinden elde edilen gayrimaddî hak bedellerinde de aynı kural uygulanacak
tır. 

6 nci ve 7 nci fıkralar, faizde olduğu gibi, gayrimaddî hak bedellerinin nerede 
elde edilmiş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgilidir. 

Madde 13. Sermaye değer artış kazançları, 
6 inci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından do

ğan kazançların vergilendirilme hakkını, bu malların bulunduğu Devlete tanıyan hü
küm 1 inci fıkrada öngörülmüştür. 

©ir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan ka
zançların vergileme hakkının, bu işyerinin bulunduğu Devlete tanıdığı ikindi fıkrada 
hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkra, Devletlerden birinin bir mukimince, uluslararası trafikte işletilen 
gemi, uçak ve kara nakil vasıtası ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul mal
ların satışından elde edilen kazançların, yalnızca bu Devlette vergilen'driileceğini ön-
!glörmektedir< 

4 üncü fıkra, 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda değinilenlerin dışında kalan varlıkla
rın elden çıkarılmasından doğan kazancın yalnızca, elde çıkaranın mukim olduğu 
Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

5 inci fıkrada, hisse senedi ve tahvillerin bir yıldan daha kısa süre içinde el
den çıkarılması halinde, kaynak Devletin vergi alma hakkının devam edeceğini hük
me bağlamaktadır. 

6 nci fıkra, son beş yıllık dönemde mukimli'k ilişkisi bulunan kişilerin, hisse 
senedi veya intifa haklarını elden çıkarmasından doğan kazançlarının, kaynak Dev
lette vergilenmeye devam edileceğin'i belirtmekledir. 

Madde 14. Serbest meslek faaliyetleri 
Gelir Vergisi Kanununun yanısıra Kurumlar Vergisi Kanununun da dar mü

kelleflerin serbest meslek kazançlarını vergi tevkif atına tabi tutması dolaylısıyla 14 
üncü madde, ıkurumları kapsam dışı bırakmayan bir yapıda tutulmuştur. 
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Maddenin 1 inci fıkrasında gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazanç
larının, kazancı elde edenin mukîm olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağ
lanmıştır. Bununla ıberalber, bu kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yerden veya 
bu diğer Devlette 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettiği kazancın, kaynak 
Devlette de vergilendiriiebileceği hükmüne yer verilmişjtir. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin elde edecekleri serbest meslek kazançları için dü
zenleme yapılmış ve 'bir Âkit Devletin bir teşebbüsü tarafından serbest meslek ka
zancı elde edilmesi halinde, teşebbüsün yalnızca ibu Devlette vergilendirileceği hük
me bağlanmıştır. Bununla beraber, sözkonusu teşebbüslerin, kaynak Devlette bulu
nan bir işyerinden ve kaynak Devlette 183 günü aşan «faaliyet icrasından elde ettik
leri kazançların, kaynak Devlette de vergilendiriilebileeeği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada serbest meslek faaliyetleri teriminin tanımı yapılmıştır. 

Madde 15. Bağımlı faaliyetler 
1 inci fıkra genel kuralı beMemektedir. Fıkraya göre diğer DevÖette hizmetin 

ifa edilmemesi şartıyla elde edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hiz
metin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, vergileme yetkisi kaynak Devlete geçe
cektir. Ancak sözkonuısu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci ma'dde-
'lerkıde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Böylece şirket 
yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğretmen ve öğrenciler 15 inci 
maddeye göre değil, fakat kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendıirileceklerdiı-. 

2 nci fıkra 1 inci fıkrada öngörülen genel kuralın istisnasını oluşturmakta ve 
hizmet erbabının diğer Devlette hizmet ifa etmesi halinde de, şartlar yerine getiri
lirse, yalnızca mukim Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bunun için 
diğer Devlette 183 günden daha kısa süre kalınması; ücretin bu diğer Devlette ika
met etmeyen bir işverence ödenmesi ve aynı zamanda ücretin, sözkonusu dar mü
kellef işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir .işyerinden ödenmemesi zorunlu
dur. 

3 üncü fıkra, bu maddenin bundan önceki bükümlere bakılmaksızın, Devlet
lerden birinin bir mukiminin diğer Devletin bir teşebbüsü tarafından uluslararası 
trafikte işletilen bir gemi, uçak ve kara nakil vasıtasında ifa ettiği bir hizmet dola
yısıyla elde ettiği gelirlerin, bu diğer Devlette 'vergilendirileceği ile ilgilidir. 

Madde 16<, Müdürlere yapılan ödemeler. 
Bu maddeye göre, Devletlerden birinin bir mukimin diğer Devlette mukim bir 

şirketin yönetim kurulu üyesi, bir «bestuurder»i veya «comımissaris»! olması dolayı
sıyla eline geçen prim, ikramiye, huzur hakkı vb. şirketin mukim olduğu Devlette 
vergilendirilecektir. «Bestuurder» ve «commissaris» terimleri Protokol'da tanımlan
mıştır. 

Madde 17. Aftist ve sporcular ' 
1 inci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerden do

layı elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri dcra ettikleri Devlette vergilendirileceğini 
hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetlerini ve bağımlı faali-
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yetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci maddelerin hükümleri, sanatçı ve sporcu
lar açısından geçerli kahul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamın
da yürütülecektir. 

2 nci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerinden do
ğan gelirlerin kendilerine değil, fakat bir başka gerçek veya tüzeykişiye yöneltmesi 
halinde, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağını belirlemektedir. Böyle bir durum
da, bu Anlaşmanın ticarî kazançları, sertbest meslek kazançlarını ve ücretleri düzen
leyen 7, 14 ve 15 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, vergileme faaliyetin icra 
edildiği Devlette yürütülecektir. 

3 üncü fıkra, kültürel münasebetler çerçevesinde Devletlerden birinin malî des
teği ile bir diğerinde yürütülen artistik ve sportif faaliyetlerin diğer Devlette vergi
lendirilmeyeceğini hükme bağlamaktadır. Ayrıca getirilen ilave bir hüküm ile 
kâr amacı gütmeyen hayır kurumlarının bu tür faaliyet'lerden elde ettiği gelirlerin 
de, bu gelirlerin hiç bir ıbölümünün maliklere, üyelere veya hissedarlara ödenmemesi 
ve bunların şahsî menfaatine tahsis edilmemesi kaydıyla diğer Devlette vergilendi
rilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 18. Emek ili maaşları, düzenili ödemeler ve sosyali! güvenlik emekli ma
aşları 

1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri 
ödemelerin, bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü 
öngörmektedir. Ancak kamu görevleri karşılığında ödenen emekli maaşları kapsa
mın dışındadır. 

2 nci fıkra, Devletlerden birinin vatandaşı olmamasına rağmen bu Devlette ika
met eden kişilerin, 'diğer Devletteki geçmiş çalışmaları karşılığında periyodik nite
likte olmayan bir talkım ,mıenfaatler elde etmesi halinde, bu menfaatlerin1, ödeyici 
diğer Devlette vergilendirilelbileceğini hükme bağlamaktadır. Böylece, Türkiye'de 
ikâmet eden Türk vataridaşları, Hollanda'dan elde edecekleri toplu işden çıkma taz
minatı gibi bir takım gelir unsurlarında Hollanda vergi kanunlarının dışına çıkarıl
mış olmaktadır. 

3 üncü fıkra, 1 inci fıkra hükümlerinden sapma yaparak, Devletlerden birinin 
sosyal güvenlik sistemi hükümlerine göre geçmiş çalışmalar karşılığında veya diğer 
herhangi bir surette diğer Devletin bir mukimine ödenen emekli maaşlarının ilk bah
sedilen Devlette vergilendirilehileceğini; ancak sözkönusu emekli maaşının diğer Dev
letin mukimi ve aynı zamanda vatandaşı olan bir gerçek kişiye Ödenmesi halinde, 
'bu emekli maaşının yalnızca diğer Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

4 üncü fıkrada, «'düzenli ödeme» teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 19. (Kamu görevleri 
1 inci fıkra, kamu görevi karşılığı yapılan ödemelerin ve bağlanan emekli maaş

larının yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 
2 nci fıkra, kamu iktisadî kuruluşlarımda çalışanlar hakkında bu madde hük

münün değil; fakat 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağını öngör
mektedir. 
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Madde 20. Profesörler ve öğretmenler 
1 inci fıkra öğretmen ve profesörlerin iki yıl süreyle, yurt dışından elde ettik

leri paralar dolayısıyla, öğretini ve araştırma yapmak amacıyla bulundukları Dev
lette vergiye tabi tutulmayacağını hükme bağlamaktadır. 

2 nci fıkra ıbu araştırmaların kamu menfaatlerine yönelik değilde yalnızca özel 
kişi veya kişilerin yararına yönelik olması halinde, bu maddenin uygulanmayaca
ğını öngörmektedir. 

Madde 21. Öğrenciler 
1 inci fıkra öğrencilerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette 

yararlanacakları vergi istisnasının sınırlarını hükme bağlamaktadır. Buna göre öğ
renci ve stajyerler, yurt dışından elde irmeleri şartıyla, yalnızca geçim, öğrenim 
veya meslekî eğitim masraflarını karşılayan paralar dolayısıyla 'vergiye tabi tutul
mayacaklardır. 

2 nci fıkra, öğrenci ve stajyerlerin uygulama alışkanlığı kazanmak üzere, 183 
gün süreyle ifa ettikleri hizmetler dolayısıyla elde ettikleri ücretlerin, hizmetin ifa 
edildiği Devlette vergilendirilmeyeceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 22. Diğer gelirler 
1 inci fıkra, Devletlerden birinin bir mukirriinin bu Anlaşmanın bundan önceki 

maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, mukim olduğu Devlette vergilendiri
leceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkrada 1 inci fıkrada öngörülen mukim Devlet prensibinin istisnası ge
tirilmektedir. Buna göre, ıbir Devlet mukimi diğer Devlette bir işyerinde ticarî faa
liyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve diğer gelirler bu işyerinde el
de edilirse bu takdirde sözkönusu diğer gelirler için mukim Devlet prensibi uygu
lanmayacaktır. Böyle bir durumda vergileme, 7 veya 14 üncü maddeler çerçevesin
de yürütülecektir. 

Madde 23- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
1 inci fıkra Türkiye mukimi kişilerin çifte vergilendirtmeden nasıl kurtulacağı

nı düzenlemektedir. Fıkranın (a) bendine göre, (b) bendinde kavranan gelirler ha
riç olmak üzere, bir Türkiye mukiminin Hollanda'da vergilendir i leb ilen bir gelir un
suru elde etmesi durumunda, Türkiye bu geliri vergiden muaf tutacaktır. Bununla 
beraber, Türkiye bu kişinin geriye kalan gelirlerine ilişkin verginin hesaplanmasın
da, muaf tutulan gelir sanki vergiden muaf değilmiş gibi bir vergi oranı da uygu-
layabilecekttfr. 

Aynı fıkranın <lb) bendi, bentte sayılan gelirler dolayısıyla Hollanda'da bu An
laşma uyarınca ödenen verginin, sözkönusu gelirler üzerinden Türkiye'de alınacak 
vergiden mahsup edileceğini, bununla beraber mahsup edilen bu verginin, Türkiye' 
de vergiye tabi toplam gelir üzerinden hesaplanan vergiden, sözkönusu gelire isabet 
eden Türk vergisini aşamayacağını öngörmektedir. 

Fıkranın ı(c) bendinde ise bu fıkranın amaçları yönünden Hollanda'da gelir üze
rinden ödenen vergiler belirlenirken, Hollanda Yatırım Hesapları Kanununda bah
sedilen yatırım primleri ve hibeleri ve yatırım yapmama ödmelerinin dikkate alın
mayacağı belirtilmiştir. 
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2 nci fıkra, Hollanda mukimi kişilerin çifte vergilendirmeden nasıl kurtulaca
ğını düzenlemektedir. 

Fıkranın (a) bendi Hollanda'nın mukimlerini vergilendirirken Türkiye'de ver-
gilendirilebilen gelir .unsurlarını, ödenecek verginin hesabına esas dfan maltraha dahil 
edebileceğini öngörmektedir. 

Fıkranın ıtfb) bendi, Türkiye'de vergilendirilebilen hangi gelir unsurları için Hol
landa'nın muafiyet uygulayacağını hükme .bağlamaktadır. Bunlar, 6 nci maddede dü
zenlenen gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler, 7 .nci maddede düzenlenen 
ticarî kazançlar, 10 uncu maddenin 6 nci fıkrasında düzenlenen işyeri ile bağlantılı 
temettüler, 11 inci maddenin 6 nci fıkrasında düzenlenen .işyeri ile bağlantılı faizler, 
12 nci maddenin 5 inci fıkrasında düzenlenen işyeri ile bağlantılı gayrimaddî hak 
bedelleri, 13 üncü maddenin 1 ve 2 nci fıkrasında düzenlenen sermaye değer artış 
kazançları, 14 üncü maddede düzenlenen serbest meslek kazançları, 15 inci madde
nin 1 inci fıkrasında düzenlenen ücretler, 16 nci maddede düzenlenen müdürlere ya
pılan ödemeler, 18 inci maddenin 3 üncü fıkrasında düzenlenen sosyal güvenlik emek
li maaşları, 19 uncu maddede düzenlenen kamu görevleri karşılığı elde edilen üc
retler ve emekli maaşları ve 22 nci maddenin 2 nci fıkrasında düzenlenen işyeri ile 
bağlantılı diğer gelirlerdir. Muafiyet uygulanabilmesi için, sözkonusu (gelir unsurla
rının (a) bendinde belirtilen toplam matraha dahil edilmesi zorunludur. Bundan son
ra Hollanda, muafiyete tabi diğer gelir unsurlarında olduğu gibi, toplam vergiden 
hesalben bulunan bir meblağı indirecektir. 

Fıkranın (c) bendi, Türkiye'de vergilendirilebilen hangi gelir unsurları için Hol
landa'nın mahsuba müsaade edeceğini düzenlemektedir. Bunlar, 10 uncu maddenin 
2 nci fıkrasında belirtilen temettüler, 11 inci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen 
faizler, 12 nci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen gayrilmaddî hak bedelleri, 13 
üncü maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen sermaye değer artış kazançları, 15 inci 
maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen ücretler, 17 nci maddede belirtilen sanatçı ve 
sporcu gelirleri ve 18 inci maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen periyodik olmayan 
ödemelerdir. Mahsup işlemini yürütebilmek için, bu gelir unsurlarının (a) bendinde 
belirtilen toplam matraha dahil edilmesi zorunludur. 

Fıkranın (d) bendinde ise yatırım teşvik tedbirleri dolayısıyla Türkiye'de temet
tü, faiz ve gayrimaddî hak bedelleri üzerimden alınmamış veya düşük oranlarda alın: 

mış bulunan verginin, Hollanda'da ödenecek vergiden, Türkiye'de ödenmiş gibi mah
subuna imkân verilmektedir. 

3 üncü fıkrada, Devletılerden birinin bir mukiminin 13 üncü maddenin 6 nci 
fıkrası hükmü dolayısıyla, diğer Devlette vergilendirilebilen bir sermaye değer artış 
kazancı elde etmesi durumumda, sözkonusu kazanç için bu diğer Devletin ilk bah
sedilen Devlette alman vergiye eşit bir miktarın mahsubuna müsaade edeceği ön
görülmüştür. 

Madde 24. Ayırım Yapılmaması 
1 inci fıkrada, (vatandaşların, diğer Devlette faaliyette bulunurken, bu diğer Dev

letin aynı koşullardaki vatandaşlarına kıyaslia daha değişik veya daha ağır bir vergi
lemeye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulamayacakları hükme bağlanmak-
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ta; ayrıca bu vatandaşların her iki Devletin de mukimi olamamaları halinde de ay
nı muameleye ta'bi tutulacaklarını ıbelirlemektedir. Bu hususda «aynı koşullarda» iba
resinin ne anlama geldiği Pro'tokol'da tanımlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette saıhip oldukları işyerlerinin, bu diğer 
Devletin teşebbüslerine kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya 
buna bağlı mükellefiyetlere talbi tutulamayacakları hükme bağlanmaktadır. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu Maddesinin 1 inci fıkrası, M inci Maddesi
nin 8 inci fıkrası veya 12 nci maddesinin 7 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı 
haller hariç oîmak üzere, teşebbüslerin dar mükelleflere ödedikleri faiz, gayrimaddi 
hak bedeli şeklindeki 'ödemelerin, tam mükelleflere ödenmiş gi'bi gider kaydedile
bileceği belirtilmektedir, 

4 üncü fıkramda, yine 1 inci ve 2 nci fıkrada olduğu gilbi ortak teşebbüslerin de 
faaliyette bulundukları Devl'et'te daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya 
buna bağlı mükellefiyetlere talbi tutulmayacaklarını .hlükime bağlamaktadır. 

Maddenin 5 inci fıkrası, Devletlerin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durum
ları dolayısıyla uyguladıkları şahsi indirimleri, vergi ve matralh indirimlerini diğer 
Devletin mukimlerine uylgulama mecburiyeti altında olmadıklarını hükme bağlamak
tadır. 

Madde 25. Karşılıklı anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrasında, bir kişinin taraf Devletlerden herhangi birinde, bu 

Anlaşma hükümlerine uygun •düşmeyen bir vergilemeyle karşılaşması halinde, soru
nun nasıl çözümleneceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu, Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen 
müracaat mesulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Devletin yetkili makamına 
arzedebilecektir. Bu kişinin durumu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun dü
şerse, o zaman vatandaşı olduğu Devletin yetkili makamına başvurabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, bu makam sorunu kendi çözemezse, diğer Devletin yetkili 
makamryla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret sarfedecektir. Varılan anlaşma, 
Devletlerin iç mevzuatlarında yer alan süre kısıtlamalarına bakılmaksızın uygula
nacaktır. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan 
veya uygulanmasından doğan sorunların Çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kul
lanabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkra, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için yetkili makamların doğrudan 
haberleşebileceklerini öngörmektedir. 

Madde 26. Bilgi Değişimi 
Bu Anlaşmanın tam manasıyla uygulanabilmesi ve vergi kaçağına engel olu

nabilmesi için iki Devletin vergi idareleri arasında gerekli hallerde yakın işbirliğine 
ihtiyaç vardır. Maddede Devletlerin hanıgi (hallerde bilgi değişiminde bulunacakları, 
elde edilen 'bilgilerin kimlere verilebileceği, bilgi değişimin sınırları ele alınmıştır. 
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Makide 27. 'Diplomasi ve konsolosluk memurları 
Maddenin 1 inci fıkrası, diplomasi ve konsolosluk memurlarının devletler hu

kukunun genel kurallarına ve özel anlatma hükümlerine 'göre yararlandıkları vergi 
ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceğini belirtmektedir. Bunun
la heralber, bir Devlette (bulunan uluslararası kuruluşlar, bunların mensupları ile 
üçüncü »Devletlerin diplomatları ve konsolosluk memurları, bulundukları Devletin 
mukimlerinin gelir üzerinden ödenecek vergilerde talbi oldukları mükellefiyetlere ay
nen tabi olmadıkça, bu Anlaşma bu kişilere uygulanmayacaktır. 

2 nci fıkra, diplomatların ve konsolosluk memurlarının, gönderen Devletin, mu
kimlerinin gelir üzerinden ödenen vergilerde aynı mükellefiyetlere tabi olması ha
linde, bu Anlaşmanın amaçları yönünden, gönderen Devletin mukimi addedilecek
lerini hükme bağlamaktadır. 

Madde 28. Hükümranlık genişlemesi 
1 inci fıkrada, Anlaşmanın tümüyle veya gerekli görülebilecek değişikliklerle, 

bu Anlaşmanın uygulandığı vergilere önemli ölçüde benzer nitelikte vergiler alan 
ve Avrupa'da yer almayan Hollanda Krallığı kısmına genişletildbileceği, böyle bir 
genişlemenin diplomatik yollarla nota teatisiyle anlaşmaya bağlanan ve ayrıntıları 
belirtilen değişiklik ve koşullar altında ve bu tarihten iti'baren hüküm ifade edeceği 
belirtilmiştir. 

2 nci fıkra, aksine anlaşma olmadığı takdirde, Anlaşmanın yürürlükten kaldırıl
masının genişletildiği Hollanda Krallığı kısmı için de aynı zamanda yürürlükten kal
dırıldığı anlamına gelmeyeceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 29. Yürürlüğe girme 
Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve ne zaman vergiler 

açısından hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. Maddeye göre, Hükümetlerin birbirine 
•yazılı olarak kendi Devletlerinde anayasal işlemlerin tamamlandığını bildirmeleri ve 
sonuncu bildirimden itibaren otuz gün geçmesiyle, Anlaşma yürürlüğe girecektir. 
Anlaşma, vergiler açısından ise sonuncu bildirimin alındığı yılı takip eden yılın Ocak 
ayının birinci gününden itibaren kendini gösteren vergilendirme dönemleri için hü
küm ifade edecektir. 

Madde 30. Yürürlükten kalkma 
Madde Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih 

usulünü açıklamakta ve fesih halinin her iki Devlette hangi vergilendirme dönem
leri için hüküm ifade edeceğini belirlemektedir. 

Protokol hükümlerinin gerekçesi: 
Fıkra I. Anlaşmanın 3, 4, 5 ve 7 nci maddeleriyle ilgilidir. 
Kurumlar Vergisi Kanunumuza yeni alınan iş ortaklığı müessesesinin, Anlaşma 

hükümlerine aykırı düşebilecek hususlarının Anlaşma ile uyumlandırılması amacıyla 
düzenlenen bu fıkra, iş ortaklıklarının bu Anlaşmanın 5 inci maddesinin 3 üncü fık
rasında öngörülen altı aylık süreden daha kısa bir süre faaliyette bulunması halinde, 
sözkonusu iş ortaklığının kurum statüsünün dikkate alınmayacağını ve Holandalı or
tağın, Anlaşmadan kaynaklanan Türkiye'de vergilendirilmeme yönündeki hakkının 
ihlal edilmeyeceğini hükme bağlamaktadır. 
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Fıkra II. Anlaşmanın 4 üncü maddesiyle ilgilidir. 
Bu hükümle, gemide yaşayan; fakat hiç bir Devlette ikametgâhı olmayan gerçek 

kişilerin, sözkonusu geminin kayıtılı olduğu limanın bulunduğu Devlette mukim adde
dileceği belirlenmektedir. 

Fıkra III. Anlaşmanın 5 inci maddesiyle ilgilidir. 
Ü inci maddenin 5 inci fıkrasında temsil sonucunda kendini gösteren işyeri (dola

yısıyla daimi temsilcilik) düzenlenmiştir. Bu fıkranın (b) bendinde, bir kişinin, namı
na sürekli olarak mal veya ticarî eşya tesliminde bulunduğu teşebbüsün sözkonusu maı 
ve eşyalarını, mutaden stoklamıası halinde, tu. teşebbüsün işyerini (daimi temsilcili
ğini) oluşturduğu hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin 6 ncı fıkrasında ise bir teşeb
büsün diğer Devletteki işlerini bir bağımsız simsar, genel komisyon acentası veya 
diğer bir başka acenta vasıtasıyla yürütmesi halinde, bu diğer Devlette bir işyerine 
sahip kabul olunmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu iki fıkranın uygulamada hatalı 
yorumlara tabi tutulmaması için, Protokolün bu fıkrasında, stoklama faaliyetinin bir 
bağımsız acenta tarafından yürütülmesi halinde bu aoentanım bağımsızlık niteliğini 
kaybetmeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak bunun tiçin, söz konusu stoklama, faaliye
tinin mutaden bağımsız teşebbüsler arasında da gerçekleşmesi zorunludur. Eğer bir
birinden tamamen bağımsız olan teşebbüsler, bir diğeri namına sürekli olarak tes
limde bulunduğu eşyayı, mutaden stoklamıyorlarsa, sözkonusu acentanın hâlâ ba
ğımsız olduğu, bir başka deyimle teşebbüsün daimi temsilcisi olmadığı iddia edile-
miyecektir. 

Fıkra IV. Anlaşmanın 6 ncı maddesiyle ilgilidir] 
Fıkranın 1 inci bendinde, Anlaşmanın 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına açıklık 

getirilmekte ve «her çeşit dalyanlar» teriminin kara suları ötesindeki balık ve avlama 
mahıllerini 'kapsamadığı belirtilmektedir. 

