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Sayfa Sayfa 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ, 
doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin so
runları, 

İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinde, idare 
tarafından alınan, yargılamanın aleniye
tine aykırı önlemler; 

Konulannda gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Ankara Milletvekili Beşer Baydar'm, 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna ait 
bir arsanın, imar planı değişikliğiyle ca
mi alanı olarak tahsisine ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Baka
nı Şükrü Yürür cevap verdi. 

Lüksemburg'a gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ercan Vuralhan'm dönü
şüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tez
keresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin 
verilmesi kabul edildi. 

Görüşmelerine devam olunan, 2004 
Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, 3182 Sayılı 
Bankalar Kanununun İki Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Ta
sarısının (1/488, 2/57) (S. Sayısı: 113) ka
bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

İçel Milletvekili M. İstemihan Talay 
ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35 in
ci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
(2/55) (S. Sayısı: 98) ve 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 
63 arkadaşının; 1111 Sayılı Askerlik Kanu
nunun 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair (2/46) (S. Sayısı: 99); 

Kanun tekliflerine ilişkin Millî Sa
vunma Komisyonu raporları kabul edile
rek, tekliflerin reddedildiği açıklandı. 

10 Kasım' 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Uye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgöl 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
10 . 11 . 1988 Perşembe 

Raporlar 
1. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 

İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/415) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tari
hi: 9.11.1988) (GÜNDEME) 

2. — Malatya Milletvekili ibrahim 
Aksoy ve 20 Arkadaşının, 2429 Sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 
Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/53) 
(S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 9.11.1988) 
(GÜNDEME) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 Arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve içişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı: 122) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.1988) (GÜNDEME) 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden iki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 
9.11.1988) (GÜNDEME) 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile Zon
guldak Milletvekili Koksal Toptan'm 2954 
Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka
nununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/37, 2/61) (S. 
Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 10.11.1988) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Afyon Milletvekili Abdullah 

Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/206) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 4.11.1988) 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere ko
nu teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/207) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 7.11.1988) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/208) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 8.11.1988) 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili M. İstemihan 

Talay'm, "Tarsus'un, şimdilik il yapılma
sının düşünülmediğine" dair 31.10.1988 
tarihli beyanına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/368) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 7.11.1988) 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko
çak'm, A.B.D. Büyükelçisinin Doğu Ana
dolu gezisine ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/369) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 8.11.1988) 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'm, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasa
balarının ne zaman ilçe yapılacaklarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.11.1988) 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
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den bir kısmının Gebze-Çayırova'daki Ta
rım Meslek Lisesinde istihdam edileceği 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/371) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 8.11.1988) 

5. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze-Pelitli Köyünde kurul
makta olan "ASRAY" Ray Fabrikasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/372) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 8.11.1988) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/373) (Başkan
lığa geliş tarihi: 8.11.1988) 

7. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Savrun çayı ile Çınar, Kamışlı, 
Kandak ve Gani Geçeği dereleri ıslah ça
lışmalarının ne zaman yapılacağına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/374) (Başkanlığa geliş tari
hi: 8.11.1988) 

8. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1980 yılından sonra, hakla
rında sıkıyönetim veya Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde dava açılan sanıklara 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.11.1988) 

9. — Hatay Milletvekili Öner Mis
ki'nin, Hacettepe Üniversitesi Merkez 
Kampusu Kız Öğrenci Yurdu çevresinde 
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meydana geldiği iddia edilen olaylara iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 
9.11.1988) 

10. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, "Yakın Tarih" adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/377) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 9.11.1988) 

Medis Araştırması Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki 
bazı uygulamaların neden olduğu sorun
ları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yol
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/47) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 9.11.1988) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık siste
mindeki sorunları ve bu sorunlara getiri
lecek çözüm yollarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.1988) 
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BIRINCI OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

I. — Atatürk'ün ölümünün 50 nciyıldönü-
mü münasebetiyle saygı durusunda bulunulması 

BAŞKAN — Büyük Atatürk'ün ölü
münün 50 nci yıldönümü münasebetiyle, 
aziz ruhu için, Genel Kurulu 3 dakika say
gı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aziz ruhu şad olsun. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Iran Büyükelçiliğinin, Atatürk'ün 
Ölümünün 50 nci yılında, diplomatik nezaket ve 
uluslararası kurallara uymayarak bayrağını indir
memesi konusuna ilişkin gündem dıst konuşması 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Mu
rat Sökmenoğlu, eşsiz Atatürk'ün ölümü
nün 50 nci yılında, diplomatik nezakete, 
uluslararası kurallara uymayan Iran Bü
yükelçiliğinin bayraklarını yanya indirme

me nezaketsizliği üzerinde gündem dışı 
söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyo
rum. 

Buyursunlar Sayın Sökmenoğlu. 
MUSTAFA MURAT SÖKMEN

OĞLU (Hatay) — Saym Başkan, saym 
milletvekilleri; eşsiz Atatürk'ü, ölümünün 
50 nci yılında bu sene değişik bir şekilde 
acısını gönlümüzde hissederek, matem gö
rünümünde olmadan anıyoruz. 

Konuşmama başlamadan evvel, "En 
büyük eserim" dediği millî hâkimiyetin te-
celligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisin
de, hatırası önünde tazimle eğiliyor. Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, eşsiz Atatürk'
ün ölümünün 50 nci yılında, diplomatik 
nezaketten uzak, uluslararası kurallara ay
kırı, dostane olmayan bir davranış içinde 
olan İran Büyükelçiliğinin tavrını huzur
larınızda protesto etmek istiyorum. İran, 
bitmez tükenmez Atatürk düşmanlığını, 
radyolarından Atatürk'e dil uzatarak sür-
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dürüp, mektuplarla dağıttığı küçültücü 
yayınlara ilaveten, milletçe Büyük Ata'yi 
andığımız bugün, sefaretinin bayrakları
nı yarıya indirmeyerek, Türk Milletine ve 
Devletine hakaret etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylesine küs
tahça davranmanın hiçbir mazereti ola
maz. Şimdi, huzurlarınızda Atatürk Cum
huriyetinin Hükümetine sesleniyorum: 
İran Büyükelçisi personna non grata ilan 
edilsin; yani, istenmeyen adam ilan edi
lerek, mesele telin edilsin. 

Muhterem milletvekilleri, eğer, Hü
kümet, Türk Devletine yönelik bu hare
keti uluslararası kuralları çiğneyerek yap
ma küstahlığını gösteren İran Büyükelçi
liğini telin edip, elçiyi personna non gra
ta ilan etmezse, sorumlularına ödetmez
se, sorumlusu kendisi olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, çünkü, ha
reket, yalnız eşsiz Atatürk'e değil, onun 
Ata'sı bahane edilerek Türk Devletine, 
Türk Milletine yöneliktir. Böylesine bir 
hareket geçiştirilemez, hafife alınamaz; 
diplomatik üslupla, incelikle halledilecek 
bir mesele olmaktan çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, dört 
Yunanlının Dev-Sol davasında yüce mah
kemeye karşı takındığı küstah tavır ve ey
lemlerinin bir icabı olarak tutuklanması
nı Davos'la karıştırıp, "Davos'a zarar 
vermez" diye temenni gibi beyanda bu
lunan Dışişlerini de uyarmak isterim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Karıştırdın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Aman dikkat edin 
Davos ruhu delinmesin. Türkiye'nin dip
lomatik misyonlarını kuşatan, Atina'da 
Türk Elçiliği etrafında eylem yapan Yu
nanlı Helen ruhunu hatırlatıyor da, Da
vos ruhu bozulmuyor, bizim bağımsız 
mahkemelerimize müdahale eden, dil uza
tanların tutuklanması mı Davos ruhunu 
bozacak?.. Davos ruhu var mı ki, Davos 

bozulmasın diyor?!. 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo

rum. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Çok say

gısızsın! 
İran Elçiliği değil mi senin konun 

seVgili kardeşim? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — İran nere Davos nere? İran Elçisi
nin bayrağını yarıya indirmediğini söyle. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sayın Biçer, Yuna
nistan'da Türk Büyükelçiliği muhasara al
tına alınacak, Dev-Sol davasında tutukla
nan dört Yunanlı için eylem yapılacak, 
ben bunu kürsüye getireceğim, siz, "bu
nu yanlış alıyorsunuz" diyeceksiniz... 

BAŞKAN — Tamam efendim... Lüt
fen efendim... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Mesele dış müna
sebet meselesi. Hani senin milliyetçi ru
hun? (DYP sıralarından alkışlar) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sen çok 
milliyetçisin... 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —Ankara Milletvekili Arif Sağ'vt, Millî 
Eğitim Komisyonundan çekildiğine ilişkin önerge
si (4/46) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa 
önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Millî eğitim Komisyonu üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
10.11.1988 
Arif Sağ 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
59 — 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
ve 50 arkadaşının, Olağanüstü Hal Bölge Wüiği 
kapsamına giren illerdeki bazı uygulamaların ne
den olduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi 

BAŞKAN — İki adet, Meclis araştır
ması önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasanın 13 üncü maddesi, temel 
hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel sı
nırlamaların, demokratik toplum düzeni
nin gereklerine aykırı olamıyacağmı hük
me bağlamıştır. Buna karşılık, olağanüs
tü hal bölgesi kapsamında bulunan Bin
göl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, 
Siirt, Tunceli ve Van illerinde uzun süre
dir sürdürülen ve giderek yoğunlaşan uy
gulamalara bakıldığında, güvenliğin sağ
lanması için uygulamaya konulan birçok 
önlemin amacını aştığı, bu bölgede yaşa
yan bir kısım yurttaşların temel hak ve öz
gürlüklerini kısıtladığı veya ortadan kal
dırdığı görülür. 