Fıkranın 2 nci bendinde, Anlaşmanın 6 ncı maddesinde kavranan gayrimenkul 
varlıklardan elde edilen gelir ve Anlaşmanın 12 *ıci maddesinde ele alınan gayrimaddî 
hak bedellerinin farklılığına değinilmekte ve söz konusu bedellerin 6 ncı maddede 
ele alınmayacağı hususuna açıklık getirilmektedir. 

Fıkra V. Anlaşmanın 7 nci maddesiyle ilgilidir. 
Fıkranın 1 inci bendi 7 nci maddenin 1 inci fıkrası ile ilgilidir. Anlaşmanın 7 nci 

maddesinin 1 inci fıkrasında kayıtlı olan hükme göre bir teşebbüs, diğer Devlette elde 
ettiği ticarî kazancın yalnızca bu diğer Devlette bulunan işyerine atfedilebilen kısmı 
üzerinden bu diğer Devlette vergi mükellefiyeti altına girecektir. Anlaşmanın 5 inci 
maddesinde, bizim vergi hukukumuzda yer alan işyeri ve daimi temsilcilik terimleri 
birleştirilip, yalnızca işyeri terimi kullanıldığından, sözkonusu 1 inci fıkrada bahsedi
len «işyerine atfedilebilen kazanç» ifadesi 'kendiliğinden «işyerinde veya daimi tem
silciler vasıtasıyla sağlanan kazanç» anlamını taşımaktadır. Bu husus da, Gelir Ver
gisi Kanunumuzun dar mükelleflerin Türkiye'de elde ettikleri ticarî kazancı açıklayan 
7 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendiyle tam bir uyum göstermektedir. 
Bununla beraber, Anlaşmada kullanılan «işyerine atfetme» ve bizim G. V. K. muzda 
kullanılan «işyerinde veya daimi temsilciler vasıtasıyla sağlanma» ifadelerinin lafzen 
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birbirinden farklı olması, ileride muvazaalı yollara başvurmaya neden olabileceğin
den; Protokolda, muvazaalı yollarla gerçekde işyerinden (veya daimi temsilci vasıta
sıyla) yürütülen ticarî faaliyetlerin, işyeri dışında gerçekleşmiş gibi gösterilmesine iliş
kin olan işlemler teşhis edilmiş ve vergiden kaçınma amacının tespiti halinde, bu tür 
faaliyetlerden elde edilen ticarî kazancın da işyerinin bulunduğu Akit Devlette vergi
lendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkranın 2 nci bendi, 7 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarıyla -ilgilidir. Anlaşmanın 
7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bir teşebbüsün diğer Devlette yalnızca işyerine atfe-
dilebilen ticarî kazanç üzerinden vergilenebilieceği kaydedilmiş; 2 nci fıkrasında ise 
sözkortusu işyerinin vergileme yönünden, sanki bağımsız bir teşebbüsmüş gibi ele 
alınacağı 'belirtilmiştir. Bu çerçevede işyeri, teşebbüsden 'bağımsız bir muhasebe sis
temine sahip olacak ve işyeri - teşebbüs ticarî ilişkileri gerçekçi fiyatlandırmalara da
yanacaktır. Hiçbir zaman için, teşebbüs ve işyeri tek birim olarak kabul edilip, her 
ikisinin ticarî kazancı birleştirilmeyecektir. G. V. K. muzun 7 nci maddesinde de ay
nı prensip kaibul edilmiş ve dar mükelleflerin yalnızca Türkiye'de bulunan işyerinden 
veya daimi temsilciler vasıtasıyla sağladıkları kazançlar Türkiye'de elde edilmiş sa
yılmıştır. 

Protokolün V No. lu fıkrasının 2 nci bent hükmüyle sözkonusu hukukî duruma 
örnekler verilmekte ve işyerinden mıal satışında bulunulması veya işyerinde ticarî faa
liyet gösterilmesi halinde, yalnızca bu satış veya faaliyete dayalı gerçek hâsılat üze
rinden kazanç tespiti yapılacağı, bu tespitte teşebbüsün toplam hâsılatının esas alın
mayacağı hükme bağlanmaktadır. Bunun yanısıra, sinaî, ticarî, bilimsel teçhizatın, 
teslislerin, bayındırlık işlerinin araştırıllmasına, tedarikine, montajına veya inşasına iliş
kin mukavelelerde aynı prensibin uygulanacağı ve yalnızca işyerinin fiilen yürüttüğü 
işlerden dolayı kazanç tespiti yapılacağı; mukavelenin toplam bedeli üzerinden ka
zanç tespitine gidilmeyeceği; teşebbüsün genel merkezinin fiilen yürüttüğü mukavele 
kısmına ilişkin olan kazancın, yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilen-
dirileceğide hükme bağlanmaktadır. 

Fıkranın 3 üncü bendi, 7 nci maddenin 3 üncü fıkrasıyla ilgilidir. Anlaşmanın 
7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünde, işyeri kazancının hesabında, işyerlinin bu
lunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yapılan ve yönetim ve genel idare 
giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilme
sine müsaade edileceği hükme bağlanmıştır. İşyerinin amaçlarına uygun düşen gider
lerin ayıklanmasında sorun doğabileceği düşüncesiyle, Protokolün V No. lu fıkrasının 
3 üncü bendinde, işyerinin genel merkeze veya yurt dışında bulunan diğer işyerlerine, 
zarar veya masraflarına katılmak üzere ödeyeceği faiz, komisyon ve gayrimaddi hak 
bedellerini gider olarak kaydedemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber, işye
rinin veya yurt dışında 'bulunan diğer şubelerin, faizini ödemek, suretiyle temin ettik
leri kredileri sözkonusu işyerine tahsis etmeleri halinde, işyerinden bunlara ödenen 
faizlin gerçekçi kabul edileceği ve işyerinin amacına uygun düşen sözkonusu faizin 
gider olarak kaydedileceği hususu da bendin bünyesinde kayıtlıdır. Burada istenme
yen husus, işyerinden veya yurt dışında bulunan diğer işyerlerinden bu işyerine tahsis 
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edilen özsermaye üzerinden faiz yürütülmesidir. Aynı şekilde, teşebbüsün mülkiyetin
de olan bir gayrimaddi hakkın işyerine kullandırılması karşılığında ödenen gayri 
maddî hak bedelinin veya teşebbüsün liışyerime bazı hizmetleri görmesi karşılığında 
ödenen komisyonun da, işyerine© gider olarak kaydedilemeyecegi belirgindir. Söz 
konusu hakkın, kullanma bedeli ödenerek teşebbüs tarafından kiralanması ve daha 
sonra işyerinin de kullanımına tahsis edilmesi halimde veya işyerinin ihtiyaç duyduğu 
bir talkım hizmetlerim teşebbüs tarafından başka bir firmaya komisyon ödenerek yap
tırılması haMmde, teşebbüsün ödediği gayrimaddî hak bedellerimi ve komisyonları 
işyerine fatura edeceği, işyerinin de 'bu giderleri amacına uygun olduğu için ımatrah-
dan indireceği, 'Protokolün 6 ncı hükmünde kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Fıkra VI. Anlaşmanın 9 uncu maddesiyle ilgilidir. 
Anlaşmanın 9 uncu (maddesinin 1 inci fıkrasında, bağımlı teşebbüslerin bağım

sız teşebbüsler arasında oluşan ticarî ve malî ilişkilerden daha farklı ilişkilere girmesi 
sonucunda, eğer bir kazanç kaydırması kendimi gösterirse, beyan edilmeyen bu ka
zanç üzerinden vergi ıtarmiyatına gidilebileceği belirtilmiştlir. Protokolda yer alan VI 
nölu fıkrayla 'bağımlı teşebbüsler arasında kendiliğinden oluşan bir takım düzenle
melere değinilmekte ve bunların kazanç kaydırma anlamımda yorumlanmayacağı be
lirtilmektedir. Bunlar, yönetim ve genel idare giderlerini, teknik ve ticarî giderleri, 
araştırma ve geliştirme harcamalar in t v.b.'nı paylaştırmak için yapılan düzenlemeler 
olarak sıralanmıştır. 

Fıkra VII. Anlaşmamın 10 uncu maddesiyle ilgilidir. 
10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasında yer a'lan temettü tanımının Türkiye yö

nümden yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarından elde edilen gelirleri de kapsayacağı 
açıklanmıştır. 

Fıkra VIII. Anlaşmanın 10, 11 ve 12 nci maddeleriyle ilgilidir. 
Kaynakta alınan vergi, Anlaşmanın 10, 11 ve 12 nci maddelerine göre alın

ması gereken vergiden daha fazla olduğunda, fazla alınan verginin liadesiyle ilgili 
müracaatın, vergiyi alan Devletin yetkili makamına ve bu Devletin mevzuatında ön
görülen süreler içinde yapılacağı, bu fıkrada hükme bağlanmaktadır. 

Fıkra IX. Anlaşmanın 10 ve 23 üncü maddeleriyle ilgilidir. 
Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasınnn a) bendinde, % 25'den daha 

yüksek iştirak payları dolayısıyla elde edilen temettülerde, kaynak Devlet vergi tev
kif atı !% 15 olarak tespit edilmiştir. DC molu Protokol fıkrasında ise bu nispetten 
geçici nitelikde indiriim yapılmaktadır. Buna göre, Hollanda Kurumlar Vergisi Ka
nununun Hollanda'da mukim şirketlere tanıdığı iştirak kazançları istisnası devam et
tiği sürece, Hollanda'da mukim şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri temettülerde 
vergi tevkiifat nisbeti % 10; Türkiye'de mukim şirketlerin Hollanda'dan elde ettik
leri temettülerde vergi tevkifat nisbeti % 5 olarak uygulanacaktır. Vergi teşvik ted-
ibirlıeri nedeniyle Türkiye'de ödenmemiş verginin, Hollanda'da ödenmiş gibi dikkate 
ahnmasıma ilişkin olan 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının d) 'bendi hükümlerinin 
uygulanrnaısında da sözkonusu % ,10'luk indirimli vergi tevkif at nisbeti dikkate 'alı
nacaktır. 
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Fıkra X. Anlaşmanın 12 nci maddesiyle ilgilidir. 
Anlaşmanın 12 inci maddesinde bizim vergi mevzuatımıza uyum sağlamak ama

cıyla, gayrimaddî hakların satışı karşılığımda elde edilen bedeller de gayrimaddî 
halk bedelleri arasında sayılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 70/1-5 inci maddesinde 
sayılan gayriimıaddî hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç, aynı Kanunun 
mükerrer 80 inci raddesinde değer artış kazancı olarak sayıldığımdan, Anılaşmanın 
12 mci maddesinde de bu yönde bir hüküm koymak zorunlu bulunmaktaydı. Ancak 
Anılaşmanın 14 üncü maddesi: nde serbest meslek erbabının ve teşebbüslerin, özel mes
lekî 'bilgi ve maharet gerektiren faaliyetlerinden elde ettiği kazanç, serbest meslek 
kazancı olarak esle atandığından, örmeğim mühendislik faaliyeti sonucunda ortaya çı
kan bir planın ya da projenin satılması sonucunda elde edilen hâsılatın, değişik yo
rumlara tabi tutulup, bazı durumlarda 12 nci madde, bazı durumlarda ise 14 üncü 
madde hükümlerinim işletilmesi tehlikesıiı mevcuttur. Bu karışıklığı önlemek üzere, 
Protokolün X nolu fıkrasında getirilen hükümle, serbest meslek faaliyetlerimin icrası 
dolayısıyla elde edilen kazancın, 12 nci maddenin 4 üncü fıkrasında açıklanan an
lamda bir gaymiımaddî hak bedeli olmadığı kaydedilmiştir. Böylece, 12 nci madde 
kapsamına giren bedeller, şahsî mesai sarfedilmeksizlin doğrudan doğruya verilen 
para ile satın alınıp mülkiyete geçirilen gayrimaddî halkların, satışı, kullanımı ya da 
kullanım hakkı karşılığında elde edilen bedellerden ibaret olmaktadır. 

Fıkra XI. Anlaşmanın 12 ve 13 üncü maddeleriyle ilgilidir. 
Yukarıda Protokol'un X 'No. lu fıkrasında da açiklandığı üzere, gayrimaddî hak

ların satışı karşılığında elde edilen hâsılat, prensip olarak 12 nci maddede ele alı
nacaktır. Ancak görüşmelerde, mükellefim gerçekten de söz konusu teliif veya pa
tent hakkını sattığını, mülkiyet devretmekten başka biç bir amacı olmadığını ispat 
etmesi halinde, elde edilen 'bu gelir unsurunun, artık ortada hiç bir muvazaa unsuru 
kalmadığına göre, sermaye değer artış kazançlarıma ilişkin olan 13 üncü madde kap
samında ele alınmasının daha uygun olacağı yönünde uzlaşmaya varıldığından, ispat 
külfeti mükellefe yöneltilerek, temel kuraldan sapma getirilmiştir. 

Fıkra XII. Anlaşmanın 14 üncü maddesiyle ilgilidir. 
Anlaşmanın 14 üncü maddesiınin 2 nci fıkrasının b) bendinde, bir teşebbüsün 

diğer Devlette herhangi bir on iki aylık dönemde 183 günü aşan serbest meslek 
faaliyeti icra etmesi halinde, söz konusu faaliyetlerden elde ettiği gelirin, bu diğer 
Devlette vergıilendirilebileceği hükme bağlanmıştır. Görüşmelerde, 183 günlük süre
nin tespitinde 'bir kriter bulma ihtiyacı doğduğumdan, birbiriyle bağlantılı faaliyetlerim 
süre hesabında dikkate alınacağı üzerinde uzlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, ka
rakter itibariyle birbiriyle ilgilisi oıknayan faaliyetler 'bağlantılı kabul edilmeyecektir. 

Fıkra XIII. Anlaşmanın 16 nci maddesiyle ilgilidir. 
Anlaşmanın 16 nci madesinde yönetim kurulu üyelerinim yanışına, Hollanda'ya 

öz olan «bestuaırder» ve «coımmissaris» unvanını taşıyan kişilerin de, kendilerine 
gelir sağlayan şirketim mukim olduğu Devlette vergilendirileceğine değinilmiştir. Pro
tokol'un XIII nolu fıkrasında bu iki terime açıklık getirilmekte ve bu kişilerin, şirket 
genel kurulunca veya şirketin diğer bir yetkili makamınca genel yönetim ve dene
tim yetkisi verilen kişiler olduğu açıklanmaktadır. 
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Fıkra XIV. Anlaşmanın 23 üncü maddesiyle ilgilidir. 
Anlaşmanın, Türkiye'de mukim kişilerin çifte vergilendirilmelerinin nasıl önle

neceğini düzenleyen 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, -a) bendi muafiyet yön
temine tabi olacak gelir unsurlarına değinmekte; bu çerçevede, Hollanda'da mukim 
bir şirketin % 10'undan daha fazla iştirak payına sahip olunması dolayısıyla elde 
edilecek temettülerin Türkiye'de vergiden istisna edileceğini hükme bağlamaktadır. 
Şu an için Hollanda Kurumlar Vergisi Kanunu, yurt dışından elde edilen temettülere 
iştirak kazançları istisnası tanıdığından, söz konusu 23/1-a) maddesi hükmüyle iki 
Devlet arasında denge kurulmaktadır, Ancak görüşmelerde Hollanda tarafı, bu liç 
mevzuat hükmünü 23 üncü maddenin 2 nci fıkrasında muafiyet yöntemi içinde kay
detmeyi kabul etmediğinden, Türkiye'nlin de iştirak kazançları istisnasını, Hollanda 
Kurumlar Vergisi Kanunu bu istisnayı Hollanda şirketlerine tanıdığı «ürece uygula
ması üzerinde uzlaşmaya varılmış ve XIV nolu Protokol hükmü bu amaçla kabul 
edilmiştir. Buma göre, Anlaşmanın 23/1-a) maddesinin temettülerle ilgili hükmü, yal
nızca Hollanda Kurumlar Vergisi Kanunu, Hollanda'da mukjim şirketlere iştirak ka
zançları istisnasını tanıdığı sürece uygulanacaktır. 

Fıkra XV. Anlaşmanın 24 üncü maddesiyle ilgilidir. 
Anlaşmanın 24 üncü maddesiinin birinci fıkrasında, Devletlerden birinin bir va

tandaşının aynı koşullarda bulunan diğer Devletin bir vatandaşına kıyasla ayırıma 
tabii tutulamayacağı hükme bağlanmış; ayrıca bu vatandaşların Devletlerden birinde mu
kim olup olmamasının durumu değiştirmeyeceği belıirtilmiştir. Ayırım yapmama kriteri 
mukimler dışına çıkınca, görüşmelerde «aynı koşullar» ibaresinin açıklığa kavuştu
rulması gerekmiş ve bu ihtiyaçtan Protokolün XV nolu fıkrası üzerinde uzlaşmaya 
varılmıştır. Yapılan açıklamayla «aynı koşullar» ibaresinin, mevzuat yönünden ve 
gerçekten çok benzer koşular altında yerleşik gerçek ve tüzelkişileri, dernekleri ve 
ortaklıkları, nitelediği belirtilmiştir. 

Fıkra XVI. Anılaşmanın 25 inci maddesiyle ilgilidir. 
Anılaşmanın 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinde, yetkili ma

kamlar arasında varılan anlaşmanın, Devletlerin iç mevzuatlarında yer alan sürelere 
bakılmaksızın uygulanacağı kaydedilm'iştir. Ancak bu hususda, bizim mevzuatımızda 
ve OECD modelinin bu maddesine konan Türkiye rezervinde, mükellefin tebliğinden 
itibaren bir yıl içinde vergi iadesini talep etmesinin gerekli olduğu belirtildiğinden, 
XVI nolu Protokol fıkrasıyla bu yönde bir hüküm, getirilmiştir. 

Fıkra XVII. Anlaşmanın 26 nci maddesiyle ilgilidir. 
Maddenin 1 inci fıkrası yönünden, Türkiye Cumhuriyeti Adlî Hususlarda Kar

şılıklı Yardımlaşmaya İlişkin Avrupa Sözleşmesine ait 17 Mart 1978 tarihli katma 
protokolü imzalamadığı sürece, lanılan fıkra hükümlerinin, cezalandırma tiçin ihtiyaç 
duyulan bilgiler açısından çalışmayacağı açıklanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 53) 
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Planı ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 4.5., 1988 

Sayı : 1/360 
Konu : 17> 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Biaşkanlıkça ön havalesi gereğince Dışişleri 
Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cum
huriyeti ile Hollanda Krallığı; Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığnnıa Engel Olma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygum Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 5 Mayıs 
1988 tarihinde yaptığı 32 neti birleşimde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla ince
lenip görüşüldü, 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı 
arasında 27 Mayıs 1986 tarihinde imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda 
Krallığı 'arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilıendiırmeyi önleme ve 
vergi kaçakçılığına engel otaıa anlaşması» ile iki ülke anasında varolan sermaye, 
teknoloji ve hizmet alışverişi gibi liki ülkenin de yararına olan ilişkilerin daha da 
geliştirlmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki gerekçe doğrultusunda tasarının tümü Komisyonuırnuzca da benim
senerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş ve Dışişleri Komisyonunca aynen kabul 
fıdilen Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü mad-
'deler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Askın 

Samsun Bursa 

Sözcü Mehmet Ali Bilici 
İsmail Şengün Adana 

Denizli 

Mehmet Deliceoğlu Nihat T ürker 
Adıyaman Afyon 

Onural Şeref Bozkurt İbrahim Demir 
Ankara Antalya 

Ünal Akkaya Togay Gemalmaz 
Çorum Erzurum 
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Mehmet Kahraman Erol Zeytinoğlu 
Erzurum EskişebJir 

Abdulkadir Ateş Abdullah Ay kon Doğan 
Gaziantep İsparta 

Hüsnü Okçuoğlu Ali Topuz 
istanbul istanbul 

İV. Kemal Zeybek Birgen Keleş 
İstanbul izmir 

Şevki Göğüsger Sümer Oral 
Kırşehir Manisa 

Cemal Seymen Mahmut Öztürk 
Nevşehir Niğde 

Şakır Şeker Enis Tütüncü 
Sivas Tekktiağ 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 24 . 3 . 1988 

Esas No. : 1/360 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçalkçılığma Engeli Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzun 23.3.1988 tarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı temsiicâerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi Anlaşmanın ana amaçlan : Gelirin 
iki devletçe çifte Vergilendirilmesini önlemek, yabancı ıdıevleıtte yatırım yapan, tekno
loji ve hizmet sunan kişilerin o devletin mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilen-
dirilnıesine engel olmak, gelirin ikamet veya kaynak devletten yalnızca birinde ver-
giılıendıirihnesini sağlamak eğer bu mümkün olmazsa iki devlet arasında vergilendir
me yetkisini paylaştırmaktır. 

Tasarıya göre uluslararası taşımacılık teşebbüsleri, diğer devletten elde ettikleri 
kazançlar dolayısıyla bu devlette vergilendirilmeyecekler, yalnızca kendi devletle
rinde vergi ödeme mülkellefiyeti altında olacaklardır. 

Tasarı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul edil
miştir; 
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[Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna ıtevdi buyurulmak üzer<& Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üya 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Erol Güngör 

izmir 

Üye 
Esat Kıratlıoğlu 

Nevşehir 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
T. Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
L. Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 

Üye 
Nurettin Yılmaz 

Mardin 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27 Mart 1986 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuri
yeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması» nm onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bü Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
A. Af. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı V. 
A. Af. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı 
Af. Emiroğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Af. Aydın 

Tarım Orman ve Köyişletrı Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam V. 
A. K. Alptemoçin 

8 . 10 . 1986 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
Af. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 
Af, T. Titiz 

Adalet Bakamı 
Af. N. Eldem 

İçişleri Bakam V. 
• K. Oksay 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
1. S. Giray 

Ulaştiirma Bakam 
V. Atasoy 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kral
lığı Arasuida Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte VergUendirmeyi önle
me ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kral
lığı Arasuida Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önle
me ve Vergi Kaçakçılığına Engel Otona 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA GELİR 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ve 

HOLLANDA KRALLIĞI HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan- vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçı
lığıma engel olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle, 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR : 

BÖLÜM I 

ANLAŞMANIN KAPSAMI 

Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 
Bu Anlaşma Deviletllerden birimim veya her ikisinıim mıukimıi olan kişilere uygula

nacaktır. 

M'adde 2 

KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde, ne şekilde alımdı gına bakilımalksızıım, Devletlerden 
birinin namına veya onun politik alt bölümleriyle mahallî idarelerimin namına gelir 
üzerimden almam vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul ve gayrimenkul varlıklarım devrinden doğam kazançlara uygulananı 
vergiler ile ücretin toplam tutarı üzerimden müteşebbisçe ödenen vergiler ve bunun ya-
nıısıra sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler dahüll olmak üzere, toplamı gelir, 
veya gelir unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak ka
bul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle : 
a) Türkiye'de : 
— Gelir Vergisi; 
— Kurumlar Vergisi; 
— Savunma Sanayii Destekleme Fonu; 
ı(Bundan böyite «Türk vergisi» olarak bahsedilecektir.) 
b) Hollanda'da; 
—• Gelir Vergisi (de inkomsten belastimg); 
— Ücretler Vergisi (de loonbelasting); 
— Kurumlar Vergisi (de venmootschapsbelasting); 
1810 tarihli Madencilik Kanunuma (ımijnwet 11810) göre verilen müsaadeler çer

çevesinde veya 1965 tarihli Kıta Sahanlığı Madencilik Kanununa (Mijwet Continen-
tael Plat 1965) göre doğal kaynaklılarım iş'letlmesimden elde edillen met kâr üzerimden 
alınan Hükümet payı dahil olmak üzere; 
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— Temettü Vergisi (de dividendbelasting) dir. 
(Bundan böyle «Hollanda vergisi» olarak bahsedilecektir). 
4. Bu anlaşma, aynı zamanda Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergi

lere 'ilâve olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitetokde olan 
veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Devletlerin yetkili 
makamları, vergi mevzuatlarında yapıdan1 önemli değişiikilıikteri birbirlerine bildirecek-
lerdir. 