Kişinin yaşama hakkı, maddî ve ma
nevî bütünlüğünün dokunulmazlığı, suç
luluğunun mahkeme kararı ile saptanma
sına kadar suçlu sayılmamasına ilişkin hü
kümler, Anayasanın 15 inci maddesine gö
re savaş, seferberlik ve olağanüstü dönem
lerde bile uygulamadan kaldıralamaz. 
1982 Anayasasındaki bu düzenlemelere, 
uluslararası insan hakları sözleşmelerine 
karşılık, bir yandan olağanüstü dönem sü
rekli uzatılarak olağanlaştırılmış, öte yan
dan bu yönetim altındaki bir kısım uygu
lamalar, sıkıyönetim dönemlerinden fark
sız olarak, birçok yurttaşın temel hak ve 
özgürlüklerini ortadan kaldırmıştır. Bu
gün, bu bölgede had safhada olan yoksul

luğa, işsizliğe ve geçim sıkıntısına rağmen, 
yurttaşların temel sorunu özgürlüktür. Bu 
yurttaşlarımızın ekmek ve su kadar özgür
lüğe ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Yurttaşların bu haklarını kullanma
larını sağlamak Devletin başta gelen gö
revidir. Yurttaşların şikâyetlerine ve mağ
duriyetlerine ilişkin başlıca uygulamaları 
şu şekilde özetliyebiliriz: 

Birçok il, ilçe merkezleri ile köy bi
rimlerinde hiçbir olaya karışmayan birçok 
yurttaş, siyasî düşüncelerinden dolayı ve
ya hiçbir ciddiyeti olmayan ihbarlar sonu
cu gözaltına alınmaktadır. Soruşturma sü
resince, sanıkların gayri insanî uygulama
lara ve işkenceye maruz kalması olağan
laşmıştır. Olpğanüstü Hal Yasası hüküm
lerinden yararlanılarak, soruşturma süresi 
30 güne kadar uzatılmakta, böylece işken
ce izlerinin ortadan kaldırılması için ek sü
re kullanımı gelenekleştirilmektedir. Suç
ların ferdiliği ilkesi yok sayılarak, sanık ile 
birlikte yakınlarının haksız yere gözaltına 
alınması veya sanığın bulunamaması hal
lerinde, bir önlem olarak sanık yerine ya
kınlarının soruşturmadan geçirilmesi gi
derek yaygınlık kazanmaktadır. 

Birkısım kırsal kesimde, bölgede fa
aliyet gösteren yasadışı örgüt gerekçe gös
terilerek alman güvenlik önlemleri yurt
taşların günlük yaşantısını olumsuz etki
lemiş, birçok köy okulu ile sağlık ocakları 
karakol olarak kullanılarak, eğitim ve sağ
lık hizmetleri aksatılmıştır. Birçok köyde 
yurttaşların kimlikleri toplatılarak, bu va
tandaşların acil işlerini görmeleri için bu
lundukları yerleşim yerini terketmeleri izi
ne bağlanmıştır. Resmî genelgelerle, bir 
kısım illerde havanın kararması ile birlik
te köylü yurttaşların en yakın komşu köy
lere gitmeleri özel izine bağlanmış, hay
vanların otlatılmasına yasak getirilmiştir. 

Bazı köy birimlerinde, yurttaşlar, 
olurları alınmadan evlerinden çıkarılmış, 
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bu yerler güvenlik personelinin kullanımı
na verilmiştir. Yine bir kısım küçük yer
leşim birimlerinde bulunan ev ve hayvan 
barınak yerleri, yurttaşlara herhangi bir 
seçenek gösterilmeden, tazminat ödenme
den imha edilmiştir. 

Yönetimce göreve alınan bir çok köy 
korucusu, artık devletin silahı ile kendi ki
şisel sorunlarını çözmeye başlamıştır. Ko
rucuların yarattığı birçok terör olayı va
tandaşı canından bezdirmiştir.Olağanüs-
tü Hal Yasası çerçevesinde, gerek bir kı
sım güvenlik personelinin, gerekse köy ko
rucularının ihmal veya tedbirsizlik yüzün
den karıştıkları yaralama ve öldürme olay
larında Memurin Muhakematı Yasasına 
göre işlem yapılması, soruşturmaları ge
ciktirmekte, objektif olmayan soruşturma
larla olayların failleri zamanında yargı 
önüne çıkmaktan kurtulmaktadırlar. 

Yukarıda anlatılan bu gelişmeler so
nucu sayısız yurttaş yıllardır yaşadıkları 
köyleri terkederek, büyük yerleşim mer
kezlerinde, yaşamlarını sürdürme olanak
larını aramaya başlamışlardır. Bütün bu 
uygulamalarda, iyi veya kötü niyet aramak 
anlamsızdır. Esas olan objektif gerçekler
dir. Devlet güvenliğine dönük önlemler, 
vatandaşın karşıya alınması ile değil, on
ların temel hak ve özgürlüklerinin azami 
şekilde korunması ile gerçekleştirilmelidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisjnte oluştu
rulacak bir Meclis araştırma komisyonu, 
olayın boyutlarını yansız olarak sergileye
cek, meseleyi iktidar muhalefet ikilemin
den çıkaracaktır. 