BÖLÜM II 

TANIMLAR 

Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

il. Bu Anılaşmanın amaçları.yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 
a) («Devlet» terimi metin gereğine göre Türkiye veya Hollanda'yı. «Devletler» 

terimi Türkiye ve Hollanda'yı ifade eder; 
b) (A) «Türkiye» terimi, Türkiye Kanunlarının yüriMükde olduğu her türlü sa

ha dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanını bunun yanısıra uluslar
arası hukuka uygunluk gösteren Türk mevzuatının, Türkiye'nin denliz yatağında ve 
bunun toprak alltında doğail kaynak arama ve işlletme yönünden haklarını1 icra edebi
leceği saha olarak tescil ettiği veya bundan sonra tescil edebileceği Karadeniz, Ege De
nizi ve Akdeniz altındaki' deniz yatağını ve bunun toprak altını ifade eder; 

(iıi) «Hollanda» terimi, uluslararası hukuka uygunluk gösteren Hollanda mev
zuatının, Hollanda'nın deniz yatağında ve bunun toprak altında doğal kaynak arama 
ve işletme yönünden belirgin haklarını icra edebileceği saha olarak tescil ettiği veya 
bundan sonra tescil edebilıeceği Kuzey Denizi altındaki deniz yatağı ve bunun toprak 
altı dahil olmak üzere Hollanda Krallığının Avrupa'da bulunan kısmını ifade eder; 

c) «Vergi» terimi, bu Anlaşmanın 2 nci Maddesinde kavranan her türlü vergi 
anlamına gelir; 

d) «Kişi» terimi gerçek kişileri; şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluş
ları kapsamına alır; 

e) «Şirket» terimi, her tür tüzelkişi veya vergileme yönünden tüzelkişi olarak 
muamele gören her tür şahsiyet anlamına gelir; 

f) «Kanunî merkez» terimi, Türkiye yönünden Türk Ticaret Kanununa göre tes
cil edilen merkezli ve Hollanda yönünden Hollanda mevzuatına göre kurumılaşıllan yeri 
ifade eder; 

g) «Devletlerden birinin teşebbüsü» ve «diğer Devletin teşebbüsü» terimleri sı
rasıyla, Devletlerden birinin bir mukimi tarafından istetilen teşebbüs ve diğer Devle
tin bir mukimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir. 

Ih) «Uluslararası trafik» terimi, Devletlerden birinin bir teşebbüsü tarafından 
gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan her türlü taşımacılığı ifade eder. 
Şu kadar ki, yalnızca diğer Devletlin sınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya 
kara nakil vasıtası işletmeciliği bu kapsama dahi değildir. 
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i) «Vatandaşlar» terimi, 
(i) Türkiye yönünden, Türk Vatandaşlığını «Türk Vatandaşlık Kanunu» gere

ğince elde eden bütün gerçek kişileri ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereğince 
statü kazanan bütün hükmî şahısları1, ortaklıkları ve dermekleri; 

(ii) Holanda yönünden, Hollanda vatandaşlığımı elde eden bütün gerçek kişileri 
ve Hollanda'da yürüdükte olan mevzuatı gereğince Statü kazanan bütün hükmî şa
hısları, ortaklıkları ve dernekleri ifade eder; 

j) «Yetkili makam» terimi, 
(i) Türkiye'de Mallıye ve Gümrük Bakamı'mı veya onun tam yetkili temsilcisini; 
(ii) Hollanda'da Maliye Bafcanı'nı veya onum tam yetkili temsilcisini ifade eder. 
2, Devletlerden birimin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metim aksimi ön

görmedikçe, Anlaşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden 
vergilerin yer aldığı Devletim mevzuatında öngörülen anlllarnu taşır. 

Madde 4 

1MUKJ1M 

1. (Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, «Devletlerden birimin mukimi» terimi, 
o Devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer 
yapıda diğer herhangi bir kriter medeniyle vergi mükellefiyeti altıma giren İkisi amlaımı-
na gelir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Devlette de mukim 
olduğumda, bu kişinin statüsü aşağıdaki kuralara göre belirlenecektir. 

a) Bu kişi, daimî ottiarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin «mukimi 
kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği bir 
meskeni varsa, bu kişi kişiseli ve ekonoımik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin 
mukimi kabul edilecektir (hayatî menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinim yeraldığı Devlet saptamamaz-
sa veya kişimin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu 
kişi kalmayı âdet edindiği evin bulunduğu Devletin mufcirnli kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalkmayı âdet edindiği bir ev varsa veya her 
iki Devlette de böyle bir ev sözkomusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletim 
muıkimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatamdaşıysa veya aksine her iki Devletin de va
tandaşı değilse, DeVleİerin yetkili makamları sorunu karşıllıklı anllaşmaylla çözecek-
ierdür. 

3. !1 imci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Devle
tin de mukimi olduğumda, bu kişi fiili iş merkezinin bulunduğu devletin mukimi kabul 
edilecektir. Bumunlla beraber, bu kişi Devletlerden birinde fiilî iş mıerlkezime diğerimde 
kanunî merkeze sahip olduğunda, kişinin bu Anlaşmamın amaçları bakımından hangi 
Devlette mukim olduğu hususuna, Devletlierin yetkili makamları fcarşılhküı anlaşmayla 
tespit edeceklerdir. 
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Madde 5ı 

ÎŞYERH 

'1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» terimi, bir teşebbüsün işinin ta-
maımien veya kısmen yürütüldüğü lise lişlkkı sabit bir yer anlamıma gelir, 

i2. «işyeri» terimi özellikle şunları kapsamına alır : 
a) Yönetim1 yeri; 
b) Şube; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atölye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal zenginlik

lerin elde edilmesine yarayan diğer yerler. 

3. Bir inşaat şantiyesi ile yapımı, montaj veya kurma projesi yalnızca altı ayı aşan 
bir süre devam ettiğinde bir işyeri oluşturur. 

4. Bu Maddenin daha önceki hükümleriyle bağla kalınmaksızın, «işyeri» terimi
nin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir : 

a) Teşebbüs olanaklarımın yalnızca maltların veya ticarî eşyanın depolanması, 
teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mail ve ticarî eşya stoklarının yallnızca depolama, teşhir veya 
teslimi amacıyla elde tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse iş
le ttirilmesi amacıyla elide tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma 
veya bilgi toplaıma amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı ka
rakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

fj İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, (a) ile (e) bentleri arasında bahsedilen fa
aliyetlerin bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faa
liyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendinii gösteren topllu faaliyetin hazırla
yıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

5- 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir klişi 6 ncı fıkra hük
münün uygulanacağı bağımsız nitelikteki acenta dışında-bir Âkit Devlette diğer Akıiıt 
Devletin teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, ilk bahse
dilen Devlette bu kişinin gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sa
hip kabul edilecektir : 

a) Eğer bu kişi, işe ilişkin sabit bir yerden yürütülebilecek 4 üncü fıkrada belir
tilen türden faaliyetleıllıe sınırlı ollmamak üzere, o Devlette teşebbüs adına muıkavele 
akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa işyerinin varlığı kabul 
edilecektir. Ancak anılan fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden» yürü
tülen faaliyetler, bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir veya; 
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b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına sürekli ola
rak sevk ettiği ımallardan veya ticarî eşyadan İlik bahsedilen Devlette mutaden mal ve
ya ticarî eşya stoku bulundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir. Şu kadar ki, söz-
konusu kişinin yalnızca malların veya ticarî eşyanın sürekli ollarak şevkini değil, fa
kat bu malların veya ticarî eşyanın satışıyla bağlantılı bütün faaliyetleri bilfiil yürüt
tüğü; ancaik i'Ük bahsedilen Devlette vergiden kaçınmak için satış mukavelesini bizzat 
akdetmediği ispatlanrnadıkça, bu önceki cümle hükümleri uygulanmayacaktır. 

6. Bir teşebbüs Devletlerden birinde işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şe
killide devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentasi' veya bağımsız statüde di
ğer herhangi bir acenta vasıtasıyla yürüttüğü için o Devlette bir işyerine sahip kabul 
dlunmayaoaktır. 

7. Devletlerden birinin mukimi olan bir şirket, diğer Devletin mukimi olan ve
ya diğer Devlette ticarî faaliyette bulunan bir şirketi kontrol eder, ya da onun tara
fından kontrol edilirse (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde), bu şirket diğeri 
için işyeri oluştuiTmıayacaktır. 

BÖLÜM IH 

GELtRİN VERGİLENDİR İLMESİ 

.Madde tö 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Devletlerden birinin1 bir mukiminin diğer Devlette bulunan gayrimenkul var
lıklardan elde ettiği gelir (tarım ve ormancılıkdan elde edilen gelir, dahil), bu diğer Dev
lette vergilendiriilebilıir. 

2. «Gayrimenkul varlık» terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Devletin mevzu
atına göre tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri var
lıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, 
özel hukuk hükümlerinin uygulllanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gay
rimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakla
rın işletme hakkından veya işletilmesinden doğan sabit, ya da değişken ödemeler üs
tündeki hakları kapsayacaktır; gemiler, uçaklar ve kara nakil vasıtaları gayrimenkul 
varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından', kira
lanmasından veya diğer herhangi bir şekillide kullanımından elde edilen1 gelire de uy
gulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün1 gayrimenkul 
varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gay-
rimenlkull varlıkllardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 
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Maddte 7 

TİCARÎ KAZANÇLAR 

1. Devletlerden birinin bir teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer 
Devlette yeralan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnız lilk bah
sedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen sekilide ticarî 
faaMyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine atf edilebilen miktarla sınırlı 
olmak üzere, vergilendirilebiliir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Devletlerden birinin bir teşebbüsü 
diğer Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunduğunda, bu işye
rine her bir Devlette eğer bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya ben
zer faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüs oEisaydı ve işyerini 
oluşturduğu teşebbüsden tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, ne kazanç elde ede
cek idiyse, böyle bir kazanç atfıediilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka her
hangi bir yerde yapılan ve yönetim ve gene1! idare giderlerini de kapsamına alan, iş
yerinin amaçllarına uygun düşen giderlerin liındirilmesine müsaade edilecektir. 

4< İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dolayı
sıyla doğan hiç bir kazanç, bu işyerine atfedilımeyecaktir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka Maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o Maddelerin hükümleri bu Madde hükümlerinden etkilenme
yecektir. 

Madde 8 

GEMtCtLİK HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Devleti erden birinin bir teşebbüsünün uluslararası trafikde gemi uçak veya 
kara nakil vasıtası işletmecüliğinden elide ettiği kazanç yalnızca bu Devllette vergilen-
diritebiieceiktir. 

2. 1 inci fıkra hükümileri aynı zamanda, bir ortaklığa bir bağlı işletmeye veya 
uluslararası işletiilen bir acentaya iştirak dolayısıyla ellide edilen kazançlara da uygu
lanacaktır. 

Madde 9 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1'. a) Devletllerden birinin bir teşebbüsü doğrudan veya dolayi'ı otarak diğer 
Devletin bir teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında veya, 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak Devletlerden birinin bir teşebbü
sünün ve diğer Devletin bir teşebbüsünün yönetim kontrol veya sermayesine katıldı
ğında v 

ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticarî ve malî ilişkililerinde oluşan veya empo
ze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan fark
lılaştığında, olması gereken fakat bu koşullar dblayısryila kendini, göstermeyen kazanç, 
o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendirilebilir. 
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2. Bir Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği kazanç, » 
diğer Devfletbe vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını 
içerebilir. Aynı zamanda bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildirilen ka
zanç olmayıp, bağımsız teşebbüsllier arasında oluşacak ilişkiler göz önünde tutularak, 
sonradan hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendi
ni gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin hukukî olduğu kanaatine varır
sa, ısözkonusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yap
mak durumundadır. Bu düzeltme yapılıriken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz 
önünde tutulacak ve gerektiğinde Devletlerin yetkili makamJları birbirine danışacaktır. 

Madde ,iq j 

TEMETTÜLER 

1. Devletlerden birinin mukimi olan bir şirkjet tarafından diğer Devletin bir mu
kimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, temettü ödeyen şirketin mukim oldu
ğu Devlette, o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak bu şekilde alına
cak vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktır: 

a) Temettü elde eden, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya 
en az yüzde 25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç), gaysirafi temettü tu
tarının yüzde 15'i; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 20'si. 
Bu fıkra hükümleri, bünyesinden temettü ayrılan şirket kazancının vergilenmesine 

etki etmeyecektir. 
3. Devletlerin yetkili makamları 2 nci fıkranın uygulama şeklini karşılıklı anlaş

mayla belirleyeceklerdir. 

4. Bu maddede kullanılan «temettü» terimi, hisse senetlerinden, intifa senetle-
rindien veya intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde ol
mayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra 
dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönün
den hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket hakların
dan elde edilen gelirleri kapsar. 

5. Devletlerden birinin 'bir şirketinin, diğer Devlette bulunan bir işyerinde icra 
ettiği ticarî faaliyetten elde ettiği kazanç, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten son
ra, kalan kısım üzrinden de işyerinin bulunduğu Devlette vergilendirilebilir; ancak bu 
şekilde alınacak vergi, bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde öngörülen oranın 
yüzde 50'sini aşmayacaktır. 

6. Devletlerden birinin mukimi olan bir temettü lehdarı, t;emettüyü ödeyen şir
ketin mukim olarak bulunduğu diğer Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faa
liyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi Hollanda'da bulunan bir sabit yeri kul
lanarak Hollanda'da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu temettü elde 
ediş olayı ile bu işyerinin ya da sabit yerin arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 
1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre 
7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 
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7. Devletlerden birinin mukimi olan bir şirket diğer Devlette kazanç veya gelir 
elde ettiğinde, bu diğer Devlet, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden her
hangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, söz konusu temettülerin bu diğer Devletin 
mukimlerden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulu
nan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde 
bu diğer Devlet, bir şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan 
kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen ve
ya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazançdan oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 

FAİ2İ 

1. Devletlerden birinde doğan ve diğer Devletin ıbir mukimine ödenen faiz, bu 
diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu faiz elde edildiği Devlette ve o Devletin mevzu
atına göre de vergilendirilebilir ancak bu şekilde alınacak vergi; 

a) Vadesi iki yılı aşan bir borç dolayısıyla ödenen faizde, faizin gayrisafi tuta
rının yüzde 10'unu; 

b) Diğer tüm durumlarda, faizin gayrisafi tutarının yüzde 15'ini, aşmayacaktır. 
3< 2 noi fıkra hükümlerine bakılmaksızın; 
a) Hollanda'da doğan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına ödenen faiz, 

Hollanda vergisinden muaf tutulacaktır,. 
b) Türkiye'de doğan ve Hollanda Merkez Bankasına ödenen faiz, Türk vergisin

den muaf tutulacaktır. 
c) Devletlerden birinin Hükümeti, politik alt bölümleri veya mahallî idareleri, 

diğer Devlette doğan faiz dolayısıyla bu diğer Devlet vergisinden muaf tutulacaktır. 

4. Devletlerin yetkili makamları 2 nci ve 3 üncü fıkraların uygulama şeklini 
karşılıklı anlaşmayla belirleyeceklerdir. 

5. Bu madde kullanılan «faiz» terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın 
veya borçlunun kazancını paylaşma hakkını tanısın tanımasın her n'evi alacak hakkın
dan doğan gelirleri ve özellikle hazine bonolarından, tahvillerden ve bonolardan elde 
edilen gelirleri, bunun yanısıra söz konusu bono ve tahvillere ilişlkin primleri ifade 
eder. 

6. Devletlerden birinin mukimi olan bir faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer 
Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bir 
Türkiye mukimi Hollanda'da bulunan bir sabit yeri ıkullanaralk Hollanda'da serbest 
meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya 
sabit yer arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uy
gulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hüküm
leri uygulanacaktır. 

7. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tara
fından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, 
faiz ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden 
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olan 'borç - alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda 
ve faiz bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu faizin işyerinin 
veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

8. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile lehdar arasında veya 
her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin ol
madığı durumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu 
madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilâve ödeme 
bu Anlaşmanın diğer hükümleri ve dikkate alınarak, her bir 'Devletin mevzuatına göre 
vergilendirilecektir. 

9. Devletlerden birinin bir mukimi, diğer Devletin bir mukimine sınaî, ticarî veya 
bilimsel bir mallı, teçhizatı veya ticarî, eşyayı sattığında ve söz konusu satışa ait öde
me söz konusu mal teçhizat veya ticarî eşyanın teslimini takip elden belirli bir süre 
sonra yapıldığında, bu maddenin amaçları yönünden söz konusu ödemenin hiçbir bö
lümü faiz olarak kabul 'edilmeyecektir. Böyle durumda 5 ve 7 nci maddelerin hüküm
leri uygulanacaktır. 

Madde \2 

GAYRİMADDÎ HAK BEDELLERİ 

1. Devletlerden birinde doğan ve diğer Devletin bir mukimine ödenen gayri-
maddî hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Devlet
te ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendiriljebilir; ancak bu -şekilde alınacak 
vergi, gayrimaddî hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10'unu" aşmayacaktır. 

3. Devletlerin yetkili makamları 2 nci fıkranın uygulama şeklini karşılıklı anlaş
mayla belirleyeceklerdir. 

4. Bu maddede kullanılan «gayrimaddî hak bedelleri» terimi, sinema filmleri, 
radyo - televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebî, 
artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, de
sen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınaî, ticarî bilim
sel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı 
ile sınaî, ticarî, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında 
ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

5. .Devletlerden birinin mukimi olan bir gayrimaddî halk vje bedeli lehdarı, bu 
bedelin elde edildiği diğer Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bu
lunursa veya bir Türkiye mukimi Hollanda'da bulunan bir sabit yeri kullanarak Hol
landa'da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya 
vari-ık ile hu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 
2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 
14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafın
dan ödenen gayrimaddî hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bu
nunla beraber, gayrimaddî hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir 
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Âkit Devlette gayrimaddî hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağ
lantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve bu gayrimaddî hak bedeli bu 
işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddî halk bedelinin 
işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî halk bedelinin mik
tarı, ödeyici ile lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan özel 
ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve lehdar arasında 
kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en sonra bahsedilen miktara 
uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate 
alınarak, her bir Devletin mevzuatı uyarınca vergilendirilebilecektirı 

Madde 131 

SERMAYE DEĞER KAZANÇLARI 
1. Devletlerden birinin bir mukimince, diğer Devlette yer alan ve 6 neı mad

dede bahsedilen bir gayrimenkulun devrinden elde edilen kazanç bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Devletlerden birinin bir teşebbüsünün diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinin 
ticarî varlığına dahil menkul varlıkların veya Devletlerden birinin bir mukiminin di
ğer Devlette serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait 
menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu işyerinin (yalnız veya tüm 
teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil ol
mak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Devletlerden birinin bir teşebbüsünce, Uluslararası trafikte işletilen gemi, 
uçak ve kara nakil vasıtalarının veya söz konusu gemi, uçak ve kara nakil vasıtala
rının işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların devrinden elde edilen kazanç, yalnızca bu 
Devlette vergilendirilebileciektir. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarıl
masından doğan kazanç, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Devlette vergilendiri-
lebilecektir. 

5. 4 üncü fıkra hükümleri, her bir Devletin kendi mevzuatına göre, diğer Dev
letin bir mukiminin ilk bahsedilen Devlette mukim bir şirketin ihraç ettiği hisse se
netlerini veya tahvilleri (bu Devlette sermaye piyasasına kaydedilen hisse senetleri ve 
tahviller hariç) ilk bahsedilen Devletin bir mukimine devretmesi dolayısıyla elde ettiği 
azançlar üzerinden vergi alma hakkını etkilemeyecektir. Ancak bunun için, iktisap ile 
devir arasında sürenin bir yılı geçmemesi gerekir. 

6. 4 üncü fıkra hükümleri, her bir Devletin kendi mevzuatına göre, sermayesi 
tamamen veya kısmen hisselere bölünmüş olan ve o Devletin mevzuatı uyarınca o 
Devletin mukimi durumunda bulunan bir şirketin hisse senetlerinin veya intifa hak
larının, diğer Devlette mukim bir gerçek İkisi tarafından devredilmeyecelktir. Ancak 
bunun için, hisse senetlerini veya intifa haklarını devreden gerçek kişinin, devirden ön
ce gelen son beş yıllık dönemde ilk bahsedilen Devletin mukimi durumunda olması 
gerekir. 
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•Maddeı 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Devletlerden birinin bir mukiminin s|erbest meslek faaliyetleri veya bağım
sın nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilen-
dirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve 
eğer: 

(a) 'Kişi bu diğer Devlette bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği 
bir sabit yere sahip ise veya, 

ı(b) Kişi bu diğer Devlette, söz konusu faliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık 
herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla ka
lırsa, 

Söz konusu gelir, aynı zamanda diğer Devlette de vergilendirilebilir. 
Böylje 'bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen 

gelir ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde elde edilen gelir, bu diğer 
gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Devletlerden birinin bir teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya ben
zer nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlettje vergilen-
dirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler Türkiye'de icra edilirse' ve eğer: 

(a) Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sa
hip olursa veya; 

(b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir klesintisiz 12 aylık 
dönemde toplam 183 günü aşarsa, 

Söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Devlette de vergilendirilebilir. 
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu işyerine atfedilebilen gelir 

ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere atefedilebilen gelir, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. Her iki durumda da Türkiye Cumhuriyeti, sö zkonusu ge
lir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alabilir. Bununla beraber, söz konusu geliri elde 
eden, böyle bir vergiye tabi tutulduktan sonra, söz konusu gelir dolayısıyla bu An
laşmanın 7 nci maddesi hüümlerine göre net esasında vergilendirilmeyi, bir diğer de
yişle söz konusu gelir sanki Türkiye'de bulunan bir işyerine atfedilebilirmiş gibi ver
gilendirilmeyi tercih edebilir. 

3. «Serbest meslek faaliyetleri» terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilim 
sel, edebî, artistik, eğitici ve öğretici faaliye'tleri, bunun yanısıra, doktorların, avukat
ların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve 
özel meslekî bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır. 

Madde 15J 

BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19 ve 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere Devletlerden bi
rinin bir mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri 
menfaatler, bu hizmet diğer Devlette ifa edilmedikçe1 yalnız ilk bahsedilen Devlette 
vergilendirilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen glir 
diğer Devlettje vergilendirilebilir. 
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2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, Devletlerden birinin bir mukiminin 
diğer Devlette ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer, 

a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette bir takvim yılı içinde (bir veya birkaç 
seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve, 

b) Ödeme, bu diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böy
le bir işveren adına yapılırsa ve, 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yer
den yapılmazsa, 

Yalnızca ilk bahsedilen Devlette1 vergilendirilebiilecektir. 
3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, Devletlerden birinin 

bir mukiminin, diğer Devletin bu teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen 
bir gemi, uçak veya kara nakil vastasında ifa ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği 
gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16i 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Devletlerden (birinin bir mukiminin diğer Devlette mukim bir şirketin Yönetim 
Kurulu Üyesi bir «bestuurder» veya «commissaris» olması dolayısıyla eline geçen prim, 
ikramiye, huzur hakkı ve diğer benzeri ödemeler bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 

ARTİST VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, Devletlerden birinin 
mukimi olan ve tiyatro, sinema, radyo, televizyon artistliği yapan veya Devlette icra 
ettikleri bu nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği faaliyetlerden doğan gelir, kendi
sine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci madde hükümleriyle 
bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Devlette ver
gilendirilebilir. 

3. 1 ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ve sporcuların 
Devletlerden birinden icra ettikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelir, bu Devlette ya
pılan ziyaretin diğer Devletin veya bu Devletin bir politik alt bölümünün bir mahallî 
idaresinin veya statüye sahip bir kuruluşunun kamusal fonlarından önemli ölçüde 
desteklenmesi kaydıyla, ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. Bu kapsama 
kâr amacı gütmeyen hayır kurumlarnnın bütün faaliyetlerinden elde ettiği gelir de 
dahildir; ancak bu gelirin hiçbir bölümünün maliklere, üyelere veya hissedarlara öden
memesi veya bunların şahsî menfaatine tahsis edilmemesi zorunludur. 
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Madde 18 

EMEKLİ MAAŞLARI DÜZENLİ ÖDEMELER VE SOSYAL GÜVENLİK 
EMEKLİ MAAŞLARI 

1. 19 uncu maddenin 1 inci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, Devletlerden bi
rinin bir mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşlarıyla sağ
lanan diğer benzeri menfaatler, ve bu kişiye yapılan düzenli ödemeler yalnızca bu 
Devlette vergilendirilebileoektir. 

2. Bununla beraber, Devletlerden birinde mukim olup, bu Devletin vatandaşı 
olmayan bir kişiye, diğer Devletteki geçmiş çalışmaları karşılığında sağlanan ve de
vamlılık göstermeyen bu tür menfaatler bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. 1 inci fıkra hükümlerinden sapma olarak, Devletlerden birinin sosyal güven
lik sistemi hükümlerine göre, diğer Devletin bu mukimine, geçmiş çalışmaları dolayı
sıyla veya bu çalışmalar dikkate alınmaksızın ödenen emekli maaşları, ilk bahsedilen 
Devlette vergilendirilebilir. Bununla beraber, eğer söz konusu emekli maaşı diğer Dev
letin mukimi ve vatandaşı olan bir gerçek kişiye ödenirse, bu emekli maaşı yalnızca 
diğer Devlette vergilendirüebilecektir. 