Bu gerekçelerle, Olağanüstü Hal Böl
ge Valiliği kapsamında kalan illerde, yu
karıda anlatılan sorunları yerinde tespit et
mek, bu sorunlara toplumun demokratik
leştirilmesi doğrultusunda çözüm yolları 
bulmak amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

— 61 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Kâzım Özev 
Tokat 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Vedat Altun 
Kars 

İlhami Binici 
Bingöl 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ali Uyar 
Hatay 

Kâzım Ulu soy 
Amasya 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

İsmail Hakkı Önal 
C İstanbul 

Türkân Akyol 
İzmir 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

İbrahim Tez 
Ankara 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Ekin Dikmen 
İçel 

Hasan Zengin 
Manisa 

Veli Aksoy 
İzmir 
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Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Erol Güngör 
İzmir 

1 Rüştü Kurt 
Giresun 

Erol Ağagil 
Ankara 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Mustafa Sarı gül 
İstanbul 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Kamer Genç 
Tunceli 

Öner Miski 
Hatay 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ali Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Musa Gökbel 
Muğla 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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Birgen Keleş 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
Arif Sağ 
Ankara 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Önerge, gündemdeki 
yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması konusundaki öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

2. — Genel Kurulu ziyaret eden Hindistan 
Halk Meclisi Başkam Bağramjakar başkanlığın
daki Parlamento Heyetine Başkan tarafından 'Hoş 
geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının resmî davetlisi olarak ülkemizde bu
lunan Hindistan Halk Meclisi Başkanı Sa
yın Bağramjakar riyasetindeki Hindistan 
Parlamento Heyeti, şu anda Meclisimizi 
onurlandırmış bulunmaktadır. 

Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına 
"hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü 
ve 32 arkadaşının, bankacılık sistemindeki sorun
ları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollar mı tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/48) 

BAŞKAN — Diğer araştırma öner
gesini okutuyorumu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

24 Ocak 1980'den itibaren başlayan 
süreçte giderek büyük bir darboğaza gi
ren bankacılık kesimi özellikle 4 Şubat 



T.B.M.M. B : 24 10 . 11 . 1988 O : 1 

kararları ve sözde serbest faiz uygulama
sı sonucu iflasların föaşlayabüeceği bir or
tama sürüklenmektedir."' "ît 

Oysa, kalkınmada gerekli sermaye bi
rikiminin yaratılmasında vazgeçilmez ku
rumlar olan bankaların biran önce ekono
miye yararlı hale getirilmesi yaşamsal bir 
önem sunmaktadır. 

Bankacılık sistemindeki sıkıntıların 
bir bölümü ülke ekonomisinin yapısal so
runlarından ortaya çıkmakta, diğer bölü
mü ise, bizahiti sistemin kendini yenile
yememesinden ve verimsiz işleyişinden 
kaynaklanmaktadır. Ne varki, sonuç ola
rak, ülkedeki yapısal sorunlarla, bankacı
lık sisteminin kendine özgü sorunları bir
birini karşılıklı etkileyerek banka sistemi
nin toplum yararına işleyişinin giderek yi
tirilmesine yol açmaktadır. 

Gerçekten, bir yandan halkın tasar
rufları, diğer yandan sisteme sağlanan 
devlet kaynakları ile finansman kaynağı
nı oluşturan bankacılık sistemi, elindeki 
kaynakları üretime yöneltmekten çok ti
caret kesiminin spekülatif amaçlarına tah
sis etmektedir. Böylece bankacılık sistemi
nin ana işlevi olan tasarrufların kalkınma 
amaçları doğrultusunda yatırıma dönüş
türülmesi etkinliklerinden hızla uzaklaşıl-
maktadır. Bankacılık sistemi giderek be
lirli kesim ve gelir grupları lehine işler hale 
gelmiştir. 

Bankacılık sisteminin kendine özgü 
sorunlarının çözümüne öncelik verilmesi, 
ekonomideki yapısal sorunların aşılması 
için çok uygun bir ortam hazırlayacaktır. 

Türk bankacılık sisteminin yapısın
dan kaynaklanan başlıca sorunlar şunlar
dır: 

Bankacılık sisteminde ihtisas banka
cılığı geliştirilememiştir. Ticaret bankacı
lığı ön plana çıkmıştır. Oyleki ticaret ban
kacılığı, Türk bankacılık sisteminin en be
lirgin özelliği durumuna gelmiştir. 

Ticaret bankalarının önemli bir bö
lümünde yönetim, büyük sermaye çevre
leri ya da holdinglerin elinde bulunmak
tadır. Yani holding finansmanı amacıyla 
bankacılık yapılmaktadır. 

Ticaret Bankalarının bir bölümü, di
ğer bazı bankaların da yönetimine hâkim 
olmuşlardır. 

Bankacılık sisteminin T.G. Merkez 
Bankası kaynaklarını kullanma oranı ol
dukça yüksektir. Böylece, sermaye çevre
leri, yönetimine egemen oldukları ticaret 
bankaları aracılığı ile oldukça geniş malî 
kaynaklan kullanma olanağına sahiptirler. 

Türk bankacılık sistemi şube banka
cılığı tipindedir. Banka sayısı ülkemizin 
gelişmişlik düzeyine göre fazla ve banka
ların ölçeği küçüktür. Sistem çağdaş uy
gulamalara yeterince ayak uyduramamak-
tadır. 

Banka kredileri üretimi artıracak 
alanlara yöneltilememektedir. Banka sis
teminin etkin olmayan ve sağlıksız işleyi
şi, tefeciliğin yaygınlaşmasına yol açmış
tır. Geçmiş yıllarda yaşanan banker faci-
sanıda dahi banka sisteminin önemli bir 
kusuru vardır. 