4. «Düzenli ödeme» terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat karşılığın
da tam ve yeterli ödemede bulunma taahhüdünü mutazammın ömür boyu veya belirli 
ya da belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek olan belli bir 
meblağı ifade eder. 

Madde 19 

KAMU GÖREVLERİ 

1. Devletlerden birine veya onun bir politik alt bölümüne, ya da bir mahallî 
idaresine bir kamu görevi dolayısıyla herhangi bir gerçek kişi tarafından verilen hiz
metler karşılığında, bu Devlet politik alt bölüm veya mahallî idare tarafından veya 
bunlarca oluşturulan fonlardan sağlanan menfaatler, emekli maaşları da dahil bu 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. Devletlerden birisi veya onun bir politik alt bölümü veya bir mahallî ida
resi tarafından yürütülen ticarî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan 
menfaatlere "ve emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulana
caktır. 

Madde 20 

PROFESÖR VE ÖĞRETMENLER 

1, Devletlerden birinde mukim olup, diğer Devlette bir üniversite, yüksekokul 
veya diğer bir öğretim veya araştırma kuruluşunda iki yılı aşmayan bir süre öğretim 
veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir profesör veya öğretmenin, söz 
konusu öğretim veya araştırma karşılığında eline geçen paralar yalnızca ilk bahsedilen 
Devlette vergilendirilebilecektir. Ancak bunun için, söz konusu paraların bu diğer 
Devlet dışındaki kaynaklardan elde edilmesi zorunludur. 
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2. Bu madde, kamu menfaatine yönelik olmayan, fakat Özellikle Özel kişi veya 
kişilerin menfaatine yürütülen araştırmalar dolayısıyla elde edilen araştırma gelirle
rine uygulanmayacaktır. 

Madde 21 

ÖĞRENCİLER 

1. Bir Devleti ziyaret etmeden hemen önce diğer Devletin mukimi olan ve ilk 
bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim amacıyla bulunan bir öğ
renci veya stajyerin, geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılamak için, 
bu Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği paralar, bu Devlette vergilendirilmeye
cektir. 

2. Bir Devleti ziyaret etmeden hemen önce diğer Devletin mukimi olan ve ilk 
bahsedilen Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uygulama alışkanlıkları kazanmak 
üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa eden bir öğrenci 
veya stajyerin eline geçen ücretler, bu ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 22 

DtöER GELİRLER 

1. Devletlerden birinin mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın da
ha önceki maddelerinde ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilen-
dirilebilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelir hariç olmak üzere Devletlerden birinin bir mukiminin diğer Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya bir sabit yer vasıtasıyla serbest meslek 
faaliyetinde bulunması ve söz konusu işyeri ya da sabit yer ile geliri doğuran hak 
veya varlık arasında önemli bir bağ olması halinde, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri 
uygulanacaktır. 

BÖLÜM IV 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

Madde 23 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde giderilecektir: 
a) Bir Türkiye mukimi, (b) bendinde kavrananlar hariç olmak üzere bu Anlaşma 

hükümlerine göre Hollanda'da vergilendirilebilen bir gelir unsuru elde ettiğinde Tür
kiye, bu geliri vergiden muaf tutacaktır. Ancak Türkiye, bu kişinin geriye kalan ge
lirine ilişkin vergiyi hesaplarken, muaf tutulan gelir sanki vergiden muaf değilmiş 
gibi bir vergi oranı uygulayabilir. Temettüler için bu bendin bundan önceki hükmü 
Hollanda mukimi bir şirketin en az yüzde 10 sermayesini doğrudan doğruya elinde 
bulunduran bir Türkiye mukimine uygulanacaktır. 
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b) Hollanda'da bu Anlaşma hükümleri uyarınca ödenen vergi, yabancı vergilerin 
mahsubuna ilişkin Türk vergi mevzuatı hükümlerine göre aşağıda sayılan gelirler üze
rinden Türkiye'de alınan vergilere mahsup edilecektir. 

(i) (a) bendinde yazılı olmayan temettüler 
(ii) Faizler, 
(iü) Gayri maddî hak bedelleri, 
(iv) 13 üncü maddenin 5 inci fıkrası gereğince Hollanda'da vergilendirilen ser

maye değer artış kazançları. 
Bununla beraber bu mahsup, Hollanda'da vergilendirilebilen gelir için Türkiye'de 

mahsuptan önce hesaplanan vergi miktarım aşmayacaktır. 
c) Bu fıkranın amaçları yönünden Hollanda'da gelir üzerinden ödenen vergiler 

belirlenirken, Hollanda Yatırım Hesapları- Kanununda (Wet Investeringsıekening) 
bahsedilen yatırım primleri ve hibeleri ve yatırım yapmama ödemeleri dikkate alın
mayacaktır. Bu paragrafın amaçları yönünden, 2 nci maddenin 3 üncü fıkrasının (b) 
bendinde ve 4 üncü fıkrasında belirtilen vergiler, gelir üzerinden alman vergiler olarak 
kabul edilecektir. 

2. Hollanda mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde giderilecektir. 
a) Hollanda, mukimlerini vergilerken, söz konusu vergilerin üzerinden hesap

landığı vergi matrahına, bu Anlaşma hükümlerine göre Türkiye'de vergilendirilebilen 
gelir unsurlarını dahil edebilir. 

b) Bununla beraber, bir Hollanda mukimi bu Anlaşmanın 6 ncı maddesine, 
7 nci maddesine, 10 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına, 11 inci maddesinin 6 ncıı fıkra
sına, 12 noi maddesinin 5 inci fıkrasına, 13 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına, 
14 üncü maddesine, 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına, 16 ncı maddesine, 18 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrasına, 19 uncu maddesine ve 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
göre Türkiye'de vergilendirilebilen gelir unsurları elde ettiğinde ve bu gelir unsurla
rını (a) bendinde bahsedilen matraha dahil ettiğinde, Hollanda, söz konusu gelir un
surlarım vergiden indirim yaparak muafiyete tabi tutacaktır. Bu indirim, çifte vergi
lendirmenin önlenmesine ilişkin Hollanda mevzuatı hükümlerine uygunluk göstere
cek bir şekilde hesaplanacaktır. Bu amaçla, bahsedilen gelir unsurlarının, söz konusu 
hükümlere göre Hollanda vergisinden muaf olan toplam gelir unsurlarına dahil olduğu 
kabul edilecektir. 

c) Bunun ötesinde Hollanda, bu Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkra
sına, 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasına, 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına, 13 üncü 
maddesinin 5 inci fıkrasına, 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına, 17 nci maddesine 
ve 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre Türkiye'de vergilendirilebilen gelir unsur
ları için, hesaplanan Hollanda vergisinden mahsuba müsaade edecektir; ancak bunun 
için, bu gelir unsurlarının (a) bendinde bahsedilen matraha dahil edilmesi zorunludur, 
Mahsup edilecek miktar, bu gelir unsurları için Türkiye'de ödenen vergiye eşit ola
caktır. Ancak bu mahsup, eğer bu şekilde matraha alınan gelir unsurları, çifte vergi
lendirmeyi önlemeye ilişkin Hollanda mevzuatı hükümlerine göre Hollanda vergisin
den muaf tutulan gelir unsurlarından ibaret olsaydı, ne miktarda indirime müsaade 
edilecek idiyse, bu miktarı aşmayacaktır. 
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d) Türkiye'de yatırımları teşvik amacıyla tanınan vergi indirim, muafiyet ve 
istisnaları dolayısıyla, Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüler üzerinden, 
Türkiye'de doğan faiz üzerinden veya Türkiye'de elde edilen gayrimaddî hak bedeli 
üzerinden gerçekte alınan Türk vergisi, Türkiye'nin sırasıyla 10 uncu maddenin 2 nci 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 11 inci maddenin 2 nci fıkrası ve 12 nci maddenin 2 nci 
fıkrasına göre alabileceği vergiden daha düşük olursa, bu takdirde, söz konusu te
mettü, faiz ve gayrimaddî hak bedelleri üzerinden Türkiye»de ödenen verginin, 
bahsedilen hükümlerde öngörülen oranlarda ödendiği kabul edilecektir. Bununla be
raber, eğer Türk mevzuatına göre, daha önce bahsedilen temettü, faiz ve gayrimaddî 
hak bedellerine uygulanan genel vergi oranları bu bentte bahsedilen vergi oranların
dan daha aşağı düşürülürse, bu bendin amaçları yönünden bu düşük oranlar uygu
lanacaktır. Bu bent hükümleri, bu Anlaşmanın etkin hale geldiği tarihi takip eden on 
yıllık bir süre için uygulanacaktır. Bu süre, yetkili makamlar arasında karşılıklı anlaş
mayla uzatılabilir. 

3. Devletlerden birinin bir mukimi, 13 üncü maddenin 6 nci fıkrası gereğince 
diğer Devlette vergilendirilebilen bir sermaye değer artış kazancı elde ettiğinde, bu 
diğer Devlet söz konusu kazanç üzerinden alacağı vergiden, söz konusu kazanç için 
ilk bahsedilen Devlette alınan vergiye eşit bir miktarın mahsubuna müsaade edecektir. 

BÖLÜM V 

ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde 24 

AYRIM YAPILMAMASI 

1. Devletlerden birinin vatandaşları diğer Devlette o Devletin vatandaşlarının 
aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna 
bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükelle
fiyetlere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm, 1 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, 
Devletlerden birinin veya her ikisinin de mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2. 10 uncu maddenin 5 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Devletlerden 
birinin bir teşebbüsün diğer Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten bir teşebbüsüne göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya 
kalmayacaktır. 

3. Bu Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, H inci maddesinin 8 inci 
fıkrası veya 12 nci maddesinin 7 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç 
olmak üzere, Devletlerden birinin bir teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken, bu 
teşebbüsün diğer Devletin bir mukimine yaptığı faiz, gayrimaddî hak bedeli şek
lindeki ödemelerle diğer ödemeler, bu ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir mu
kimine yapılmış gibi aynı şekilde indirilebilecektir. 

4. Devletlerden birinin diğer Devletin, bir veya birkaç mukimi tarafından, doğ
rudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan 
veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi ol-
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dukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya 
daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır, 

5. Bu maddenin hükümleri, Devletlerden bininin kendi mukimlerine şahsî ve 
ailevî durumları dolayısıyla uyguladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini 
diğer Devlet mukamlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 25 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Devletlerden birinin bir kişisi Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemle
rinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin millî mevzuatlarında öngörülen mü
racaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Devletin yetkili makamı
na arz edebilir. Bu kişinin durumu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, 
o zaman vatandaşı olduğu Devletin yetkili makamına başvurabilir. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr 
bir çözüme ulaşmadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek 
amacıyla, diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 
Varılan anlaşma, Devletlerin iç mevzuatlarında yer alan süre kısıtlamalarına bakıl
maksızın uygulanacaktır. 

3. Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulama
sından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddüdü karşılıklı anlaşmayla çözmek için 
gayret göstereceklerdir. Aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuşturulamamış du
rumlardan kaynaklanan çifte vergilemenin ortadan kaldırılması için dıe birbirlerine 
danışabilirler. 

4. Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda 
anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. 

Madde 26 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Devletlerin yetkili makamları bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için ge
rekli olan bilgileri, bunun yanısıra, bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu 
Anlaşma kapsamına giren vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için ge
rekli olan bilgileri değişilme tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi 1 inci maddeyle sınırlı 
değildir. Devletlerden bir tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mev
zuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada 
belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleriyle veya cebrî icra ya da cezasıyla veya 
bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara, adlî ma
kamlar ve idarî kuruluşlar dahil verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz konusu 
bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Devletlerden birini: 
a) Kendinin veya diğer Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına uyma

yacak idarî önlemler alma; 
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b) Kendinin veya diğer Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçeve
sinde elde edilmeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren 
bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme; 

Yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 27 

DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

1. Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının devletler hu
kukunun gehel kuralları ve özel anlaşma hüküm i eri uyarınca yararlandıkları malî ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. Bununla beraber bu Anlaşma, Devletlerden birinde bulu
nan ve o Dtavlet mukimlerinin gelir üzerinden ödenecek vergilerde tabi oldukları mü
kellefiyetlere aynen tabi olmayan, uluslararası organizasyonlara, bunların organ ve 
memurlarına ve bir üçüncü Devletin diplomatik veya konsolosluk misyon üyelerine 
uygulanmayacaktır. 

2. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, Devletlerden birinin diplomatik veya 
konsolosluk misyon üyesi olup, diğer Devlette veya bir üçüncü Devlette bulunan ve 
gönderen Devletin vatandaşı olan gerçek kişiler, eğer gönderen Devlet mukimlerinin 
gelir üzerinden ödenecek vergilerde tabi oldukları mükellefiyetlere orada aynen tabi 
tutulurlarsaj bu takdirde gönderen Devletin mukimi kabul olunacaklardır. 

I Madde 28 

HÜKÜMRANLIK GENİŞLEMESİ 

1. Bu 'Anlaşma tümüyle veya gerekli görülebilecek değişikliklerle, bu Anlaşma
nın uygulandığı vergilere önemli ölçüde benzer nitelikte vergiler alan ve Avrupa'da 
yer almayan, Hollanda Krallığı kısmına genişletilebil*r. Böyle bir genişleme, diplo
matik yollarla nota teatîsiyle anlaşmaya bağlanan ve ayrıntıları belirtilen değişikliklere 
ve şartlara, yürürlükten kalkma şartları da dahi!, tabi olacak ve söz konusu tarihten 
itibaren hüküm ifade edecektir. 

2. Aksine anlaşma olmadığı takdirde, bu Anlaşmadan yürürlükten kaldırılması, 
bu Anlaşmayı bu madde gereğince genişletildiği Hollanda Krallığı kısmı için de yü
rürlükten kaldırmayacaktır. 

BÖLÜM VI 

SON HÜKÜMLER 

Madde 29 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Bu Anlaşma, hükümetlerin birbirine kendi Devletlerinde anayasal olarak gerekli 
işlemlerin tamamlandığını yazılı olarak bildirdikleri tarihten sonra geleni takip eden 
otuzuncu gün yürürlüğe girecek ve hükümleri, sonraki bildirimin alındığı takvim yılı
nı takip eden takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra, başlayan vergilendirme 
yılları ve dönemleri için uygulanacaktır. 
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Madde 30 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, Akit Taraflardan bini tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte 
kalacaktır. Taraflardan her biri bu Anlaşmayı, yürürlüğe girme tarihinden itibaren 
beş yıllık bir süre geçtikten sonra, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce 
diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda 
Anlaşma, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının sona ermesinden sonra başla
yan vergilendirme yılları ve dönemleri için hüküm ifade etmeyecektir. 

Bu hususları teyiden, tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzaladılar. 
Örnekler halinde Ankara'da 27 Mart 1986 tarihinde İngilizce dilinde düzenlen

miştir. 

TÜRKIYE CUMHURIYETI HOLLANDA KRALLIĞI 
HÜKÜMETI ADıNA HÜKÜMETI ADıNA 

Kaya Erdem Van Aardenne 

PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti üe Hollanda Krallığı arasında bulgun akdedilen, gelir üzerin
den alınan vengilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve verigi kaçakçılığına engel olma 
Anlaşmanını imzalayan taraflar, aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın bir cüzünü oluştur
duğu hususunda anlaşmışlardır. 

I. 3,4, 5 ve 7 nci Maddelere İlave 
Türk Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurum addedilen özel iş ortaklıklarının 

kazancı yalnızca Türkiye'de vergüendirileblecektir. Bununla beralber, eğer sözkonusu 
iş ortaklığının faaliyetleri, 5 inci Maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerinin öngördüğü şart
lara uyum göstermezse, bu takdirde ibu Anlaşmanın amaçları yönünden sözkonusu iş 
ortaklığının kurum statüsü dikkate alinmayacak ve bu iş ortaklığındaki Hollanda te
şebbüsü, iş ortaklığı kazanandaki hissesi dolayısıyla ve aynı zamanda sözkonusu İş or
taklığı tarafından Ödenen temettü payı dolayısıyla Türkiye'de vergilendirilmeyecektir. 

II. 4 üncü Maddeye ilave 
Bir geminin bordasında yaşayan ve her iki Devlette de gerçek bir ikametgâhı ol

mayan bir gerçek kişi, sözkonusu geminin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu Devletin 
mukimi kabul edilecektir. 

III. 5 inci Maddeye tlave 
5 inci Maddenin 6 ncı fıkrası yönünden, bir bağımsız acentanın, bağımsız teşeb

büsler arasında mutad olan çerçevede, namına mal veya ticarî eşya tesliminde bulundu
ğu teşebbüsün sözkonusu mal veya ticarî eşyalarını yalnızca stökda bulundurması do
layısıyla bağımsızlık niteliğini kaybetmeyeceği anlaşılmaktadır. 
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IV. 6 ncı Maddeye İlave 
L 6 ncı Maddenin 2 nci fıkrası yönünden, «!her çeşit dalyanlar» teriminin Dev

letlerin kara suları dışındaki deniz balık avlama mahallerini kapsamına almadığı anlaşıl
maktadır. 

2. Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin 1'2 nci Maddede ele alınan gelir 
unsurlarını kapsamına almadığı anlaşılmaktadır. -

V. 7 nci Maddeye İlave 
îı, 7 nci Maddenin 1 İnci fıkrası yönünden, bir işyerinden yapılan mal veya ti

carî eşya satışının aynısı veya 'benzerinin gerçekleştirilmesinden veya diğer ticarî faali-
yetüerin aynısı veya benzerinin yürütülmesinden elde edilen kazanç, bu işyerine atfedi
lebilir. Ancak bunun İçin bu işleme, işyerinin bulunduğu Devlette vergiden kaçınma 
amacıyla başvurulduğunun kanıtlanması gerekir. 

2.; 7 nci Maddenin 1' ve 2 nci fıkraları yönünden, Devletlerden teinin bir teşeb
büsü diğer Devlette yeralan bir işyeri vasıtasıyla mal veya ticarî eşya sattığında veya 
ticarî faaliyette bulunduğunda, bu işyerinin kazancı, jbu teşebbüsün elde ettiği toplam 
hâsılat üzerinden belirlenmeyecek; fakat yalnız bu işyerinin, bu türden satış veya ticarî 
faaliyete dayalı gerçek faaliyetlerinden kaynaklanan hâsılata göre belirlenecektir, özel
likle sınaî, ticarî veya Ibfimsel teçhizat veya tesisler ile bayındırlık işlerine ilişkin araş
tırma, tedarik, montaj veya inşa mukavelelerinde, teşebbüs bir işyerine sahip olursa, 
isözkbnusu işyerinin kazancı mukavelenin toplam tutarı üzerinden hesaplanmayacak; 
fakat işyerinin bulunduğu Devlette bu işyerinin fiilen yürüttüğü mukavele kısmı üzerin
den hesaplanacaktır. Teşebbüsün genel merkezinin fiilen yürüttüğü mukavele kısmına 
ilişkin olan kazanç, yalnızca bu teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilebile-
cektir. 

3. 7 nci Maddenin 3 üncü fıkrası yönünden, bir işyerinin kazancı belirlenirken, 
teşebbüsün ana merkezinin veya yurt dışında bulunan diğer işyerlerinin zarar veya mas
raflarına kısmen veya tamamen katılmak üzere yapılan faiz, gayrimaddî hak bedeli, 
komisyon ödemelerinin veya diğer 'benzeri Ödemelerin gider olarak indirilmesine mü
saade edilmeyecektir. Bununla beraber, sözkonusu işyeri, Anlaşmanın 7 nci Madde
sinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde, amaçlarına uygun düşen faiz, gayrimaddî hak bedeli, 
komisyon niteliğindeki ödemeleri veya diğer benzeri ödemeleri .(araştırma, geliştirme 
masrafları dahil) gider olarak indirebilir. 

VI. 9 oncu Maddeye İlave 
9 uncu Maddenin 1 inci fıkrası yönünden, bağımlı teşebbüslerin yönetim ve ge

nel idare giderlerini, teknik ve ticarî giderleri, araştırma ve geliştirme harcamalarını ve 
diğer benzeri harcamaları paylaştırmak için veya paylaştırmaya dayalı olarak yaptıkları 
maliyet paylaşımı anlaşmaları veya genel hizmet anlaşmaları gibi düzenlemelerin, kendi 
'başlarına sözkonusu fıkrada kaşdedilen durumu oluşturmayacağı hususu anlaşılmak
tadır. 

VII. 10 uncu Maddeye İlave 
10 uncu Maddenin 4 üncü fıkrası yönünden, Türkiye için temettülerin yatırım fo

nu ve yatıran ortaklıklarından elde edilen gelirleri de kapsayacağı anlaşılmaktadır. 
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VIII. 10,11 ve 12 nci Maddelere tlave 
Kaynakta alınan vergi, 10, 11 ve 12 nci Madde hükümleri gereğince alınması gere

ken vergi miktarında fazla olduğunda, fazla verginin iadesine ilişkin müracaatlar vergi
yi alan Devletin yetkili makamına, bu Devletin millî mevzuatında öngörülen süreler için
de yapılmalıdır. 

IX. 10 ve 23 üncü Maddelere tlave 
10 uncu Maddenin 2 nci fıkrasının a) bendi hükümlerinden sapma olarak, Hol

landa Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilerideki değişiklikler gereğince, Hollanda'da mu
kim bir şirket Türkiye'de mukim bir şirketten elde ettiği temettüler dolayısıyla Hollan
da Kurumlar Vergisine tabi tutulmadığı sürece, sözkonusu bentte öngörülen oranlar 
aşağıdaki oranlara indirilecektir: 

a) Türkiye'de ^mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden yüzde 10'a ve 
ib) Hollanda'da mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden yüzde 5'e. 
Böyle bir durumda, 23 üncü Maddenin 2 nci fıkrasının d) bendi hükümleri de aynı 

şekilde uygulanacaktır. 

X. 12 nci Maddeye tlave 
Bağımsız faaliyetlerin icrası (hizmet tedarikleri dahil) dolayısıyla elde edilen men

faatlerin 12 nci Maddenin 4 üncü fıkrasındaki anlamda bir gayrimaddî bak bedeli ol
madığı hususunda anlaşılmıştır. 

XI. 12 ve 13 üncü Maddelere ilave 
Bu Aril)aşmanın 12 ve 13 üncü ıMaddeferii yönünden şu husus aınilıaşiiiımıaktadır. 1? 

nci Maddenin 4 üncü 'fıkrasında belirt iten bir varlığın devri dolayısıyla yapılan öde
melerle, bu ödemenin, sözkonusu varlığın gerçekten de dıevredJiilidflği iliç'in yapıldığı iısipat 
•edilmedikçe 12 nci Madde ıhlüfcülmferii uygulanacaktır. Bu husus Jisıpait ediılürae 13 üncü . 
Madde hükümleri uygulanacaktır. 

XII. 14 üncü Maddeye îlave 
14 üncü Maddenin 3 üncü 'fıkrasının ib) bendi yönünden, sözkonusu bentte ön

görülen sürelerin uygulanmasında yallnıaaa bağlantılı faaliyettiler dikkate alınacaktır. 
Bunumla beraber, karakter itilbariiylle birbiriyle illgki olmayan ifaaiilyetler, bağlantılı 
faaliyetler olarak kabul edilmeyecektir. 

XIII. 16 nci Maddeye tlave 
Bîır Hollanda şilrketiinin «bestuurder» veya «oomımissariıs» İnlim, hiisısedarlar gene? 

kurulunun veya sözkonjusu şirketin bir başka yetkili makamının tayin ettiği ve şirketin 
genel yönetimiyle denetiminden sözkonusu kişilibr olduğu anlllaişılmi'ştır. 