Bankacılık sistemi pahalı ve verimsiz 
çalışmakta, dolayısıyla yüksek maliyetli bir 
yapı içinde bocalamaktadır. Vadeli tasar
ruf mevduatı sahibine ödenen net faizle, 
kredi maliyeti arasında önemli bir fark 
oluşmuştur. Bu durum reel kredi faizleri
nin olması gerekenin üstünde belirlenme
sine yol açmıştır. Böylece yabancı kaynak 
öz kaynak oranları yüksek olan ve işletme 
sermâyesi içinde bocalayan, hem de dış re
kabete zorlanan ulusal sanayici, altından 
zor kalkacağı bir yükün altına sokulmuş
tur. Toplumda yatırım heyecanı ve gücü 
kalmamıştır. 

Bankaların bir bölümünde kimi za
man kişisel ve siyasal çıkarlar egemen ol
maktadır. 
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Normal koşullarda verilip de geri 
dönmeyen kredilerle geri dönmeyeceği bi
lindiği halde verilen kredilerin toplamı, 
bankacılık sisteminde olası bir uunalımm 
alarm zillerini oluşturmaktadır. 

Yukarıda bir bölümüne değinilen so
runların tartışılması, çözüm yollarının 
saptanması ve bankacılık sisteminin enf
lasyonla mücadeleye ve ekonomik kalkın
maya katkılarını artıracak bir yapıya ka
vuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci 
ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
nı saygılarımla arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Erol Güngör 
İzmir 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Hasan Zengin 
Manisa 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Erol Ağagil 
Ankara 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Vedat Altun 
Kars 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

İbrahim Tez 
Ankara 

M. İstemihan Talây 
İçel 

Erol Köse 
Kocaeli 

Ali Uyar 
Hatay 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Birgen Keleş 
İzmir 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Öner Miski 
Hatay 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Arif Sağ 
Ankara 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hakkındaki öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

Gündemin, " K a n u n Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

— 64 — 
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V. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Konya Milletveküi Haydar Koyuncu'
nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 Saydı, Konya İli 
Merkezinde Karatay, Selçuklu ve Meram Adıyla 
Uç ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içişleri 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 100) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Konya 
Milletvekili Haydar Koyuncu'nun; 
20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı, Konya İli 
Merkezinde Karatay, Selçuklu ve Meram 
Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon, raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Söz isteyen?.. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli)— Sayın Başkan, grubumuz adına Sa
yın Gürbüz konuşacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 
Gürbüz. 

[ SHP GRUBU ADINA ÖZER 
GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
önce, ölümünün 50 nci yılında Ulu Ön
der Yüce Atatürk'e saygılarımızı tekrar
layarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Görüşmekte olduğumuz, Sayın Hay
dar Koyuncu'nun hazırladığı, Konya İli 
merkezinde, üç ilçenin mahallelerinde ba
zı değişiklikler yapmak üzere hazırlanmış 
kanun teklifi üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulu-

(1) 100 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

nuyorum. Grubum ve şahsım adına, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
teklif, gerçekten, teklif gerekçesinde belir
tildiği gibi, acele olarak hazırlanan kanun
da bir değişiklik yapmak ve bir eksikliği 
gidermek üzere hazırlanmıştır. Teklif ge
rekçesinde de bahsedildiği gibi, Selçuklu, 
Meram ve Karatay isimleriyle kurulan üç 
ilçede, Selçuklu Mezarlarının bulunduğu 
Alaaddin Tepesi, Meram İlçesi hudutları 
içerisinde kalmış; yine Selçuklu zamanın
da kurulan Karatay Medresesinin bulun
duğu bölge de Meram İlçesi hudutları içe
risinde kalmıştır. Teklifte, Alaaddin Tepe
sinin bulunduğu bölgenin, Selçuklu İlçe
si hudutları içerisine alınması ve Karatay 
Medresesinin bulunduğu bölgenin de, Ka
ratay İlçesi hudutları içerisine alınması ve 
buna benzer değişiklikler istenmektedir. 

Gerçekten, gerekçede belirtildiği gi
bi, teklif haklı bir isteği içermekte ve gru-
bumuzca da olumlu karşılanmaktadır, an
cak, Hükümetçe ve Anavatan Partisince, 
bu tip ilçeler, ilçeler arasında değişiklik, 
coğrafî değişiklikler daha çok politik çıkar
lar gözetilerek yapıldığı için, Hükümetten 
gelen bütün tekliflerden endişe duymak
tayız. Daha önce, 19.6.1987 gün ve 3392 
sayı ile yasalaşan 103 ilçe yapılmasına ait 
teklif, ilk hazırlıkta 64 ilçe yapılmasına da
ir olarak Meclisimize gelmişti. Sonra, ko
misyonda 34 ilçe ilave edilmişti ve Yüce 
Meclisimizde de 5 ilçe daha ilave edilmiş 
ve 103 ilçe olarak kanunlaşmıştı. Oysa, 
Anayasamızın 126 ncı maddesi, coğrafî de
ğişiklik yapılabilmesi için, önce coğrafî du
ruma, sonra ekonomik koşullara ve daha 
sonra da kamu hizmetlerinin gereğine 
bakmayı ister. Üç unsur getirmiştir. Hü
kümetimiz hazırladığı tasarıda, daha önce 
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getirdiği tasarıda, gerçekten bu üç unsur 
var mıydı, yok muydu, bakmalı ve araştı
rıp gelmeli idi. Gelmeliydi; çünkü, komis
yona da, 64 ilçe olarak gelen Hükümet ta
sarısına, yarıdan fazla, 34 ilçe daha ilave 
edilmiştir. Yine Meclisimizce de 5 ilçe da
ha ilave edilmiştir. 