XIV. 23 üncü Maddeye tlave 
23 üncü Maddenin 1 inci fıkrasının a) Ibendiı hükümlerinin tem/aMlIer yönümden 

uygulanmasına ya!lnızca Hollanda Kurumlar Vergisi Kanunu liıle 'buna lili'şikin muhte
mel değilşiklik hükümleri, Hollanda'da mukim ışiitffeıtltere, Türkiye'de mukim şirkeblbr-
den elide ettikleri temettüler için Hollanda Kurumlar Vergisiiı ödememe hakkını tanı
dığı sürece devam edileceği anlaşılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ;(S. Sayısı : 53) 
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XV. 24 üncü Maddeye İlave 
24 ünoii Maddemin 1 inoi fıkrasında Ibahsedilîen «aynı ikoşulliarda» ifadesinden, 

olağan vergi kanuml'arının ve düzenıBemdleriniın uygulanması açısından hukuken ve 
gerçekte önemıM ölçüde ibenzer koşulairda yerülejik vergi mükelleflerinin (gerçek ki
şilerin, 'tüzelikl'ışMerlin, ortakllıldlarının ve derneklerin) ka&dedidigiL anlaşılmaktadır. 

Diğer huısusilların yanışına bu husus üçüncü 'bir Devlette mukim olan Devletlerden 
birimin valtandaşının diğer Devlette ıi:ş yapması hıall'ttıde, üçüncü biir Devlette mukim 
olan dl'ğar (Devlet vaibandaşlarmın hu diğer Devlette iış yaparken ta'bi ıtutuldükliarı veya 
taibi 'tutulkhiillecelklierii verglemıenıin ve buna Ibağlıı mülkıeİefiyetlıerin aynısına tabi tu
tulacakları anlamına gellmekıtediır. 

XVI. 25 inci Maddeye İlave 
25 inci Maddenin 2 incil 'fıkrasının Türkiye'deki uygullamıası yönünden, vergi ida

resi karşılıklı anliaşma ısiorumlunun vergi mükellefine ıtdbliğ ettikten sonra, vergi mü
kellefinin, siözkonusu UflanşııÜı'klı anteşmadan kaynaklanan vergi; ladesini İbir yû içinde 
ta'lep etmek durumunda olduğu airolaışMlmaktodır. 

XVII. 26 ncı Maddeye İlave 
26 ncı 'Maddenin 1 iradi ifıkrası yönünden, Türkiye Cumhurlyetiı 20 Nisan 1959 

tarihli Adlî Hususlarda Karşılıklı yardımlaşmaya Hiitskftı Avrupa Sözleşimes'ine ait 
17 Mart 1978 ıtarihli' katma protokoâj [İmzalamadığı sürece, 26 ncı Maddenin 1 imci 
fıkrası hüküml'ieriniin cezalandırma içlin ihtiyaç duyullan Ibiillgitor atçısından çaıîışmaya-
caığı anlaşıîımalktadır. * 

BU HUSUSLARİ TEYİDEN, tam yetkili' temsitoifer, bu Protokolü imzaladı
lar. 

'örnekler halinde Ankara'da 27 Mart U9&6 *tarihinıde tnigililzoe dillinde düzenllen-
miıştir. 

TÜRKÜYE CUMHURtYETt HOLLANDA KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Kaya Erdem Van Aardenne 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B.M. M. (S. Sayısı : 62) 

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Ara
sındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 
Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /432) 

T.C. 
Başbakanlık 20 . 4 . 1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K, K. Gn. Md. 071101-2083102436 

TÜRKİYE (BÜYÜK MÎLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 8.1.1988 tarihli ve Kan. Kar. Gn. Md. 196-1311/01055 sayılı yazımız. 

Dışişleri Bakanlığınca haznîanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
1&4.1988 tarihinde kararlaşhrılan «Devletler ve Diğer Devfetterin Vatandaşları Ara
sındaki Yatırını Uyuşmazlıklarınım Çözümlenmesi Hakkında Sözleşmenin Onayffianıma-
sınuı Uygun Bulunduğuna Dair Kamun Tasarısı» ile gerekçesi (ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasabı ve Igi yazımızla yenilenmesi uygun görülen Kanun Taşa
nlarınla alt listenin 27 nd smasuıdia yemalan aynı konudaki Tasarının tçÜUzUğUn 76 ncı 
maddesine göre geri gönderilmesini arz edenim. 

Turgut özal 
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DEVLETLERLE DİĞER DEVLET VATANDAŞLARI ARASINDAKİ YATIRIM 
UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ HAKKINDA SÖZLEŞME (ICSID) 

G E R E K Ç E 

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesine dair Sözleşme ile 14.10.1966 tarihin
de Dünya Bankası bünyesinde kurulmuş olan Yatırım Uyuşmazlıklarını Çözüm için 
Uluslararası Merkez (Jntjemational Center far SetÜement of Invesitment Dispuıtes -
ICSID), Âkit Devletler ile diğer Âkit Devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım uyuş
mazlıklarını uzlaşma ve tahkim yollan ile çözümleme amacını taşımaktadır. 

Bu sözleşmeyi halen 97 ülke imzalamış, 89 ülke de onaylamıştır. Taraf devlet ile 
yatırımcıya öngördüğü çözüm mekanizmasını doğrudan kullanma imkâm tanıyan 
ICSID Sözleşmesi 18.11.1985 tarih ve 85/10065 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ve
rilen yetkiye dayanılaralk 24.6.1987 tarihinde Vaşington Büyükelçiliğimiz Ekonomi ve 
Ticaret Başmüşaviri Hikmet Uluğay tarafından imzalanmıştır. 

Yatırım uyuşmazlıklarının uzlaşma vje tahkim yoları ile çözümlenmesini amaçla
yan ICSID Sözleşmesi, taraf Devlet ile yabancı yatırımcıya ICSID'in öngördüğü uyuş
mazlıkları çözüm mekanizmasını doğrudan kullanma imkâm tanımakta olup, Merkezin 
yetkisi yabancı bir yatırımdan kaynaklanan her türlü hukukî ihtilafı kapsamaktadır. 

ICSID Sözleşmesine göre, Hakem Mahkemesinden çıkan kararlar, taraflar bakı
mından nihaî ve bağlayıcı niteliktedir. ICSID kararlarının herhangi bir gerekçesi ile ye
rine getirilmemesi mümkün değildir, ICSID Sözleşmesinin 54 üncü maddesine göre 
Hakem Kararları, Âkit Devletlerin ülkelerinde kendi mahkemelerinden verilmiş kesin 
kararlar gibi infaz edilmektedir. 

ICSID'e üyelik, üyeler arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının ICSID'e götürül
mesi açısından bir zorunluluk doğurmamakta, ICSID Sözleşmesi'nin 25 inci maddesi
nin 4 üncü fıkrası, üyelere hangi tür uyuşmazlıklarını ICSID'e götürebilecekleri hu
susunda bir kayıt koyma imkânı vermektedir. Bu durumda, ülkemizin, yabancı ser
maye 'ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde izin verilmiş ve fiilen yatırım faali
yeti başlamış olan yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıklarını ICSID'e götürmesi, 
buna mukabil ICSID'e götürülmemesi istenilen hususların yaygınlaştırılmasının ICSID 
Sözleşmesinin mahiyet ve amacına ters düşeceği varsayımından hareketle; 

a) Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisinde bulunan gayrimenkuller üzerinde
ki mülkiyet ve aynî hak uyuşmazlıkları ile, 

b) Yabancı sermaye ile ilgili yürürlükteki mevzuata göre yatırım izni almamış 
yatırımlardan doğabilecek uyuşmazlıkların ICSID'e götürülmemesi kaydı ile üye olun
masının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, ICSID Sözleşmesi'nin 64 üncü maddesi, çözüme kavuşamayan ko
nuların Lahey Adalet Divanına götürülmesi hükmünü getirmekte ve buna rezerv ko
nulması, ICSID Sözleşmesinin genel uygulaması içinde mümkün olmamaktadır, Ül
kemiz kendine özgü nedjenlerle uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde müesseseleş
miş üçüncü organlar eliyle ve özellikle zorunlu yargı organları yoluyla uyuşmazlıkla
rın çözümüne karşı olduğundan, ülkemizin diğer ülkelerle imzalayacağı «Yatırımların 
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Karşılıklı Teşviki ve Korunması» anlaşmalarından, ICSID Sözleşmesinin 64 üncü 
maddesine rezerv konularak konunun ikili bazda çözümlenmesi mümlkün bulunmak
tadır, çünkü gerekli görülen rezervler, ICSID'e üye ülkelerce gerçekleştirilecek yatırım 
anlatmalarına konulabilmekte ve uyuşmazlık halinde ICSID'e başvurulduğunda bu 
hususu dikkate alınmaktadır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/432 4.5. 1988 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıkları
nın Çözümlenmesi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 4.5.1988 tarihli toplantısında Dışişleri Bakanlığı 
ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere 
edildi. 

Âkit Devletler ile Âkit Devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım uyuşmazlıkla
rını uzlaşma ve tahkim yolları ile çözümleme amacını taşıyan Sözleşme, Komisyonu
muzca da benimsenmiş, Tasarı usulüne uygun şekilde görüşüknüşitür. 

Ancak, Tasarının 1 inci maddesinin «a» bendi sonunda yer alan «götürülmesi» 
kelimesinin, maksadı aşar nitelikte görülmesi nedeniyle «götürülebilmesi» şeklinde de-
ğiştirilmesline Komisyonumuzca karar verilmiş ve tasarı bu değişiklikle kabul edilmiş
tir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmafc üzere Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Erol Güngör 

İzmir 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
Tevfik Koçak 

Ankara 

Üye 
L. Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 

Üye 
Abdulvahap Dizdaroğlu 

Mardin 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 11.5.1988 
Esas No. : 1/432 
Karar No. : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ (BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 18.4.1988 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önhavalesi uyarınca Dışişleri Komisyo
nunda görüşülerek kalbul edildikten sonra Komisyonumuza havale edilen «Devletler ve 
Diğer Devletler'in Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi 
Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Ko
misyonumuzun 10.5.1988 tarihinde yaptığı 33 üncü birleşimde Dışişleri Bakanlığı, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılmasıyla görüşüldü. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Sözleşmenin âkit devletler ile diğer âkit dev
letlerin vatandaşları arasındaki yatırım uyuşmazlıklarını uzlaşma ve tahkim yolları ile 
çözümlemeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarı Komisyonumuzca da 
benimsenerek Dışişleri Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşül
mesine geçilmiş ve Dışişleri Komisyonu metninin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile yürürlük 
ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım 
Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşmenin, Çok Taraflı Yatırım Garanti 
Kuruluşu Sözleşmesi ile bağlantıli ve tamamlayıcı nitelikte olması nedeniyle, İçtüzüğün 
53 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikle görüşülebilmesi hususunu ayrıca 
karara bağlamıştır. 

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

Başkanı Başkanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Askın 

Samsun Bursaı 

Sözdl Kâtip üye 
İsmail Şengün Kadir Dernir 

Denizl Konya 
imzada bulunamadı. 

Üye Üye 
Mehmet Ali, Bilici Nihat Türken 

Adana Afyon 

Üye Üye 
Onura} Şeref Bozkurt MyrsMm Demiri 

Ankara Antalya 
imzada! (bulunamadı. 
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Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Üye 
Muzaffer, rArıcı 

Denizli 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Üye 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Karşı oy yazını eklidir. 

Üye 
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 

istanbul 
Karşı oy yazım eklidir. 

Üye 
S. Halil Özsoy 

Kayseri 

Üye 
Onur. Kumbaracıbaşı 

Kocaeli 
Karşı oy yazın eklidir. 

Üye 
Sumen Pra l 

Manisa 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Fenni İslimyeli 

Balıkesir 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
Erol Zeytinbğlu 

Eskişehir 

Üye 
Abdullah Aykonı Doğan 

İsparta 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Hüsnü Okçuoğlu 

istanbul 
Muhalefet şerhim eklidir 

Üye 
Birgen) Keleş 

izmir 
Karşı oy yazım eklidir. 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 

Üye 
Mahmut Öztürk 

Niğde 

Üye 
Şakir Söker 

Sivas 
imzada bulunamadı. 
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KARŞI OY YAZISI 

1. İktidar partisine mensup üyelerin de ifade ettikleri gibi anılan anlaşmanın 
metni ve gerekçesi yeterli düzeyde incelemeye fırsat tanımayacak kadar geç dağıtılmış 
ayrıca bazı üyelerin eline hiç geçmemiştir. 

2. Anılan anlaşma temelde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin bugün ve ge
lecekte hükümranlık hak ve yetkilerini sınırlayıcı hükümler taşımakta ve yabancı 
sermayeyi teşvik amaçlarını aşmaktadır. 

Bu nedenlerle kanun tasarlısının tümüne karşıyız. 

Ali Topuz Abdulkadir Ateş 
İstanbul Gaziantep 

Birgen Keleş Onur Kumbaracıbaşı 
îzmâ: Kocaeli 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN! TEKLİF! ETTİĞİ METİN 

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Uyuşmazlıklarının Çözüm
lenmesi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 24.6.1987 tarihînde imzalanan ve Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözü
mü İçin Uluslararası Merkezî (ICSID) Kuran Devlötler ve Diğer Devftet Vatandaşları 
Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkındaki Sözleşmenin; 

a) Yabancı sermaye ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde izin verilmiş ve 
fiilen yatırım faaliyeti başlamış olan yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıklardan 
ICSID'e götürülmesi, 

b) Türk mahkemelerinin münhasır yetkisinde bulunması dolayısı ile Türkiye'de 
mevcut gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet ve aynî hak uyuşmazlıklarının ICSID'e 
götürülmemesi, 

c) Türkiye Cumhuriyetinin diğer ülkelerle imzalayacağı «Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına» ilişkin münferid ikili anlaşmalarda yatırım uyuşmazlıklarının 
Laihey Adalet Divanına götürülmesine ilişkin ICSID Sözleşmesiinin 64 üncü maddesine 
rezerv konulması, 

Kaydıyla onaylanması] uygun bulunmuştur. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaş
ları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıkları
nın Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 24.6Jİ987 tarihinde im
zalanan ve Yatırım Uyuşmazlıklarının 
Çözümü için Uluslararası Merkezî 
(IGSID) kuran Devletler ve Diğer Devlet 
Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuş
mazlıklarının Çözümlenmesi Hakkındaki 
Sözleşmenin : 

a) Yalbancı sermaye ile ilgili yürür
lükteki mevzuat çerçevesinde izin verilmiş 
ve fiilen yatırım faaiyeti başlamış olan 
yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlık
ların ICSID'e götürülebilmesi, 

ib) Türk mahkemelerinin münhasır 
yetkisinde bulunması dolayısı ile Türkiye' 
de mevcut gayrimenkuller üzerindeki mül
kiyet ve aynî hak uyuşmazlıklarının 
ICSID'e götürülmemesi, 

c) Türkiye Cumhuriyetinin diğer ül
kelerle imzalayacağı «Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına» ilişkin 
münferid ikili anlaşmalarda yatırım uyuş
mazlıklarının Lahey Adalet Divanma gö
türülmesine ilişkin ICSID Sözleşmesinin 
64 üncü maddesine rezerv konulması, 

kaydıyla onaylanması uygun bulun-
muştöur, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaş
ları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıkları
nın Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkeze 
yapılması gereken ödemeler gelecök yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup 
edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. 

MADDE 3. — Katılma için gerekli diğer işlemleri yapmak ve Sözleşme hüküm
lerinin gerektirdiği diğer tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet ©akanı ve Başbakan Yardımcısı 
İ. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakam 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. Okan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

•Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
İ. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

18.4.1988 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
Veysel At as oy 
Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 
Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 
Dışişleri Bakam 

A. Mesut Yılmaz 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

Hasan Celâl Güzel 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 

Bülent Akarcalı 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. Hüsnü Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

Şükrü Yürür 
Kültür ve Turizm Bakanı 

M, Tınaz Titiz 

Türkiye (Büyük Millet Meclisti <S. Sayısı : 62) 
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(Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Metin) Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kalbulL edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

ıMADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 4 üncü maddesi aynen kaJbul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 5 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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DEVLETLER VE DÎĞER DEVLETLERİN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ 
YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ HAKKINDA 

SÖZLEŞME 

(ICSID ANA SÖZLEŞMESİ) 

Akit Devletler, 
Ekonomik gelişme için uluslararası işbirliği ihtiyacım ve ulıMararası özel yatırım

ların buradaki rolünü göz önüne alarak, 
Bu gibi yatırımlarla ilişkili olarak âkit devletler ile diğer âkit devletlerin vatandaş

ları arasında zaman zaman anlaşmazlıkların çıkabileceği olasılığını akılda tutarak, 
Bu gibi anlaşmazlıkların genel olarak ulusal yasal işlemlere konu olmalarına rağ

men, bazı durumlarda anlaşmazlıkların uluslararası methödlarla çözümünün uygun ola
bileceğini kabul ederek, 

Eğer isterlerse âkit tarafların ve âkit devletlerin vatandaşlarının bu tip anlaşmaz
lıkları uluslararası uzlaştırma ve hakemliğe sunmaları için kolaylıkların elverişliliğine 
özel önem atfederek, 

Bu tip kolaylıkların IBRJD'nin himayesi altında oluşturulmasını arzulayarak, 
Arabulucuların tavsiyelerine uygun görüş ve herhangi bir hâkem kararına uyma

yı gerektiren bağlayıcı bir anlaşmayı tesis eden bu gibi kolaylıklar yoluyla bu tip an
laşmazlıkların uzlaştırma ve hakemliğe sunuitması İçin tarafların karşılıklı mutabakatı 
gereğini kalbul ederek, ve 

Hiç bir âkit devletin, bu sözleşmeyi onaylamış teyid etmiş yada kalbul etmiş 
olduğu gerçeğine rağmen, kendi rızası olmaksızın herhangi bir anlaşmazlığı uzlaş
tırma veya hakemliğe sunma yükümlülüğünde olmadığını ilan ederek, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

KISIM 1 

Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (International 
Centre for Settlement of Inveslment Disputes) 

BÖLÜM 1 

Kuruluş ve Teşkilat) 

Madde 1 

(1) Bu sözleşme ile Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Mer
kez kurulur. (Bundan böyle «Merkez» olarak anılacaktır.) 

(2) Merkezin amacı, ıbu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak âkit devletler 
ile âkit devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım anlaşmazlıklarının uzlaştırılması ve 
hakemliği için kolaylıklar sağlamak olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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Madde 2 

Merkezin yerleşim yeri Dünya Bankasının merkezi içerisinde olacaktır. (Bundan 
böyle Banka olarak anılacaktır.) 

Yerleşim yeri idarî Konseyin 2/3 lük çoğunlukla alacağı bir kararla değiştirile
bilir. 

Madde 3 

Merkez;. bir İdarî Konsey ve bir Sekreterya'ya sahip olacak ve bir Aralbulucu-
Iar ve bir Hakemler Paneli oluşturacaktır. 

BÖLÜM 2 

rtdarî Konsey 
(1) îtdarî Konsey her âkit devletten gelen birer temsilciden oluşacaktır. Tem

silcinin görevini ifa edemediği yada toplantılara katılamadığı durumlarda yardımcısı 
temsilci olarak hareket edebilir. 

1(2) Aksi bir atamanın olmadığı durumda, bir âkit devlet tarafından atanan Ban
kanın her guvemör ve guvern'ör yardımcısı otomatik olarak sözkonusu devletin kon
seydeki temsilci ve temsilci yardımcısı olacaktır. 

Madde 5 

Bankanın Başkanı otomatik olarak idarî Konseyin de Başkanı olacak, (bundan 
böyle baişkan olarak anılacaktır.) fakat oy (hakkı bulunmayacaktır. Başkanın yoklu
ğunda veya görevlerini ifa edemediği durumda ve Banka Başkanlığı makamının boş 
olduğu durumda Banka başkanı olarak görev yapan kişi idarî Konseyin Başkanı ola
rak da hareket edecektir. 

Madde 6 

ı(l) Burada ve sözleşmenin diğer hükümlerinde kendisine verilen yetki ve işlev
lere önyargısız bir biçimde, 

İdarî Konsey; 
a; Merkezin İdarî ve Malî Tüzüklerini kabul edecektir. 
b, (Arabuluculuk ve Hakemlik davalarının tesisinin prosedürü kurallarını kabul 

edecektir, 
c* Arabuluculuk ve Hakemlik davalarının prosedürü kurallarını (Bundan böyle 

arabuluculuk ve Hakemlik kuralları olarak anılacaktır) kabul1 edecektir. 
d. Bankanın idarî olanak ve hizmetlerinden faydalanmak için Banka ile yapıla

cak düzenlemeleri onaylayacaktır. 
e. Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılığının hizmet koşullarını be

lirleyecektir.. 
fi Merkezin gelir ve harcamalarının yıllık bütçesini kabul edecektir. 
g Merkezin yıllık faaliyet raporunu onaylayacaktır. 
Yukarıdaki a, b, c ve f. pragraflarında sözü edilen kararlar İdarî Konseyin 2/3 

lük oy çoğunluğu ile alınacaktır. 
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ı(2) îdarî Konsey gerekli gördüğü hallerde böyle Komiteler atayabilir. 
1(3) İdarî Konsey bu sözleşmenin uygulanmasında gerekli olduğuna karar vere

cek olursa diğer yetki ve fonksiyonlarını da kullanacaktır. 

Madde 7 

Cl) İdarî Konseyin bir adet yıllık toplantısı ve Konsey veya en az beş Konsey 
üyesinin teklifiyle Başkan veya Genel Sekreter tarafından toplanacak diğer toplantı
ları olacaktır. 

(2) idarî Konseyin her üyesi bir oy hakkına sahip olacak burada sağlanan is
tisnaların dışında tüm kararlar oy çoğunluğu ile alınacaktır. 

1(3) İdarî Konseyin herhangi bir toplantısı için salt çoğunluk onun üyelerinin 
çoğunluğu olacaktır. 

(4) Üyelerin 2/3 çoğunluğu ile İdarî Konsey, Başkanın toplantı yapmaksızın 
üyelerin oylarını toplayabileceği ve saltçoğunlükla karar alabileceği bir usul tesis ede
bilir. Oylar, bu usulde, üyelerin belirlenen zaman içinde çoğunluğu sağlamaları ile 
geçerli olacaktır. 

Madde 8 

İdarî Konsey Üyeleri ve Başkan Merkezden herh'angibir karşılık olmaksızın hiz
met verirler. 

BöfLÜM 3 

(Sekreterlik 

Madde 9 

Sekreterlik, bir Geneli Sekreter, bir veya birden fazla Yardımcı Sekreter ve per
sonelden oluşacaktır. 

Madde 10 

(1) Genel Sekreter ve Yardımcı Sekreterler İdarî Konseyin 2/3 lük çoğunluğu 
ve Başkanın aday göstermesi ile tekrar seçilme hakkı saklı olarak altı yıldan fazla 
olmamak üzere seçilirler. 

Başkan îdarî Konseyin üyelerine danıştıktan sonra sözkonusu her makam için bir 
veya birden fazla aday gösterebilir. 

(2) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılığı ofisleri her türlü politik: dü
şünceden bağımsız olarak hareket edeceklerdik, 

Ne Genel Sekreter, nede Genel Sekreter Yardımcıları hiçbir işte çalışamaya
cağı gibi, idarî konseyin onayı olmaksızın başka bir işle de iştigal edemeyeceklerdir. 

(3) Genel Sekreterin yokluğunda veya görevlerini ifa edemediği durumda ve Ge
nel Sekreterlik makamının boşluğunda, Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter gi
bi hareket edecektir. 

Eğer birden fazla Genel Sekreter Yardımcılığı varsa bu durumda bunlar İdarî 
Konseyin belirleyeceği sıra ile' Genel Sekreterlik yapacaklardır. 
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Madde 11 

Genel Sekreter Merkezin yasal temsilcisi ve asli memuru olacaktır ve bu sözleş
menin hükümleri ve İdarî Konseyin kabul ettiği kurallara uygun olarak Merkezin 
idaresinden ve personel atamasından sorumlu olacaktır. Ayrıca sicil memuru fonksi
yonlarını da yerine getirecek ve bu sözleşmeye ve tastiklenmiş örneklerine uygun ola
rak alınacak olan hâkem kararlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için yetki sahibi 
olacaktır. 

BÖLÜM 4 

Paneller 

Maddç 12 

Arabulucular Parkeli ve Hâkemler Paneli, her biri, kalifiye kişilerden, burada 
çalışmaya gönüllü ve atanacak personelden oluşur. , 

Madde 13 

(1) Her âkit devlet, her her Panel'e kendi vatandaşlarından veya diğer ülke va
tandaşlarından 4 kişi atayacaktır. 

(2) Başkan herbir panele 10 kişi atayabilir. Ancak atanan her kişi farklı ülke 
vatandaşı olacaktır. 

Madde 14 

(1) Panellerde hizmet vermek üzere atanacaklar, yüksek ahlak sahibi, hukuk, 
ticaret, sanayii ve maliye konularında yetkili kalbul edilen ve bağımsız yargı uygulaya
cağına güvenilebilecek kişiler olacaklardır. Hâkem Panelinde görev alacaklar için hu
kuk alanındaki yeterlilik özel önem taşımak'tadır. 