Bundan şu sonuç çıkıyor: Hükümet 
ya gerçekten Anayasanın da aradığı, coğ
rafî durumlarda değişiklik yapan teklifle
ri ciddî bir araştırma ile Meclisimize ge
tirmiyor ya da politik çıkarlarla, sırf poli
tik çıkarlar için "başka hizmet getireme
dik, bari ilçe yapalım" düşüncesi iktidar 
Partisinde ve Hükümette hâkim oluyor. 
Çünkü, iktidar Partisi daha önceki çalış
malarda da, seçimlerde nasıl oy alırım he
sabında, her zaman politik çıkarı ön pla
na almakta ve politik çıkar için ne gereki
yorsa bunu yapmakta, böyle bir alışkan
lığa girmektedir. 

Seçim kanunları her seçim için deği
şir. Şimdi yeni yerel seçimlere geçeceğiz; 
yeni kanun hazırlanıyor. Acaba, Hüküme
tin, daha çok iktidar partisinin çıkarı ne
rede olur, buna gitmektedir. Hükümet de 
artık bu alışkanlıklarını bırakmalıdır. Se
çimlerin, her zaman, seçim yasalarıyla ka-
zanılmadığı anlaşılmalıdır. Geçen referan
dumda bütün kozlar oynandığı halde, ge
rekli sonuç alınamamıştır. Demek ki, se
çimi kazanmak için, sadece seçim yasala
rı yetmiyor; seçim kazanmak için, hizmet 
ederek ülkenin karşısına çıkmak gerekiyor. 
Hükümet, artık bunu ön plana alarak çık
ma yollarını ve seçim kazanma yollarını 
aramalıdır. Çünkü, sayın milletvekilleri, 
bahsettiğim 103 İlçe 'Yapılması Hakkında
ki Kanun, 31.12.1988 tarihine kadar Hü
kümete yetki veren bir maddeyi de ayrıca 
içermiştir; bir geçici madde ile, 31.12.1988 
tarihine kadar Hükümete yetki verilmiş
tir. İstediği; belli koşullarda ilçe yapabil
me yetkisi... Üzülerek gördük ki, bu yetki 

de referandumda oy pazarlığı olarak kul
lanıldı; ilçe olmak isteyen bazı bölgelere, 
gelin oyunuzu iktidarın istediği görüşten 
yana verin, sizi ilçe yapalım gibi oy pazar
lığı aracı olarak kullanıldı. Bunlar böyle 
olmamalı. Hükümet, gerçekten, Anayasa
nın 126 ncı maddesine göre ilçe olması ge
reken, coğrafî bölgelerde il olması gereken 
bölgeleri tespit ederek, bu ihtiyaçlarını be
lirterek Yüce Meclisimiz karşısına gelmeli 
ve bu yasalar alelacele çıkmamalıdır. Ale
lacele çıktığı zaman, bu teklifte görüldü
ğü gibi birtakım boşluklar nedeniyle çok 
haklı istekler ile karşı karşıya kalmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, demin belirtti
ğim gibi, Hükümetin ve iktidar Partisinin 
çok acele kanun çıkarma alışkanlığının 
karşısındayız. Tasanlar, teklifler, araştırı
larak, incelenerek Meclisimize gelmeli ve 
komisyonlarımızda belli süre araştırılma
lı, incelenmeli, sonuçta Yüce Mecliste tar
tışılarak yasalaşmahdır. 

Yine, İktidar Partisinin ve Hüküme
tin her konuyu siyasî çıkar için ön planda 
tutup Yüce Meclisin karşısına gelmesine 
karşıyız. Artık, beş yılını dolduran iktidar 
bu alışkanlıklarından vazgeçmeli, yüce 
halktan, yüce milletimizden ancak hizme
tiyle oy alabileceğini bilebilmelidir. Eğer 
bu böyle olmazsa, son seçimlerde ve refe
randumda görüldüğü gibi, oy süratle dü
şecektir ve henüz bilemediğimiz; ama 26 \ 
Martta yapılacağı söylenen yerel seçimler
de de bu seçimi nasıl alabilirim diye yeni 
bir seçim kanunu hazırlıklarıyla karşımı
za çıkmak yerine, belli seçim kanunları ile 
çıkabilmeliyiz ve Hükümet böyle oy ala
bilmeyi denemelidir. Yoksa, yüce halkı
mız, artık, desteğini iktidardan çekmiştir 
ve ısrarla çekmektedir. 

Ancak, Sayın Koyuncu'nun hazırla
dığı yasa teklifini, daha önce alelacele çık
mış olan bir yasanın haklı boşluklarını dü
zelttiği için olumlu karşılamaktayız ve 
oyumuz olumlu olacaktır. 
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Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sa
yın üye?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Grubu
muz adına, Alaettin Kurt konuşacak efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun... 
Sayın Tanır?.. 
VEFA TANIR (Konya) — Madde 

üzerinde konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı Konya 
İli Merkezînde Karatay, Selçuklu ve 
Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hak
kındaki Kanunda Değişiklik Yapılma

sına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 20.6.1987 Tarih ve 
3399 Sayılı Kanunun 1 inci maddesine 
aşağıdaki (ç), (d), (e), (f) ve (g) fıkraları 
eklenmiştir. 