(2) Başkan, panelde görev alacak kişileri atarken, dünya da mevcut yasal ve 
ekonomik sistemleri temsilinin sağlanması hususuna özel önem atfedecektir. 

Madde 15 

(1) Panel üyeleri 6 yıllık yenilenebilir dönemler çerçevesinde hizmet vereceklerdir. 
(2) Herhangibir panel üyesinin ölümü veya istifası halinde, bu üyeyi atamaya 

yetkili makam bu üyenin geri balan süresi için yeni bir kişi atama hakkına da sahip
tir, 

(3) Panel üyeleri kendi yerlerine atama yapılıncaya kadar görevde kalacaklar
dır. 

Madde 16 
I 

(1) Bir kişi her iki panelde de görev alabilir^ 
(2) Eğer bir kişi ayna panelde birden fazla âkit ülke temsilcisi olarak veya bir 

veya birden fazla ülke ve başkan tarafından atanırsa ilk atayan ülkenin temsilcisi 
olarak farz edilecek veya bu ülkelerden biri onun vatandaşı olduğu ülke ise bunun 
temsilcisi sayılacaktır. 
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(3) Tüm atamalar Genel Sekreterliğe bildirilecek ve bu bildjrıirnlerin alındığı ta
rihten itibaren geçerli sayılacaktır. 

BÖLÜM 5 

Merkezin Finansmanı 

Madde 17 

Eğer Merkezin harcamaları, sağladığı olanaklar karşılığı elde edilen gelirlerden 
veya diğer gelirlerden karşılanaımıyorsa, geri kalan kısım, Bankaya üye olan ülkeler
den onların Banka sermayesine katkı payları oranmda, Bankaya üye olmayan ülke
lerden. ise, İdarî Konseyin belirleyeceği kurallar içinde sağlanacaktır. 

BÖLÜM 6 

Statü, İmtiyaz ve Dokunulmazlıklar 

Madde 18 

Merkez, tam olarak uluslararası tüzelkişiliğe sahip olacaktır. 

Merkezin yasal kişiliği şunları da kapsayacaktır, 

a - Sözleşme yapmak, 

b - Taşınır ve taşınmaz mal sahibi olmak veya satmak, 
c - Hukuk Davaları açmak, 

Maldde 19 

Merkez .fonksiyonlarını, tam olarak yapabilmek için Akilt ülke sınırları içinde 
bu bölübnde derced'ilen dokunuüımaizlık ve im'tiyazları kullanacatır. 

Madde 2Q 

Merkez kendisi feragat etmedikçe menkul ve gaıyriımenkulleri hakkımda da aynı 
dokunulknazl'ilk ve Üm|tiyazlardan yararlanacaklardır., 

Madde 21' 

Başkan, İdarî Konsey üyeleri, arabulucular, hakemler veya 52 nci Maddenin 
3 üncü paragrafına ,göre atanmış Kbfltnlife üyeleri ve Setore-tierlk işçi ve memurları; 

a) Merkez sarfınazar edinceye kadar, kendilerine verilmiş olan görevlerin ifa
sında yasal dokunulmazlık haklarını kullanırlar, 

Ib) Yerel vatandaş olmayanlar, göçtmen kısıtlamaları, yabancı kayıtlarının ge
rektirdiği işler ye ulusal hizmelt yükümlülüğlürtden muaf tultulacak ve kamibiyıo kısıt
lamaları ile ilgili kolaylıklardan (faydalanacaklardır. Ayrıca Âkit ülkelerde onların, 
diğer Âkit ülkelerdeki karşılıklarına denk .gelmek üzere, temsildilerine işçilerine ve 
memurlarına sağladıkları seyahat Iklolaıylıklaırınldan aynen faydalanacaMaırdır. 
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Madd '22 

Madde 21 hükümleri bu .sözleşme çerçevesinde davaya katılan taraflara, temsil
cilere, (danışmanlara, avukatlara, şahitlere ve .uzmanlara uygulanacaktır. Ancak pa
ragraf (1b) hükümleri .sadece davanın görüleceği yere dava ile ilgili gidiş gelişlerde ve 
ikametlerde uygulanacaktır. 

Makide 23 

(1) Merkez arşivleri gerekli okluğu yerlerde dokumıümaz olacaktır. 
(2) Resmî yazışmalarryla iligili olarak Merkez, her Âfcilt ülke .tarafından diğer 

uluslararası kuruluşlara kıyasla daha az mlüsaadeye mazhar sayıllmayacaktır. 

(Mald'de 24 

(1) Bu sözleşme Me yıdtki verilen .Merkezin değerleri, malları, geliri ve işlemleri 
ve faaliyetleri vergi ve gümrüklerden muaf olacaktır. 

Merkez ayrıca vergi ve gümrük toplama yükümlülüğünden de muaf olacaktır. 
(2) Yerel vatandaşlar haricinde Merkez tarafımdan Başkana, Konsey üyelerine 

veya diğer çalışanlara .Ödenen yolluk, ödenek ve maaşlardan vergi keis'illmeyeoek'Cir. 
(3) 52 ndi Maddenin 3 Üncü Paragrafına ıgöre tayin iedilen ve arabulucu, hakem 

veya komite üyesi olanlardan bu sözleşme çerçevesinde görülen davalarla ilişkin .ola
rak eğer verginin hukukî dayanağı, merkezlin yerleşim yeri veyıa bu davanın görül
düğü yer veya bu .ücre-t veya ödeneklerin Ödendiği yer ise hiçlbir vergi alınmaya
caktır. 

KISIM II 

Merkezin Yargılama Yetkisi 

Madde 25 

(1) Merkezin yargılaıma yeitlküsi, Âkit ülekeier (iya da onları oluşturan alt bi
rimler ya da ülke tarafından merkeze altanimış temsilciler) ile .uyuşmazlık haliyle il
gili yazılı rızasını Merkeze sunmuş diğer Âk'ft devlelt vatandaşları arasında yatırım
lardan kaynaklanan hukukî uyuşmazlıkları kapsayacaktır. Taraflar .rızalarını sun
duktan sonra biç biır tartalf bu olurlarını tek taraflı olarak geri allamaz. 

(2) Diğer Âkit ülke vatandaşları deyimi aşağıdakileri kapsar; 
a) Âfcüt Ibir devletin vatandaşlığına ısahiip herhangi (bir İkisi haricinde 36 ncı Mad

denin 3 üncü Paragrafı veya 28 inci Maddenin ,3 üncü Paragrafı uygulanarak istem
leri kaydedilmiş ve anlaşmazlık tarihiride sözkonuisu anlaşmazlığı merkeze sunmak 
üzere taraf olmuş olan diğer ülke vatandaşları 

(b) Âkit ülke vatandaşlığına sahip herhanıgi bir yasal kişi haricinde, taraftarın 
rızasıyla anlaşmazlığın Aralbuluculuk veya Hakemliğe sunulduğu tarihte taraf olan 
devlet veya sözkonusu tarihte anlaşmazlığa taraif olan Âkit devlet vatandaşlığına sa
hip olan herhangi bir yasal kişi ve bu közleşmenin amaçları doğrultusunda yabancı 
kontrolü yüzünden «diğer bir Âkit devlet vatandaşı» muamelesi görmesi kararlaştı
rılmış diğer taraflar. 
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(3) Âkiit ülkenin herhangi bir alt birimi veya temsilcisi tarafından verilen rıza
lar bu devletlin ayrıca onayının ^gerekmediğini bİldirmedliği durumlarda, devletin ona
yı [gerekir. 

(4) Kabul ya da onay anında velya onaydan sonra herhanigi bir zamanda her-
tıangi bir Akit devldt ,hangi anlaşmazlık türlerini .Mierfcezüın yargı (yetkisine sunup 
sunmayacağını Merkeze bildÜrelbilir. 

Genel Sekreterlik, bu bild'inimi tüm taraf ülkelere giönıdeo^kltir. 
Bu 'bilidirim 1 inci Paragrafdaki gerekli görülen rızayı oluşturmaz. 

Madde 26 

Bu sözleşme çerçevesinde tarafların hakemlik için rızaları, aks'i belirltilimediği 
takdirde, herhangi bir çözüm dışında bb (hakemliğe rızaları demektir. 

Akilt Devlet ,bu rızalarının öe koşulu olarak yerel idarî ve adlî tüm çarelerin 
tüketilmiş olmasını Meyeibilir. 

(Madde '27 

(1) Alınabilecek herhanigi Bk 'kararın karşı tarafça uyulmaması ve uygulanma
ması hali haricinde, bu sözleşme fçerçevesinlde Hakemliğe başvurmuş ve rızalarını (gön
dermiş hiç bir Â'k'ift Devlet anlaşmazlığa mulhaltap olan kendi valtajndaşlarına diplo
matik korama uygulayaimaz ye uluslararası iddlida bulunamaz. 

(2) Birinci paragrafın amaçları d'oğrulltıusümsdakÜ diplomatik koruma anlaşmaz
lıkların çözümlünü kolaıylaşlti!r|mâ amacına yönelik gayri resımî diplbma'tik değişimleri 
kapsamaz. 

KISIM 3 

AiraJbultuculdki 

BÖLÜM 1 

Arabuluculuk istemi 

Madde 28 

(1) Arabuluculuk davası tesis dtoiek ilslteyen he'rhaırilgi bir Âkit ülke veya Akit 
ülke vaitaındaşı istemini bir örneğini diğer itarafada gönderecek olan Genel Sekreter
liğe yazılı olarak iletmesi gerekmektedir.. 

(2} Bu isite'm, anlaşmazdık konusu ile Siğili; bilgileri, .tarafların tanıtımını, ara
buluculuk ve hakemlik işlemleri kurumu için yftötem ve kurallara uiygun olarak ara
buluculuğa rızalarını içerecekjti'r. 

((3)1 Genel Sekreter ;sözkonusu istemi, istemde yeralan bilgiler ışığında, anlaş
mazlığı Merkezin yargı yetkisi dışında bulmadığı ta'kldiride kaydedecektir. Sonradan 
taraflara kay^t yapıldığım veya reddedildiğini bildirecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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BÖLÜM 2 

Arabuluculuk Komisyonunun Oluşturulması 

Madde 29 

(1) Arabuluculuk Kdmisıyonu (bundan ısıonra Komisyon olarak adlandırılacak
tır) 28 inci Maddeye uygun .bir iısitem kaydedildiğinde hemen oluş|turülaeak!tır. 

(2) a) Komisyon bir arabül'ucıidan veya tarafların anlaşarak tayin edeefekleri 
tek sayıda aralbulucülardan oluşacaktır. 

b) Taraflar, arabulucuların sayıısında ve atama yöniteıminde anlaşamazlarsa, (Ko
misyon ikisi her birj tarafça ayrı, ayrı atanacak bir de - ki aynı zamanda Komisyon 
.Başkanı olacaktır- tarafların .anlaşması ile atanacak üç arabulucudan oluşacalkitır. 

Madde 30 

Eğer Komisyon 28 inci Maddenin 3 üncü Paragrafına göre istem kaydının Ge
nel .Sekreterlikçe dağıltımmı izleyen 90 gün içinde vqya taraflarıın d'alha önce üzerinde 
anlaştığı bir sürede oluşlturulamazisa, Baş'k'an, taraflardan birinin istemli üzerine, her 
iki tarafa da mümkün olduğunca danışarak atanamayan aırabuHucu veya arabulucu
ları atayacalktır. 

Madde 31, 

(1) Arbutucular, .Başkamea 30 uncu maddeye uygun olarak yapılan atamalar 
dışında, Arabulucu Paneli dışarısından da atanabilirler. 

(2) Arabulucular Paneli dışında atanan arabulucular 14 üncü maddenin 1 inci 
paragrafırida dercedilen özellikleni taşımalıdırlar. . 

BÖLÜM 3 

Uzlaştırma Davası 

Madde 32 

(1) Komisyon yetkili oİup olmadığını kendisi kararlaştıracaktır. 
(2) Uzlaşmazlığa, bu uzlaşmazlığa merkezin yargı alanı içinde olmadığı veya 

diğer nedenlerle, Komüsyonun yetki sınırları içerisine girmediği biçiminde taraflar
dan birine itiraz edildiğinde, itirazın geçerliliğini veya ön bir soru olarak mı ele alın
ması gerektiğini Komisyon belirleyecektir. 

Madde 33 

Herhangi bir arabuluculuk davası bu bölüm hükümlerine göre yürücülecek ve 
taraflar başka bir şekil üzerinde anlaşmadığı takdirde, tarafların arabuluculuk iste
minde bulundukları tarihte yürürlükte olan arabuluculuk kurallarına göre işlem gö
recektir. işlemin bu bölümce veya arabuluculuk kurallarınca veya tarafların üzerinde 
anlaştığı hususları kapsamadığı şeklinde bir itiraz geldiğinde Komisyon sorun hak
kında karar verecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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Madde 34 

(1) Komisyonun görevi taraflar arasındaki anlaşmazlıklara açıklık getirmek ve 
her iki tarafça da kabul görecek koşullarla çözüm getirmeye çalışmak olacaktır. Bu-

*na göre işlemin herhangi bir aşamasında Komisyon zaman zaman taraflara anlaşma 
koşulları tavsiye edebilir. Taraflar Komisyon ile, Komisyonun görevini yürütebilmesi 
için iyi niyetli işbirliği içerisinde olacaklar ve tavsiyelerini en dikkatli biçimde ele ala
caklardır. 

(2) Taraflar anlaşmaya varabilirlerse Komisyon, anlaşmazlığa düşülen konula
rın ve anlaşmanın sağlandığının kaydedildiği bir raporun yayınlanmasını sağlayacak
tır. Eğer, davanın herhangi bir aşamasında, Komisyonda taraflar arasında bir anlaş
maya varılamayacağı kanaati hâsıl olursa, Komisyon davayı durdurabilir ve anlaş
mazlığın Komisyona sunulduğunu ve tarafların anlaşmaya varmakta başarısız olduk
larını kaydeden bir rapor yayınlar. Eğer taraflardan biri davaya katılmazsa, Komis
yon davayı düşürür ve taraflardan birinin davaya katılmadığım rapor eder. 

Madde 35 

Taraflar üzerinde başka bir şekilde anlaşmadığı takdirde arabuluculuk davasına 
taraf olanlar, hakemler önünde veya herhangi bir mahkemede veya başka bir şekilde, 
Komisyonunun raporuna veya tavsiyelerine veya diğer tarafın arabuluculuk davasın
daki anlaşma önerilerine, yönetimine, beyanına, bildirilen görüşlerine dayanarak dava 
açmaya hak kazanamazlar. 

KISIM 4 

Hakemlik 

BÖLÜM 1 

Hakemlik İstemi 

Madde 36 

(1) Hakemlik davasının oluşturulmasını isteyen herhangi bir Âkit Ülke veya va
tandaşı konuyu Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirir ve Genel Sekreterlik istemin 
bir örneğini diğer tarafa iletir. 

(2) istem, anlaşmazlık konularını, tarafların tanıtımını, tarafların hakemlik ve 
arabuluculuk davasının açılma kurallarına uygun olarak hakemlik konusundaki rıza
larını içeren belgeleri ihtiva edecektir. 

(3) Genel Sekreter, istemde yer alan bilgilere dayanarak anlaşmazlığın Merkezin 
yargı alanı dışına taştığını saptamazsa istemi kaydedecek ve hemen taraflara istemin 
kaydedildiği veya kaydın reddedildiğini bildirecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ((S. Sayısı : 62) 
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BÖLÜM 2 

Heyetin Oluşturulması 

Madde 37 

(1) Hakem Heyeti (bundan sonra Heyet olarak adlandırılacaktır) 36 ncı mad
deye uygun bir istem kaydedildiğinde en kısa zamanda oluşturulacaktır. 

(2) a) Heyet yalnız bir hakemden veya tarafların üzerinde anlaşacağı tek sa
yıda tayin edilmiş hakemden oluşacaktır. 

b) Tarafların hakemlerin sayısında veya atanma yöntemi üzerinde anlaşama
maları halinde, Heyet, taraflarca ayrı, ayrı atanan birer ve Heyetin Başkanlığını ya
pacak, tarafların ortak atadığı bir hakemden olmak üzere üç hakemden oluşacaktır. 

Madde 38 

Eğer Heyet 36 ncı maddenin 3 üncü paragrafına göre istem kaydının Genel Sek
reterlikçe dağıtımını izleyen 90 gün içinde veya tarafların daha önce üzerinde anlaş
tığı bir sürede oluşturulmazsa, Başkan herhangi bir tarafın istemi üzerine taraflara 
mümkün olduğunca danışarak atanamayan hakem veya hakemleri atayacaktır. Bu 
maddeye göre Başkanca atanan hakemler anlaşmazlığa taraf olan Âkit ülkenin va
tandaşı veya Âkit ülkelerin vatandaşlarından birinin taraf olduğu anlaşmazlığa taraf 
olan Âkit ülkenin vatandaşı olamazlar. 

Madde 39 

Hakemlerin çoğunluğu anlaşmazlığa taraf olan Âkit ülkenin ve vatandaşı anlaş
mazlığa taraf olan Âkit ülkenin vatandaşı olmayacaktır. Bununla birlikte bu madde 
hükümleri tek hakem veya heyetin her bir üyesi tarafların rızası ile atanırsa uygu
lanmaz. 

Madde 40 

(1) Hakemler, Hakemler Paneli dışından Başkanın. 38 inci maddeye göre ata
dıkları istisna olmak üzere, atanabilirler. 

(2) Hakemler Paneli dışından atanacaklar 14 üncü maddenin 1 inci paragrafın
da dercedilen nitelikleri taşımalıdırlar. 

BÖLÜM 3 

Heyetin Yetkisi ve İşlemleri 

Madde 41 

(1) Heyet yetkili olup olmadığım kendisi kararlaştıracaktır. 

(2) Anlaşmazlığa, bu anlaşmazlığın Merkezin yargı alanı içerisinde olmadığı 
veya diğer nedenlerle, Heyetin yetki sınırları içerisine girmediği biçiminde taraflardan 
birine itiraz edildiğinde, itirazın geçerliliğini veya ön bir soru olarak mı ele alınması 
gerektiğini Heyet belirleyecektir. 
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Madde 42 

(1) Heyet, anlaşmazlığa taraflarca üzerinde anlaşılacak hukuk kuralları çerçe
vesinde karar verecektir. Anlaşma sağlanamaması halinde Heyet anlaşmazlığa taraf 
olan Âkit ülkenin, hukukunun (Kanunların çalışması halinde uygulanacak kurallar da 
dahil olmak üzere) ve Uluslararası hukukun uvgulanabilir kurallarını uygulayacaktır. 

(2) Heyet, hukukun belirsizliği veya boşluğu karşısında bir çözüm getirmeye
bilir. 

(3) 1 ve 2 nci paragraf hükümleri, taraflar bu şekilde anlaştığı takdirde, Heye
tin anlaşmazlığı hakkaniyet kuralları çerçevesinde çözmesine engel teşkil etmez. 

Madde 43 

Taraflar başka türlü anlaşmadığı takdirde, davanın herhangi bir aşamasında, He
yet uygun görürse; 

a) Tarafları belge ve delil göstermeye çağırabilir. 
b) Anlaşmazlık alanını ziyaret edebilir ve uygun gördüğü soruşturmayı yürüte

bilir, 

Madde 44 

Hakemlik davası, taraflar başka biçimde anlaşmadıkları takdirde, bu bölüm hü
kümlerine ve tarafların hakeme gittikleri tarihteki hakemlik kurallarına göre yürütü
lür, Bu bölümce veya hakemlik kurallarınca veya tarafların anlaştığı kurallarınca 
kapsanmayan bir sorun arz olduğunda, Heyet soruna çözüm bulur. 

Madde 45 

(1) Taraflardan birinin mahkemeye katılamaması veya davasını sunamaması 
diğer tarafın bir hak iddia etmesi olarak kabul edilemez. 

(2) Taraflardan birinin davanın herhangi bir aşamasında mahkemeye katılma
ması veya olayı sunmaması halinde diğer taraf Heyetin iletilen sorunların çözümü ile 
ilgilenmesini ve karar vermesini isteyebilir. Karar verilmezden önce, Heyet, mahkeme
de bulunmayan veya davasını sunmayan tarafa, bu tarafın kasıtlı olarak yapmadı
ğından emin olmadıkça ek bir süre vererek bu taralı uyarır. 

Madde 46 

Taraflar başka biçimde anlaşmadığı takdirde, taraflardan birince istenmesi ha
linde Heyet, tarafların rızası çerçevesinde ve Merkezin yargı yetkisi içerisinde anlaş
mazlığın aslî konusu dışında doğrudan ortaya çıkabilecek ek iddia ve karşı iddiaları 
belirleyecektir. 

Madde 47 

Taraflar başka biçimde anlaşmadığı takdirde, Heyet şartların böyle gerektirdiğini 
düşünerek, her iki tarafın karşılıklı haklarını korumak için ihtiyatî tedbirler tavsiye 
edebilir. 

Türkiye Büyük Millet .Meclisi (S. Sayısı : 62) 
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KARAR 

Madde 48 

(1) Heyet sorunlara üye çoğunluğu ile karar verir. 
(2) Heyetin kararı yazılı olacak ve oy veren tüm üyelerce imzalanacaktır. 
(3) Karar, Heyete sunulan her sorunu içerecek ve temel alınan gerekçeleri be

lirleyecektir. 
(4) Heyetin herhangi bir üyesi karara kendi fikrini veya muhalefet şerhini, ço

ğunluğa katılsa da katılmasa da ekleyebilir. 
(5) Merkez tarafların rızası olmadan kendiliğinden kararı yayınlayamaz. 

Madde 49 

(1) Genel Sekreter taraflara kararın tasdik edilmiş örneklerini tebliğ eder. Karar 
tebliği tarihinde yürürlüğe girer. 

(2) Heyet, kararın' verilmesini izleyen 45 gün içerisinde taraflardan birinin baş
vurusu halinde diğer tarafı da haberdar ederek, kararda atladığı bir sorun hakkında 
karar verebilir ve karardaki, yazım, aritmetik veya benzeri hataları düzeltebilir. He
yetin kararı aslî kararın bir parçası olacak ve asıl karar gibi tebliğ edilecektir. 51 inci 
maddenin 2 nci paragrafında ve 52 nci maddenin 2 nci paragrafında sağlanan zaman 
dilimleri kararın verildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 

BÖLÜM 5 

Kararın Yorumu, Düzeltilmesi ve Geçersiz Kılınması 

Madde 50 

(1) Kararın anlamı veya kapsamı hakkında taraflar arasında bir anlaşmazlık 
olursa, taraflardan biri Genel Sekretere yazılı başvuruda bulunarak kararın yorumunu 
isteyebilir. 

(2) Başvuru, mümkün olursa, Kararı veren Heyete yapılmalıdır. Bu mümkün 
olmaz ise bu kısmın 2 nci bölümüne göre yeni bir Heyet oluşturulur. Heyet şartların 
böyle gerektirdiğini düşünerek, yeni karar aşamasında, eski kararın uygulanmasını dur
durabilir. 

Madde 51 

(1) Taraflardan biri Genel Sekretere yazılı başvuruda bulunarak karar verildi
ğinde Heyetçe ve başvuruda bulunan tarafça bilinmeyen, başvuruda bulunanın ihmali 
nedeni ile bilmemezlik etmediği, bilinmesi kararı etkileyecek nitelikte bir gerçeğin 
ortaya çıkması nedeni ile kararın düzeltilmesini isteyebilir. 

(2) Başvuru bu gerçeğin ortaya çıkmasından sonraki 90 gün içinde ve her halü
kârda kararın verilmesinden sonraki 3 yıl içinde yapılmalıdır. 

(3) ' Talep, mümkün olursa, kararı veren Heyete yapılmalıdır. Aksi halde bu bö
lümün 2 nci kısmına göre yeni bir Heyet oluşturulacaktır. 
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(4) Heyet, şartların böyle gerektirdiğini düşünerek, yeni karar aşamasında, eski 
kararın uygulanmasını durdurabilir. Başvuruda bulunan, başvurusunda kararın erte
lenmesini talep ederse, Heyet istemi hükme bağlayana kadar karar ihtiyarî olarak er
telenir. 