ç) Meram ilçesine bağlı bulunan; Çif-
temerdiven, Tercüman, Zenburi, Mih
mandar, Şams, Devle, İçkaraaslan, Baba-
sultan, Kasapsinan, İbnişahin ve Şeref şi
rin mahalleleri Karatay ilçesine bağlan
mışlardır. 

d) Meram ilçesine bağlı bulunan; Ni-
şantaş, Küçükihsaniye, Babalık, Yenişehir, 
Tarla, Ferhuniye, Devricedit, Büyükihsa-

ı niye, Beyazıt, Hamidiye, Beyhekim ve 
Özalan mahalleleri Selçuklu ilçesine bağ
lanmışlardır. 

e) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan 
Kalenderhane mahallesi Karatay ilçesine, 
yine Selçuklu ilçesine bağlı bulunan De-
dekorkut mahallesi de Meram ilçesine 
bağlanmıştır. 

f) Karatay ilçesine bağlı bulunan Bü-
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yükkayacık mahallesi Selçuklu ilçesine 
bağlanmıştır. 

g) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan; 
Ortakonak, Çengilti, Acıdort ve Zincirli 
köyleri Karatay ilçesine bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Alaet
tin Kurt; buyurun. 

Sayın Kurt, zannediyorum 20 daki
kaya göre hazırlandınız, ama, maalesef, 
şansınız 10 dakikaya isabet etti. Bu itibar
la, sürenizi bu istikamette kullanmanızı ri
ca edeceğim. 

DYP GRUBU ADINA ALAETTİN 
KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Ata'miza, aramızdan 
ayrılış yıldönümü münasebetiyle, engin ve 
sonsuz saygılarımı ifade ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Konya Milletvekili Haydar Koyun
cu' nun, 20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı, 
Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu 
ve Meram Adıyla Üç Üçe Kurulması Hak
kındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyo
nu Raporu üzerinde, grubumun görüşle
rini ifade etmek üzere söz alnjış bulunu
yorum. Bu münasebetle, Yüce Meclise 
saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; bu kanuna esas teşkil eden 3392 sa
yılı Kanunun gerekçesinden, gerekçenin 
özünü ihtiva eden bir bölümü burada tek
rar etmek istiyorum. 3392 sayılı Kanunun 
gerekçesinde ifade edildiği üzere, Anaya
samızın 126 ncı maddesi, "Türkiye, mer
kezî idare kuruluşu bakımından, coğraf
ya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller 
de diğer kademeli bölümlere ayrılır'' hük
münü getirmiştir. İlçe kurma zarureti, ka
mu hizmetlerinin daha rasyonel bir çer
çevede yürütülebilmesinden doğmuştur. 
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Yine, Kanunun gerekçesinde, ulaşı
mın, halkın ihtiyaçlarını giderme ve res
mî dairelerle ilgili işlemlerinin halli üze
rinde yarattığı olumsuz etkiler, ilçe olma
ları halinde, hizmetlerin daha etkin ve ve
rimli bir şekilde yürütüleceği dikkate alı
narak, tasarıda yer alan yerleşim birimle
rinde yeniden ilçe kurulması zorunlu ha
le gelmiş ve tasarı bu amaçla hazırlanmış
tı. 

Bu tasarı üzerinde daha evvel grubu
muz adına konuşan konuşmacılar şu gö
rüşlere yer vermişlerdi ve iktidarı uyarmış
lardı. Gelişen ekonomik şartlar, politik ne
denler, nüfus hareketleri, kamu hizmetle
rinde ve kamu hizmeti anlayışında birta
kım değişmeleri gerektirir ve bu değişme
ler hem alan yönünden olur hem de kap
sam bakımından olur. Hal böyle olunca, 
elbette bu değişiklikler idarî teşkilatı da et
kiler. Elbette bu yeni şartlara göre kamu 
hizmetlerini vatandaşın ayağına götür
mek, hizmetleri mahallinde çözümlemek 
bakımından yeni idarî birimlerin gelişen 
şartlara göre kurulması da tabiîdir. Bu 
yönleriyle, elbette, getirilen tasarının ana 
esprisiyle tamamen mutabıkız. Ne var ki, 
bu gibi idarî ve mülkî idare taksimatında 
yapılacak değişikliklerin çok dikkatle ya
pılması gerekir. Zira, her idarî bağlantı, 
yeni teşekkül edecek ilçe veya il, hatta bu
cak veya köy halkını sevindireceği kadar, 
buralardan ayrılan yörelerdeki bir grup 
insanlarımızı da rahatsız edebilir. O ba
kımdan, zaten, gerek Anayasamız, gerek 
İller idaresi Kanunu, idarî değişiklikler
de, başta coğrafya durumu, ekonomik 
şartlar ve kamu hizmetinin gereklerinin 
esas alınacağını madde halinde hükme 
bağlamıştır. Tabiatıyla, bunun yanında 
birtakım idarî ve güvenlik zaruretlerini 
ilave eder isek, elbette bu şartlar içerisin
de, bu şartları kendinde toplayan yöreler
de yeni idarî birimlerin kurulması tabiî
dir. Bu görüşler, bu uyarılar konuşmalar-
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da giderek devam etmiş ve "Bu ilçelerin 
kurulacağı bölgelerde yapılacak ve yapıl
ması muhtemel her türlü seçimler üzerin
de bir baskı unsuru olarak daima elde bu
lundurulması fevkalade mahzurludur" 
uyarısı getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol 
Partisinin, bu 3392 sayılı Kanun görüşü
lürken ortaya koymuş olduğu tespitin ne 
kadar yerinde ve doğru olduğunu, bugün 
önümüze gelen ve yapılan bir hatanın dü
zeltilmesinden ibaret olan bu kanun tek
lifi, bir defa daha ortaya koymuş bulun
maktadır. Gündemdeki mevcut tekliften 
önce, bu mevzuda Meclise gelmiş ve ka
nunlaşmış tasarıların görüşülmesi sırasın
da da, kanun tasarılarının çok daha ciddî 
hazırlanması gerektiğini söylemiş ve de
ğişiklik tasarılarının Meclise çok sık geti
rilmekte olduğunu ifade etmiştik. Uygu
lama birliği ve uygulamanın sürekliliği 
olarak ifade ettiğimiz ve sizlerin de dilden 
düşürmediğiniz istikrarın böylece bir nok
tada ihlal edildiğini ifade etmiştik. 