Madde 52 

(1) Taraflardan biri aşağıdaki hallerden birini veya bazılarım öne sürerek, Ge
nel Sekreterliğe yazılı başvuru ile kararın geçersiz kılınmasını isteyebilir. 

a) Heyetin uygun bir şekilde oluşturulmadığı, 
b) Heyetin yetkisini aştığı, 
c) Heyet üyelerinden birinin rüşvet aldığı, * 
d) Mahkemenin temel kurallarından ciddî bir sapma olduğu, 
e) Kararın dayandığı gerekçeleri belirtmediği. 
(2) Başvuru, rüşvet hali dışındaki bu durumda rüşvetin ortaya çıkmasından 

sonraki 120 gün içinde - kararı izleyen 120 gün içinde ve her halükârda kararı izleyen 
3 yıl içinde yapılmalıdır. 

(3) îstem ulaştığında, Başkan, Hakem Panelinden 3 kişiyi ad hoc Komiteye 
atar. Bu komite üyelerinden 'hiçbirisi kararı veren heyetin üyesi, bu Heyet üyelerinden 
hiç birisi ile aynı ülke vatandaşı, anlaşmazlığa taraf olan ülke vatandaşı veya vatandaşı 
anlaşmazlığa taraf olan ülkenin vatandaşı, Âkit Ülkelerden biri tarafından Hakem 
Paneline atanmış veya aynı anlaşmazlığa arabulucu olarak görev yapmış olamazlar. 
Komite, paragraf 3'de değinilen durumlar çerçevesinde kararın tümünü veya bir par
çasını geçersiz kılmaya yetkilidir. 

(4) Madde 41, 45, 48, 49, 53 ve 54 ile VI ve VII nci kısımlar Komite önündeki 
Mahkemede de «icaJbi halinde;» uygulanır. 

(5) Komite, şartların öyle gerektirdiğini düşünerek, eski kararın yürürlüğünü 
yeni karar çıkana kadar erteleyebilir. Başvuruda bulunan, başvurusunda kararın yü
rütülmesinin durdurulmasını isterse, yürütme Komite talebi karara bağlayana kadar 
ertelenir. 

6) Karar geçersiz sayılırsa, anlaşmazlık taraflardan birinin istemi halinde, bu 
kısmın 2 nci bölümüne göre oluşturulacak yeni bir Heyete sunulur. 

BÖLÜM 6 

Kararın Tanınması ve Yürürlüğü 

Madde 53 

(1) Karar tarafları bağlayıcı olacak, daha üst bir makama götürülmeyecek veya 
bu sözleşmede öngörülenler dışında bir çözüme konu olmayacaktır. Taraflar, bu söz
leşme hükümlerine göre kararın yürütülmesi durdurulmadıkça karara uyacaklar ve 
hükümlerini yerine getireceklerdir. 

(2) Bu bölümün amacı uyarınca «karar» 50, 51 ve 52 nci maddeler çerçevesin
de verilmiş kararlan yorumlayacak, düzeltecek ve geçersiz kılabilecek kararları da 
içerecektir. 
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Madde 54 

(1) Her üye ülke bu sözleşmeye uygun olarak verilmiş her kararı bağlayıcı ka
bul edecek ve kararın parasal yükümlülüklerini kendi sınırlan içerisinde kendi Dev
letinin mahkemesinin nihaî bir kararı gibi yerine getirecektir. Federal Anayasalı bir 
âkit ülke bu kararı Federal mahkemelerde yürütecek ve bu mahkemelerin karara 
Federe Devletin mahkemelerinin nihaî bir kararı gibi yaklaşmalarım sağlayacaktır. 

(2) Bir âkit ülkenin sınırları içerisinde bu karann tanınmasını ve yürütülmesini 
isteyen taraf, âkit devletin bu amaçla atayacağı uygun bir mahkeme veya otoriteyi 
Genel Sekreterce onaylanmış kararın bir örneği ile donatacaktır. Her âkit devlet bu 
amaçla atayacağı uygun bir mahkemeyi veya diğer otoriteyi ve daha sonra bu ata
mada yapılacak değişikliği Genel Sekretere bildirecektir. 

(3) Kararın uygulanması, bu uygulamanın sınırları içinde âkit devletin kararla
rın uygulanmasına ilişkin yapacağı kanunları gereğince yapılacaktır. 

Madde 55 

54 üncü maddedeki hiçbir şey, âkit devletin veya herhangi bir yabancı devletin 
uygulamadan imtina edebileceği şekilde, âkit devletin yürürlükteki kanunlarına bir 
«deregasyon» (aykırılık) olarak yorumlanamaz. 

KISIM 5 

Arabulucu ve Hakemlerin Değiştirilmesi ve Vasıfların Kaybolması 

Madde 56 * 

(1) Bir komisyon veya Heyet oluşturulduktan ve dava görülmeye başlandıktan 
sonra aşağıdaki haller dışında, yapısı değişmeden kalacaktır. Eğer bir arabulucu veya 
hakem ölürse, mahcur olursa veya istifa ederse doğacak boşluk III üncü kısmın 2 nci 
bölümüne veya IV üncü kısmın 2 nci bölümüne göre doldurulacaktır. 

(2) Komisyon veya Heyetin bir üyesi, Panel üyeliğinin sona erdiğine bakılmak
sızın üyeliğini sürdürecektir. 

(3) Eğer, taraflardan biri tarafından atanan bir arabulucu veya hakem üye ol
duğu Komisyon, veya Heyetle anlaşmadan istifa etmişse, Başkan uygun Panelden bir 
kişiyi doğan boşluğu doldurmak için atayacaktır. 

Madde 57 

Taraflardan biri bir Komisyon veya Heyete, 14 üncü maddenin 1 inci paragra
fında istenilen niteliklere sahip olmadığını gösterir delillere dayanarak, üyelerin her
hangi birinin ıskatını önerebilir. Hakemlik davasının tarafknndan biri IV üncü kıs
mın 2 nci bölümü gereğince yeterli olmadığını öne sürerek bir hakem veya arabulucu
nun ıskatını önerebilir. 

Madde 58 

Bir hakem veya arabulucunun ıskatı önerisi hakkında karar aşağıda sayılan hal
ler dışında heyet veya komisyonun diğer üyelerince alınır. 
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— 26 — 

Oyların eşit çıkması, tek hakem veya arabulucunun ıskatı önerisi veya hakem 
veya arabulucuların çoğunluğunun ıskatı önerisi halinde kararı Başkan alır. 

Eğer önerinin uygun görüldüğü karara bağlanırsa, kararın kapsadığı arabulucu 
veya hakem III üncü kısmın 2 nci bölümü ve IV üncü kısmın 2 nci bölümü hükümleri 
uyarınca değiştirilir. 

KISIM 6 

Yargılama Giderleri 

Madde 5y 

Merkezin olanaklarının kullanılmasından doğan ve taraflarca ödenmesi gereken 
masraflar tdare Konseyince saptanan kurallara göre Genel Sekreterce belirlenir. 

Madde 60 
(1) Her Komisyon ve her Heyet, üyelerinin ödenek ve masraflarını İdarî Kon

seyce koyulan sınırlar içerisinde Genel Sekretere danıştıktan sorma belirler. 
(2) Bu maddenin 1 inci paragrafındaki hiçbir şey tarafları Komisyon veya He

yet üyelerine ödenecek ödenek ve masraflar üzerinde önceden anlaşmaktan alıkoya
maz. 

Madde 61 

(1) Arabuluculuk davasında merkez olanaklarının kullanılmasından doğan mas
raflar ve Komisyon üyelerinin ödenek ve masrafları taraflarca eşit olarak paylaşılır. 
Her taraf davaya ilişkin diğer masraflarla kendisi yükümlüdür. 

(2) Hakemlik davasında, taraflar üzerinde başka türlü anlaşamadığı takdirde, 
Heyet davaya ilişkin taraflarca yüklenilecek masrafları tayin eder ve bu masraflar, 
heyet üyelerinin ödenek ve masrafları ve merkez olanaklarını kullanmanın masrafla
rının nasıl ve kim tarafından ödeneceğine karar verir. 

Bu karar, kararın bir parçasını oluşturur. 

KISIM 7 

Davanın Yeri 

Madde 62 
Arabuluculuk ve Hakemlik davaları aşağıda sayılan haller dışında Merkezde gö

rülür. 

Madde 63 

Eğer taraflar anlaşırsa arabuluculuk ve hakemlik davaları aşağıdaki yerlerde gö
rülebilir. 

a) Merkezin bu amaçla düzenleme yapacağı resmî ve özel herhangi uygun bir 
kuruluşta veya Daimî Hakemlik Divanında, veya 

b) Genel Sekretere danıştıktan sonra Komisyon veya Heyetçe uygun görülecek 
herhangi bir diğer yerde. 

Türküye 'Büyük Millet Meclisi ,(S. Sayısı : 62) 
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KISIM 8 

Âkit Devletler Arasındaki Anlaşmazlıklar 

Madde 64 

Bu sözleşmenin yorumundan veya uygulanmasından doğan ve görüşmelerle çö
züme kavuşturulmiayan Akit Devletler arasındaki anlaşmazlılclar Devletler başka bir 
çözüm yöntemi üzerinde anlaşmadıkları takdirde Uluslararası Adalet Divanına götü
rülür. 

KISIM 9 

Değişiklik 

Madde 65 

Âkit devletlerden biri bu sözleşmenin değiştirilmesini önerebilir. Değişiklik metni, 
metinin görüşüleceği İdarî Konseyin ilk toplantısından önce 90 günden az olmamak 

üzere Genel Sekretere iletilmelidir ve Genel Sekreterce tüm idarî Konsey üyelerine 
ulaştırılmalıdır. 

Madde 66 

(1) Eğer idarî Konseyi 2/3'lük çoğunlukla değişikliği kabul ederse, değişiklik 
önerisi tüm âkit devletlere teyid, kabul veya onay için dağıtılacaktır. Her değişiklik 
tüm âkit devletlerin teyidi, kabul veya onayını sözleşmenin yeddi eminine bildirilme
sinden 30 gün sonra yürürlüğe girer. 

(2) Hiçbir değişiklik, bu sözleşmeye taraf devletlerin veya alt bölümlerinin veya 
temsilcilerinin veya bu devlet vatandaşlarının, bu değişiklik yürürlüğe girmezden önce 
vlerkezin yargılanmasından doğmuş haklarını ve yükümlülüklerini etkilemez. 

KISIM 10 

Nihaî Hükümler 

Madde 67 

Bu sözleşme banka üyesi devletler adına imzaya açılacaktır. Bu, Uluslararası Ada
let Divanı Sözleşmesine taraf olan ve idarî Konseyin 2/3'lük çoğunlukla sözleşmeyi 
imzaya davet ettiği devletler adına da imzaya aç lacaktır. 

Madde 68 
(1) Bu sözleşme imzacı devletlerin Anayasal düzenlemelerine uygun olarak, im

zacı devletlerin teyid, kabul veya onayına tabidir. 
(2) Bu sözleşme yirminci teyid, kabul veya onay aracının teslim tarihinden 30 

gün sonra yürürlüğe girer. Her devlet için teyid, kabul veya onay aracını teslim et
tiği günden 30 gün sonra yürürlüğe girer. 
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Madde 69 

Her Âkit Devlet, sınırlan içinde bu sözleşmenin geçerli olmasını sağlayacak ka
nunî veya diğer önlemleri alır. 

Madde 70 

Bu sözleşme, sözleşmenin kabulü veya onayı sırasında veya sonradan sözleşmenin 
yeddi eminine yazılı olarak sözleşme dışı alanlar bildiren bir kayıt konulmaması ha
linde, Akit Ülkenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu sınırlan içerisinde ge
çerlidir. 

Madde 71 

Herhangi bir âkit ülke sözleşmenin yeddi eminine yazı ile sözleşmeyi feshettiğini 
bildirebilir. Fesih, bildirimin ulaşmasından 6 ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 72 

Madde 70 ve 71'e uygun bir bildirim, o ülkenin veya ilgili alt birimlerinin veya 
temsilcilerinin veya vatandaşlarının, bildirimin ulaşmasından önce Merkezin rızası dı
şında doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemez. 

Madde 73 

Bu sözleşmenin ve değişikliklerinin onay kabul veya teşid araçları bu sözleşme
nin yeddi emini olarak işlem yapacak bankaca muhafaza edilir. Yeddi emin bu söz
leşmenin tasdik edilmiş örneklerini banka üyesi ülkelere ve imzaya davet edilen ülke
lere iletecektir. 

Madde 74 

Yeddi emin bu sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102 nci maddesine 
ve Genel Kurulca kabul edilen kurallara göre Birleşmiş Milletler Sekreterine kayıt 
ettirecektir. 

Madde 75 

Yeddi emin aşağıdakileri tüm âkit ülkelere bildirecektir : 
a) Madde 67'ye göre imzaları, 
b) Madde 73'e göre muhafaza edilen onay, kabul ve teyid araçlarını, 
c) Madde 68'e göre bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihi, 
d) Madde 70'e göre uygulama dışı bırakılan sınırları. 
e) Madde 66'ya göre herhangi bir değişikliğin yürürlüğe gireceği! tarihî, 
f) Madde 71'e göre yapdan fesih bildirimini. 
Washington'da ingilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak ve her üçü de eşit de

recede muteber olmalk üzere düzenlenmiş olup, söz konusu Konvansiyondan doğan 
mükellefiyetlerini yerine getirmeyi altındaki imzalarla teşvik eden bir kopya Uluslar
arası tmar ve Kalkınma Bankası arşivlerinde saklanacaktır. 

• • ^ « » ! • 
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T. B. M. M. (S. Sayısı : 66) 

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 

Komisyonu Raporu (1 /439) 

T.C. 
Başbakanlık 5,5.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07(101-2145/01586 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim «Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Ba
kanlar Kurulunca 2.2.1988 tarminde kararlaştırılan «Türkiye Futbol Federasyonunun 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındla Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Spor, ülkeleri ve insanları birbirine yaklaştıran, barış ve kardeşlik bağlarını güç
lendiren, çağımızın en önemli sosyal olaylarından biridir. 

Spor dalları arasında en büyük ilgiyi toplayan ve bütün dünyada en çok heyecan 
uyandıran spor dalı ise futboldur. 

Günümüzde futbol, ülkelerin tanıtımında da çok önemli rol oynamaktadır. Ha
berleşme araçları, özellikle televizyon, futbolu evlere kadar getirmekte ve önemli futbol 
müsabakaları ile birlikte karşılaşmanın yapıldığı ülkelerde sevilerek izlenmektedir. 

Millî ve milletlerarası münasebetlerde böyle önemli bir yer tutan futbolun geliş
mesinde ve yayılmasında, profesyonel futbolun rolü büyüktür. 

Ülkemizde de her geçen gün gelişen profesyonel futbolun, Batıda olduğu gibi pro
fesyonelce yönetilmesi zaruret haline gelmiştir. Profesyonel futbolun, amatör futbol 
şartlarma göre düzenlenmiş teşkilat ve kaidelerle yönetilmesi çeşitli aksamalara yol 
açmaktadır. 
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Bu nedenlerle, profesyonel futbolun, profesyonelce yönetilmesi ve böylece futbo
lumuzun daha ileriye götürülebilmesi maksadıyla, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel
kişiliği haiz Türkiye Futbol Federasyonunun kuruluş ve görevleri hakkındaki bu Ka
nunun hazırlanması gerekmiştir. 

MADDE (GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amacının, yurt içinde ve yurt dışında, profesyonel futbol 
faaliyetlerini yürütmek, teşkilatlıandırmak, geliştirmek ve Türk futbolunu yurt içi ve 
yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine ıtabi ve tüzelkişiliğe sahip 
Türkiye Futbol Federasyonu kurmak olduğu belirtilmekte ve Federasyon merkezinin 
İstanbul'da olduğu hükme bağlanmaktadır. 

Madde-2. — Profesyonel futbol faaliyetlerini yürütmek ve Türkiye'yi futbol ile 
ilgili konularda yunt dışında temsil etmekle görevlendirilen Türkiye Futbol Federas
yonuna, millî ve milletlerarası futbol müsabakalarında, millî ve milletlerarası kaidelerin 
ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve profesyonel futbol faaliyetleri ile 
millî müsabakalar için plan, program ve diğer her türlü düzenlemeyi yapmak gibi 
görevler verilmektedir. 

Madde 3. — Federasyonun merkez ve taşra teşkilatından meydana geldiği hükme 
bağlanmaktadır, 

Madde 4. — Federasyonun merkez teşkilatının; Genel Kurul, Başkan, Yönetim 
Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu, Yan Kurullar ve Genel Sekreterlikten 
meydana geldiği belirtilmektedir. 

Madde 5. — Genel Kurulun (A) ve (B) tipi üyelerden meydana geleceği belirtile-
rek, Genel Kurulun her yıl Haziran ayının ilk haftasında ve lüzumu hailinde üyelerin 
dörtte birinin veya Başbakanın çağrısı üzerine toplanacağı hükmü getirilmektedir. 

Madde 6. — Genel Kurulun, Federasyonun faaliyet programını ve bütçesini onay
lamak, Yönetim Kurulunu ibra etmek ve Federasyon Başkanını, Başkanvekillerini, 
Yönetim, Tahkim ve Denetleme Kurullarının üyelerini seçmekle görevli olduğu hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 7. — Genel Kurulun seçeceği üç adaydan birini Başbakanın Federasyon 
Başkanı olarak tespit edeceği, iki başkanvekilinin Genel Kurulca seçileceği ve hepsinin 
de görev sürelerinin dört yıl olduğu belirtilmektedir. 

Madde 8. — Başkana, Federasyonu yurt içi ve yurt dışında temsil etmek, Fede
rasyon faaliyetlerimi yürütmek, yönetim kurulu karariıarıımı uygulamak, kurullara baş
kanlık etmek gibi görevler verilmektedir.; 

Madde 9. — Yönetim kurulunun, başkan ve başkanvekilleri dahil onbeş üyeden 
meydana geleceği belirtilerek, Yönetim Kurulunun teşekkül tarzı ile ayrıca oniki ye
dek üye seçileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 10. — Yönetim kurulunun, bu Kanun kapsamındaki futbol faaliyetlerinin 
millî ve milletlerarası kaidelere uygun olarak yürütülmesi için her türlü kararı almak 
ve düzenlemeleri yapmak, plan ve programları hazırlayıp uygulamak, kulüplerin pro-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 66) 
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fesyonel futbol dalı kurmak için yapacakları müracaatları karara bağlamak, tescil, 
vize aidat gibi ücretleri tespit etmek, profesyonel iğler ve grupları belirlemek, pro
fesyonel müsabakalarla ilgili kararları vermek, bu alandaki esasları ve statüleri hazır
lamak, taşra teşkilatının kurulmasını gerçekleştirmek ve sair görevleri yapmakla gö
revli olduğu hükme bağlanmaktadır. 

'Madde 11. — Denetleme kurulunun, genel kurulca dört yıl süre için seçilecek 
malî konularda ihtisas sahibi olan dört üye ile Başbakanlık tarafından atanacak bir 
başkandan teşekkül edeceği ve genel kurula ayrıca aynı vasıfta üç yedjelk üye seçile
ceği belirtilmetkedir. 

Madde 12. — Denetleme kuruluna, federasyonun mali işlemlerini genel ıkurul 
adına denetleme ve her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu genel kurulun ona
yına sunma görevi verilmiştir. 

Madde 13. — Tahkim kurulunun, genel kurulca dört yıl süre ile seçilecek hukuk
çu beş üyeden meydana geleceği vje kurulun Ikendi arasından bir başkan seçeceği, ay
rıca, genel kurulca aynı vasıfta üç yedek üye seçileceği ve kurul kararlarının kesin ol
duğu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 14. — Tahkim kuruluna, federasyon ve kulüpler veya kulüplerle oyuncu
lar veya iiıki kulüp arasında çıkacak ihtilaflar ile ceza kurulu kararlarını, ilgililerin iti
razı üzerine kesin karara bağlama görevi verilmiştir. 

Madde 15. — Yan kurullarım, federasyon başkanınca, yönetim kuırulununı 
onayını almak ısuretiyle kurulabileceği, öngörülmektedir. 

Madde 16. — Federasyonun bütün işlemlerimin yürütülmesini sağlamak, yöne
tim kurulunca alınacak kararları ve başkan tarafından verilecek görevleri yerine ge
tirmek üzere; bir genel sekreter, iki yardımcı ile yeteri kadar personelin görevlen-
dMleoeği bir sekreteryanın, başkanın teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile kuru
lacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 17. — Federasyonun taşra bağlantısını sağlamak maksadıyla yönetim 
kurulunca gerekli görülen liıllerde birer temsilcilik ile yeteri kadar personelden olu
şan bürolar kurulması öngörülmektedir. 

Madde 18. — Futbol Federasyonu bütçesinin yönetim kurulunca düzenlenerek 
genel kurulun tasdikinden sonra uygulamaya konması öngörülmekte ve harcamaları 
yapmaya federasyon başkanının yetkili olduğu hükme 'bağlanmaktadır. 

Madde 19. — Futbol Federasyonunun gelirierinin; Spor-Toto ve Spor-Loto'dan 
kulüplere verilen isim hakkının, kulüplerin profesyonel müsabaka hâsılatlarının, sıtad-
tara konulan reklamlardan ve büfelerden genel müdürlükçe sağlanan gelirlerin ve ku-
ılüplerin TRT naklen yayınlarından aldıkları gelirin belirli oranlarından, itiraz ve 
ceza gelirlerinden, tescil, vize, aktarma ve aidat gelliderinden, Türk Sporunu Teşvik 
Fonundan ayrılacak paydan, millî ve temsilî müsabakalardan kesintiler yapıldıktan 
sonra kalan safi miktardan, faiz gelirlerinden ve bağış, yardım ve düğer gelirlerden 
meydana geldiği belirtilmektedir. 
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Madde 20. — Federasyonun, bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine ge
tirebilmesi için gerekli olan bütün harcamadan yapabileceği öngörülmektedir. 

Mıadde 21. — Profesyonel futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpleır ve ki
şiler tarafından işlenen disipline ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulana
cak müeyyidelerin, yönetimi kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit ©dilmesi 
ve belirlenecek fiillere ihtar, yarışmadan men, hak (mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz 
oynatma, saha 'kapatma, para cezası, puan indirme ve küme düşürme cezalarının 
uygulanması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 22. — Profesyonel fulÜbol dalında faaliyet gösteren kulüplerin, Federas
yona .tescil edilmeleri ve belirlenecek tescil ücretini ödemeleri öngörülmekte ayrıca, 
kulüplerin Talikim Kurulunun kararlarına uyacaklarına dair 'bir taahhütname imza
lamaları ve tescil edilmeyen veya taahhütlerini yerine getirmedikleri için tescili iptal 
edilen kulüplerin müsabakalara iştirak edememeleri hükme (bağlanmaktadır. 

iMadde 23. — IBuı Kanuna »göre yapılacak müsabakalardan elde edilecedc gelir
lerin, her 'türlü vergi, resim ve İnançtan muaf tutulması öngörülmektedir. 

Madde 24. — Spor kulüplerinin, profesyonel fultlhol talkımlarını, şirketlere devre-
debilmeleri veya kiraya verebilmeleri imkânı getirilmektedir. 

Madde 25. — Futbol Federasyonunun, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür
lüğünün tesis ve personelinden yararlanabilmesi ve kulüpleri yararlandırabilmesi hük
me bağlanmakta, bununla ilgili esasların bu Genel Müdürlükle yapılacak sözleşme ve 
protokolla belirlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 26. — Çalışma usul ve esasları ile Kanunun uygulanmasına dair diğer 
hususların Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Balkanlar Kurulunca çıkrılacak Fe
derasyon Anastatüsünde belirleneceği hükmü getirilmektedir. 

Madde 27. — Federasyonun bütün işlem ve faaliyetlerinin Başbakanlığın göze
tim ve dene-timine tabi olduğu belirtilmektedir. 

Madde 28. — 3289 ısayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşki
lât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 sayılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan 
hükümlerin profesyonel futbolla ilgili olmaları inal inde uygulanmayacakları öngörül
mektedir. 

Geçici Maidde — Bu Kanunda öngörülen anastatü ve diğer düzenlemelerin yü
rürlüğe girmesine kadar, mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunacağı hük
me bağlanmaktadır. 

Madde 29. — Yürürlük ile ilgilidir. 
Madde 30. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 66) 
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Millî Eğittin Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/439 24 . 5 . 1988 

Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
«Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısı» Komisyonumuzun 12.5.1988 ve 23.5.1988 tarihli 3 üncü ve 4 üncü birleşim
lerinde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ve müşavirlerinin de iştirakiyle ince
lenip görüşüldü. 

Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde futbol en çok ilgi ve heyecan uyandı
ran bir spor dalıdır. Teknolojinin gelişmesiyle hızla yaygınlaşan kitle iletişim; araç
ları ile ülkenin her noktasına ulaşan bu spor dalı toplumun her kesimi tarafından da 
ilgi ve zevkle izlenen bir spor olayı olmuştur. 

Ülkemizde her ıgeçen gün gelişen profesyonel futbolun Batıda ve Dünyadaki 
yönetim biçimine uygun olarak profesyonelce yönetilmesi ise kaçınılmaz btir za
ruret haline gelmiştir. 

UEFA ve FİFA'ya dahil ülkelerin Futbol Federasyonlarının yönetim biçim ve 
sistemlerine uygun olarak hazırlanan özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzelkişiliği 
haliz «Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Ta
sarısı» Komisyonumuzca, da benimsenmiş ve tümü üzerindeki görüşmelerini tarnam-
ılayarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca maddeler üzerinde yapılan kabul, değişiklik ve ilaveler aşa
ğıda sıralanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesinin son fıkrası Türkiye Futbol Federasyonunun 
ımerkezi Ankara'dadır. Şeklinde düzenlenerek yeniden yazılmış ve madde bu deği
şik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

2. Tasarının 2, 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

3. Tasarının 5 inci maddesi verilen 'bir önergenin kabulü ile yeniden düzenlen
miş ve madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzcia kabul edilmıiştir. 

4. Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca da benimsenerek aynen kabul 
edilmiştir. 

5. Tasarının 7 nci maddesi verilen önergenin kabulü ile yeniden düzenlenmiş, 
madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

6. Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca da benimsenerek aynen kabul 
edilmiştir. 

7. Tasıarının 9 uncu maddesi verilen önergenin kabulü ile yeniden düzenlenmiş, 
madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

8. Tasarının 10 uncu maddesi verilen önergenin kabulü ile yeniden düzenlen
miş, madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri Komisyonumuzca 
da benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 
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10. Tasarıınnn 19 uncu maddesi venilen önergenin kalbulü ile yeniden düzenlen
miş ve madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

11. Tasarının 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 dinci maddeleri Komisyo
numuzca da benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 

12. Tasarının geçici maddesi, verilen önergenin ıkıabulü ille yeniden yazılmış ve 
geçici madde bu değişik şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

13. Tasarımın yürürlük ve yürütme maddeleri olan 29 ve 30 uncu maddeleri 
Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

(Başkan 
Avni Akyol 

İstanbul 

Sözcü 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 

Kayseri 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 
5, mad. B/a, 5. maddenin son 

paragrafa, 6-ib, 7 ve 11. maddelere 
muhalifim. 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
5. mad. B/a, 5. mad. son paragrafa, 
6-'b, 7! ive 11. maddelere muhalifim 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 
5< mad. B/a, 5. maddenin son 

muhalifim. 
paragrafa, 6-b, 7 ve 11. maddelere 

Üye 
Türkân Akyol 

İzmir 
5. mad. B/a, 5. maddenin son paragrafa, 

6$>i 7 ve ili. maddelere muhalifim. 

Üye 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 

Başkanvekili 
Kemal Karhan 

[temüı 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

üye 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
M. Ali Doğuştu 

Bingöl 

Üye 
M. Tahir Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
A. Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun »amacı, profesyonel futbol faaliyetlerimi millî ve 

milletlerarası kaidelere göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türk fut
bolumu yurt liçi ve yurt dışında temsil etmek üzere; özel hukuk hükümlerine tabi 
ve tüzelkişiliğe sahip Türkiye Futbol Federasyonunun teşkilat, görev ve yetkilerine 
ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Türkiye Futbol Federasyonunun merkezi İstanbul'dadır. 

Federasyonun Görevleri 
MADDE 2. — Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri şunlardır : 
a) Profesyonel futbol faaliyetlerini yürütmek, profesyonel futbolum gelişmesini 

ve yurt salthına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, 
kararlar akmak ve uygulamak, 

!b) Millî ve milletlerarası kaidelerim ve her türlü talimatın uygulanmasını sağ
lamak ve Türkiye'yi, futbol ile lilgili konularda, yurt dışında temsil etmek, 

c) Yurt içi ve yurt dışı profesyonel futbol faaliyetleri ile millî müsabakalar içim 
plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlan
ması içim gerekli tedbirleri almak. 

Teşkilat 
MADDE 3. — Türkiye Futbol Federasyonu, merkez ve taşra teşkilatından mey

dana gelir. 

Federasyonun Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Federasyon merkez teşkilatı: 
a) Genel' Kurul, 
b) Başkan, 
c) Yöneitim Kurulu, 
d) Denetleme Kurulu, 
e) Tahklim Kurulu, 
f) Yarı Kurullar, 
g) Genel Sekreterlikten, 

meydana gelir, 

Genel Kurul 
MADDE 5. — Türlkıiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu dört yıl için görev 

yapacak, aşağıda belirtilen (A) tipi ve (B) tipi üyelerden teşekkül eder. 
(A) Tipi Üyeler : 

Profesyonel birimci lige iştirak eden kulüplerin liikişer, profesyonel ikinci lige iş
tirak eden kulüplerin kendi aralarından seçecekleri yirmi ve profesyonel üçüncü lige 
iştirak eden kulüplerin kendi aralanndan seçecekleri yirmi üye, 
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(MİLLÎ EĞİTİM (KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasansı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, profesyonel futbol faaliyetlerini millî ve mil

letlerarası kaidelere göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türk futbolunu 
yurt içi ve yurt dışında temsil etmek üzere; özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzelkişi
liğe sahip Türkiye Fuitbol Federasyonunun teşlkilaıt, görev ve yetkilerine ait esas ve 
usulleri düzenlemektir. 

Türkiye Futbol Federasyonunun merkezi Ankara'dadır. 

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

Teşkilat 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Federasyon Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edil

miştir. 

Genel Kurul 
MADDE 5. — Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu dört yıl için görev ya

pacak, aşağıda belirtilen (A) tipi ve OB) tipi üyelerden teşekkül eder. 
(A) Tipi üyeler: 
Profesyonel birinci lige iştirak eden kulüplerin ikişer, profesyonel ikinci lige iştirak 

eden kulüplerin kendi aralarında seçecekleri yirmi ve profesyonel üçüncü lige iştirak 
eden kulüplerin kendi aralarında seçecekleri yirmi üye. 
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(B) Tipi Üyeler : 
a) FİFA ve UEFA icra kurulları ile komisyonumda en az bir devrje hizmet et

miş olanlar arasından Başbakanın tespit edeceği beş üye, 
b) Beden Terbiyesi ve Spor eski genel müdürleri ile Futbol Federasyonları eski 

başkanlarının kendi aralarından seçecekleri on üye, 
c) Üniversite ve yüksiekoküUıardalki spor bölümlerinin kendi analarından seçecek

leri beş üye* 
d) En az yirmibeş defa (A) millî takımda oynamış futbolcular arasından Başba

kanın tespit edeceği onbeş üye, 
e) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin tespit edeceği on üye, 
f) En az onbeş ilde şubesi bulunan futbol hakemleri derneklerinin tespit edeceği 

on üye, 
g) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun tespit edeceği on üye, 
h) Türkiye Spdr Yazarları Derneğinin tespit edeceği on üye. 
Genel kurul her yıl Haziran ayının ilk haftasında normal olarak toplanır. Lüzumu 

halinde üyelerin dörtte birinin veya Başbakanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplana
bilir. Başbakanın çağrısı üzenine yapılan toplantıda, Federasyon Başkanı, Yönetim 
Kurulu ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir. 

Genel Kurulun Görevleri 
MADDE 6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak ve 

yönetim kurulunu ibra etmek, 
b) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Genel Kurulda yapılan seçim 

sonucu en çok oy alan üç 'adayı Başbakana sunmak, 
c) Bıaşıkanvelkilleri il© Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu ve Denetleme Kurulu 

üyelerini seçmek, 
d) Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan yıllık denetleme raporunu onayla-

malk. 

Başkan ve Başkanvekilleri 
MADDE 7. — Genel Kurulun seçeceği üç adaydan birini Başbakan Federasyon 

Başkanı olarak tespit eder. iki Başkanvekili Genel Kurulca seçilir. Başkan ve Başkan-
vekillerinin görev süresi dört yıldır. 

Başkanın yokluğunda, görevlerini Başkanın 'belirleyeceği Başkanvekili yürütür. 

Başkanın Görevleri 
MADDE 8. — Başkanın görevleri şunlardır; 
a) Türkiye Futbol Federasyonunu yurt içi ve yurt dışında temsil etmek, 
b) Federasyon faaliyetlerini bu Kanun v,e çıkarılacak statü hükümlerine göre 

yürütmek, 
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,, 
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(B) Tipi Üyeler: 
a) FIFA ve UEFA İcra Kurulları ile komisyonlarında en az bir devre hizmet 

etmiş olanlar arasından Başbakanın tespit edeceği beş üye, 
b) Beden Terbiyesi ve Spor eski genel müdürleri ile Futbol Federasyonları eski 

başkanlarının kendi aralarımdan seçecekleri on üye, 
c) Üniversite ve yüksekokullardaki spor bölümlerinin öğretim elemanlarının kendi 

aralarından seçecekleri beş üye, 
d) En az yirmibeş defa (A) millî takımda oynamış futbolcuların kendi aralarından 

seçecekleri oribeş üye, 
e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun tespit edeceği on üye, 
f) En çok üyesi bulunan futbol antrenörleri, futbol hakemleri ve spor yazarları 

derneklerince ayrı ayrı tespit edilecek onar üye, 
Genel Kurul her yıl Haziran ayının ilk haftasında normal olarak toplanır. Lüzumu 

halinde üyelerin üçte 'birinin veya Başbakanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir. 
Başbakanın çağrısı üzerine yapılan toplantıda, Federasyon Başkam, Yönetim Kurulu 
ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir. 

Genel Kurulun Görevleri 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başkan ve Başkanveklileri 
MADDE 7. — Genel Kurulun seçeceği üç adaydan birini Başbakan Federasyon 

Başkanı olaralk tespit eder. İki Başlkanvekili ve yedekleri Genel Kurulca seçilir. Başkan 
ve başkanvekillerinin görev süresi dört yıldır. 

Başkanın yokluğunda, görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkanvekili yürütür. 

Başkanın Göverleri 
MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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d) Yönetim Kuruluna ve gerekli gördüğü takdirde yan kurullara başkanlık et-
ımek, 

e) Bu Kanun ve statüde beMenecelk diğer görevleri ifa etmek, 
f) Yan kurulların kurulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek, 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu, Başlkan ve başkanvdkilıleri dahil onbeş üyeiden 
teşekkül eder. Başkan ve başkanvekilleri dışındaki bu üyelerden, 

a) Üçü birinci lig, iıkisj iıkinci lig, biri üçüncü lig Genel Kurul üyeleri anasın
dan olmak üzere altı üye (A) tipi üyeler arasından Genel Kurulca, 

b) İki üye (B) tipi üyeler arasından Genel Kurulca, 
c) Dört üye (B) tipi üyeler arasından Federasyon Başkanınca, 
Seçilir. 
Ayrıca, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde oniki yedek üye seçilir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

MADDE 10. — Yönetim kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Müsa|baika sonuçlarım tescil etmek, müsabakaları ertelemek, yarım kalan mü

sabakalarla olaylı veya anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, 
b) Kulüplerin profesyonel futbol dalı kurmaları için yapacakları müracaatları 

değerlendirip karar vermek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütlerini denetlemek, 
c) Profesyonel futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, 

monitör, masör ve benzeri elemanları eğitmek, bunlarm kulüp değiştirmeleri ve çalış
maları ile ilgili usul,ve esasları tespit etmek, 

d) Profesyonel takımların tescil ve kayıtlarını yapmak; profesyonel takımları, 
futbolculan ve bunların çalıştırıcılarını ödüllendirmek; belirli şartlara göre kulüplere 
aynî ve nakdî yardım yapmak ve kredi vermek, 

e) Profesyonel futbol faaliyetlerinden alınacak tescil, vize, aktarma ücretleri ve 
aidatlarla, personel ücretlerini, huzur haklarını, tazminatları, yolculuk ve ikamet gi
derleri ile harçları tespit etmek, 

f) Profesyonel futbol takımlarını liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, 
ligler arasındaki terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, 

g) Müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisler yapmak, yaptırmak, kiralamak, 
işlettirmek ve futbol faaliyetlerine ait her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihti
yaçları sağlamak, 

h) Profesyonel futbolcunun sıhhatli gelişmesi ile ilgili her türlü tedbiri almak, 
düzenlemeleri yapmak ve bunların sigortalanmalarını sağlamak, 

ı) Federasyonun taşra teşkilatının kurulmasını gerçekleştirmek, 
j) Profesyonel futbol ile ilgili esasları ve statüleri hazırlamak, 
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Yönetim Kurulu 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu, başkan ve başkanvekilleri dab.il onbeş üyeden 
teşekkül eder. Başkan ve başkanvekilleri dışındaki bu üyelerden; 

a) Üçü birinci lig, ikisi ikinci lig, biri üçüncü lig Genel Kurul üyeleri arasından 
olmak üzere altı üye (A) tipi üyeler arasından Genel Kurulca, 

b) İki üye (B) tipi üyeler arasından Genel Kurulca, 
c) Dört üye (B) tipi üyeler arasımdan Federasyon Başkanınca, 
Seçilir. 
Ayrıca, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde oniki yedek üye seçilir. Yönetim 

Kurulunun görev süresi dört yıldır. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 
MADDE 10. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Müsabaka sonuçlarını tescil ötmek, müsabakaları ertelemek, yarım kalan mü

sabakalarla olaylı veya anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, 
b) Kulüplerin profesyonel futbol dalı kurmaları için yapacakları müracaatları 

değerlendirip karar vermek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütlerini denetlemek, 
c) Profesyonel futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, 

monitör, masör ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların sıhhatli gelişmesi için 
her türlü tedbiri almak ve sigortalanmalarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri 
ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, 

d) Profesyonel takımların tescil ve kayıtlarını yapmak; profesyonel takımları, 
futbolcuları ve bunların çalıştırıcılarım ödüllendirmek; belirli şartlara göre kulüplere 
aynî ve nakdî yardım yapmak ve kredi vermek. 

e) Profesyonel futbol faaliyetlerinden alınacak tescil, vize, aktarma ücretleri ve 
aidatlarla, personel ücretlerini, huzur haklarını tazminatları, yolculuk ve ikamet gider
leri ile harçları tespit etmek, 

f) Profesyonel futbol takımlarını liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, 
ligler arasındaki terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, 

g) Müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisler yapmak, yap'tırtmaks kiralamak, 
işlettirmek ve futbol faaliyetlerine ait her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihti
yaçları sağlamak, 

h) Profesyonel futbolcunun sıhhatli gelişmesi ile ilgili her türlü tedbiri almak, 
düzenlemeleri yapmak ve bunların sigortalanmalarını sağlamak, 

1) Federasyonun taşra teşkilatının kurulmasını gerçekleştirmek, 
j) Profesyonel futbol ile ilgili esasları ve statüleri hazırlamak, 
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k) Genel kurul, denetleme kurulu ve tahkim kurulunun görevleri dışında kalan 
profesyonel futbol ile ilgili her türlü iş, işlem, faaliyet ve düzenlemeleri yapmak, 

1) Başkan tarafından gerekli görülen yan kurulların kurulmasını onaylamak. 

Denetleme Kurulu 
MADDE 11. — Denetleme Kurulu, Genel Kurulca dört yıl süre için seçilecek malî 

konularda ihtisas sahibi olan dört üye ile Başbakanlık tarafından atanacak bir başkan
dan teşekkül eder. 

Genel kurul ayrıca aynı vasıfta üç yedek üye seçer. 

Denetleme Kurulunun Görevleri 
MADDE 12. — Denetleme kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun malî işlem

lerini genel kurul adına denetler ve ayrıca her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme rapo
runu genel kurulun onayına sunar. 

Tahkim Kurulu 
MADDE 13. — Tahkim kurulu, genel kurulca dört yıl süre ile seçilecek hukukçu 

beş üyeden teşekkül eder. Kurul kendi arasından bir başkan seçer. 
Genel kurul ayrıca aynı vasıfta üç yedek üye seçer. 
Kurul kararları kesindir. 

Tahkim Kurulunun Görevleri 
MADDE 14. — Tahkiim kurulu, federasyon ve kulüpler veya kulüplerle oyun

cular veya iki kulüp arasında çıkacak ihtilaflar ile ceza kurulu kararlarını, ilgililerin 
itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar. 

Yan Kurullar 
MADDE 15. — Federasyonun faaliyet ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli 

görülen yan kurullar, yönetim kurulunun onayın' almak suretiyle başkan tarafından 
kurulur. 

Genel Sekreterlik 
MADDE 16. — Federasyonun bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, yöne

tim kurulunca alınacak kararları uygulamak ve başkan tarafından verilecek görevleri 
yerine getirmek üzere bir genel sekreter, iki yardımcı ve yeteri kadar personelden olu
şan bir sekreterya, başkanın teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile kurulur. 

Federasyon Taşra Teşkilatı 
MADDE 17. — Federasyonun taşra bağlantısını sağlamak maksadıyla, yönetim 

kurulunca gerekli görülen illerde birer temsilcilik ile yeteri kadar personelden oluşan 
bürolar kurulur. 
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k) Genel Kurul, Denetleme Kurulu ve Tahkim Kurulunun görevleri dışında ka
lan profesyonel futbol ile ilgili her türlü iş, işlem, faaliyet ve düzenlemeleri yapmak, 

1) Başkan tarafından gerekli görülen yan kurulların kurulmasını onaylamak. 

Denetleme Kurulu 
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Denetleme Kurulunun Görevleri 
MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Tahkim Kurulu 
MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kafbul edil

miştir. 

Tahkim Kurulunun Görevleri 
MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Yan Kurallar 
MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Genel Sekreterlik 
MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Federasyon Taşra Teşkilatı 
MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 66) 
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Federasyonun Bütçesi 

MADDE 18. — Federasyon bütçesi, yönetim kurulunca malî yıla göre düzenle
nerek genel kurulun tasdikinden sonra uygulamaya konulur. 

Bu Kanun kapsamına giren harcamaları, bütçede belirtilen esaslar içinde yapma
ya federasyon başkanı yetkili olup, bu yetkisini başkasına devredebilir. 

Federasyonun Gelirleri 

MADDE 19. — Federasyonun gelirleri şunlardır : 
a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan kulüplere verilen isim hakkının '% 20'si, 
b) Kulüplerin profesyonel müsabaka hâsılatlarının % 10'u, 
c) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup da stadlara konulan 

reiklamlardan Genel Müdürlükçe elde edilen gelirlerin % 25'i ile büfelerden Genel 
Müdürlükçe sağlanan gelirlerin % 20'si, 

d) İtiraz ve ceza gelirleri',, 
e) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler, 
f) Kulüplerin TRT naklen yayınlarından aldıkları gelirin % 10'u, 
g) Türk Sporunu Teşvik Fonundan ayrılacak pay, 
h) Millî ve temsilî müsabakalardan stad kirası ve diğer kesintiler yapıldıktan 

sonra kalan net miktar, 
ı) Faiz gelirleri, 
i) Bağış, yardım ve diğer gelirler. 

Federasyonun Giderleri 

MADDE 20. — Federasyon, bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine ge
tirebilmesi için gerekli olan bütün harcamaları yapar. 

Cezalar 

MADDE 21. — Profesyonel futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişi
lerce disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyıideler, mil
lî ve milletlerarası teammüllere uygun olarak Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ta
rafından hazırlanacak esaslarla tespit edilir, 

Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, yarışmadan men, hak mahrumi
yeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, puan indirime ve küme 
düşürmedir. 

Uygulanacak para cezası yüz milyon lirayı geçemez. Bu miktarı beş katına ka
dar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Federasyon Bütçesi 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Federasyonun Gelirleri 

MADDE 19. — Federasyonun gelirleri şunlardır: 
a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan (amatör müsabakalar hariç) kulüplere verilen 

isim hakkının % 20'si, 
b) Kulüplerin profesyonel müsabaka hâsılatlarının % 10'u, 
c) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup da stadlara konulan 

reklamlardan Genel Müdürlükçe elde edilen gelirlerin % 25'i ile büfelerden Genel 
Müdürlükçe sağlanan gelirlerin % 20'si, 

d) İtiraz ve ceza gelirleri, 
e) Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler, 
f) Kulüplerin TRT naklen yayınlarından aldıkları gelirin % 10'u, 
g) Türk Sporunu Teşvik Fonunun yıllık gelirinin en çok % 20^1, 
h) Millî ve temsilî müsabakalardan stad kirası ve diğer kesintiler yapıldıktan 

sonra kalan net miktar, 
ı) Faiz gelirleri, 
i) Bağış, yardım ve diğer gelirler, 

Federasyonun Giderleri 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Cezalar 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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Federasyona Tescil ve Kulüplerin Taahhüdü 

MADDE 22. — Profesyonel futbol dalında faaliyet gösteren kulüpler, Yönetim 
Kurulunca tespit edileceik şartlar ve taahhütlere göre Federasyona tescil edilirler ve 
Yönetim Kurulunca belirlenecek tescil ücretini öderler. 

Tescil sırasında kulüpler; Tahkim Kurulunun kararlarına uyacaklarına dair taah
hütnameyi imzalamak zorundadırlar. 

Tescil edilmeyen veya taahhütlerini yerine getirmedikleri için tescili iptal edilen 
kulüpler müsabakalara İştirak edemezler. 

Vergi Muafiyeti 

MADDE 23. — Bu Kanuna göre yapılacak müsabakalardan ekle edilecek gelir
ler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır,, 

Şirketlere Devir ve Kiralama 

MADDE 24. — Spor kulüpleri, profesyonel futbol takımlarım, Türk Ticaret Ka
nunu hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya 
kiraya verebilirler. 

Tesis ve Personelden Yararlanma 

MADDE 25. — Futbol Federasyonu, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü
ğünün tesis ve personelinden, bu Genel Müdürlük ile yapacağı sözleşme ve protokol 
esasları çerçevesinde yararlanabilir ve kulüpleri yaradandırabilir. 

Anastatü 

MADDE 26. — Bu Kanunda belirtilen teşkilatın çalışma usul ve esasları ile Kanu
nun uygulanmasına dair diğer hususlar, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulunca yürürlüğe konulacak Ana Statü ile belirlenir. 

Başbakanlığın Gözetim ve Denetimi 

MADDE 27. — Federasyonun başta millî ve milletlerarası müsabakalar olmak 
üzere bütün faaliyet ve işlemleri Başbakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. 

Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 28. — 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve 179 sayılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan 
maddelerin profesyonel futbolla ilgili hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren uygulanmaz. 
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Federasyona Tescil ve Kulüplerin Taahhüdü 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edil
miştir. 

Vergi Muafiyeti 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Şirketlere Devir ve Kiralama 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tesis ve Personelden Yararlanma 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Anastatü 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Başbakanlığın Gözetim ve Denetimi 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Uygulanmayacak Hükümler 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda öngörülen anastatü ve diğer düzenlemeler 
yürürlüğe girinceye kadar, mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur, 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30. Bu Kanun hükümlerini Başbakan yürütür. 

Turgut Özal 
Başbakan 

1988 

/. Kaya Erdem 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Abdullah Tenekeci 
Devlet Bakanı 

Ali Bozer 
Devlet Bakanı 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Cemil Çiçek 
Devlet Bakanı 

M. Oltan Sungurlu 
Adalet Balkanı 

Mustafa Kalemli 
İçişleri Balkanı 

A. Kur t cebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

/. Safa Giray 
Bayındır!ıik ve İskan Bakanı 

H. Hüsnü Doğan 
Ulaştırma Bakanı Y. 

İmren Aykut 
Çalışma ve''Sosyal Güvenlik Bakanı 

Fahrettin Kurt 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

K. Oktay 
Devlet Bakanı 

Veysel A t as oy 
Devlet Bakanı 

A, Kahveci 
Devlet Bakanı Y 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Nihat Kitapçı 
Devlet Bakanı 

Ercan Vuralhan 
Millî Savunma Bakanı 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

H. Celâl Güzel 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

Bülent Akarcalı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ye Köyişleri Bakam 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret (Bakanı 

M. Tınaz Titiz 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 66) 



— 21 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda öngörülen ana statü ve diğer düzenlemeler 
yürürlüğe girinceye kadar, mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürlüğü ilk Genel Kurulu toplantıya çağırır ve bu toplantı 
ile ilgili her türlü işlemleri yürütür. 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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