Şimdi, sırası gelmişken, yeni ilçelerin 
kurulmasıyla ilgili kanuna, bizim, Doğru 
Yol Partisi olarak kabul oyu verdiğimizi 
hatırlatmak isterim. Biz, yeni ilçeler ku
rulmasına karşı olmadık. Biz, bu yeni il
çeler kurulurken, kanunun aceleye getiril
miş olduğunu; kanundaki 64 ilçeye bila-
hara, mal gümrükten kaçmasın kabilinden 
ilaveler yapılmasındaki aksaklıkları söyle
dik. Kanunun objektif hale sokulamamış 
olmasından yakmmıştık. Bu işte de yük
sek enflasyonla karşılaşmamak için, sağ- , 
lıklı tespitlerin gerektiğini ifade etmiştik. 
Hukukun, ihtiyaçlarını ve ülke imkânla
rının içinde kalmamızın gereğini beyan et
miştik. Kurulan bu 103 ilçenin, kayma
kam yanında, hâkim, kâtip, tapu memu
ru, nüfus memuru isteyeceğini söylemiş
tik. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, söz 
buraya gelmişken sizlere bir gerçeği de 
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buradan ifade etmek zorundayım: Bugün, 
Gebze'de birisi, Birinci Bölge Tapu Sicil 
Muhafızlığında, diğeri de, Tapu Fen 
Amirliğinde, üç dört yıldan beri hiçbir iş 
güvencesi vermeden çalıştırdığınız iki ha
nım kızımız var. Bunlardan amirleri 
memnun, arkadaşları memnun, ahali 
memnun; ancak, üç dört yıldır bir türlü 
iki tane kadro verip de bu kızlarımızı kad
roya alamamışız. Tapu Bölge Müdürlüğü 
için konuşuyorum, tüm İstanbul bölgesi
ne bu yıl 10 tane kadro ihdas edebilmişsi
niz. 

Bu durumu, herhalde iktidar olarak 
kasten yapmıyorsunuz; ilçe imkân ve ih
tiyaçları karşısında, içerisinde bulunduğu
nuz sıkıntılı ekonomik durum karşısında 
böyle yapıyorsunuz. 

Bizim, doğrusu buna şu anda söyle
yeceğimiz bir şey yok. Tabiî ki, imkân ola
cak; olmadan vermek Allah'a mahsustur. 
Zaten, beş yıldır uyguladığınız ekonomik 
politikalarınızın iflas ettiğini siz de biliyor
sunuz. 

Giderek, imkânların daha da kısıla
cağını söylemek kehanet değildir. Bunu 
görmek kehanet olmadığı gibi, herhalde 
"hâlâ bir ümit" diye bir düşünceye sap
lanmak cehalet olur. 

j Değerli milletvekilleri, biz diyoruz ki 
veya daha evvel de dedik ki: Mevcut ka
zalarımıza, hatta vilayetler kadar büyük 
kazalarımıza, hâkim, savcı, tapucu, nüfus-
çu vesaire, velhâsıl devlet görevlisi bula
maz iken; ölçülü, hesaplı ve kitaplı olunuz. 
Ölçünüzü, hesabınızı, kitabınızı yitirme-
yiniz. Aksi halde, yaptığınız iş, gösteriş tö
renleri olmaktan öteye gidemez, yaptığı
nız iş siyasî istismardan öteye gidemez; as
lında, kanun teklifinin gerekçesinde ifade 
edilen ve bizim de katıldığımız hususlar 
hayal olur. 

Geçmişte söylediklerimizin doğrulu
ğu ve haklılığı, "böylece çok açık bir şekil
de görülmüştür. Bu teklif, bunun açık de
lilidir. 

Bu uyarılarımızda olduğu gibi, diğer 
memleket meselelerinde de yaptığımız ye
rinde uyarılara kulak vereceğinizi ümit et
mek hayaldir. Çünkü, bu kadar halisane 
uyarılarımıza ve daha evvelki konuşmala
rımıza karşı Sayın Bakanın cevap teşkil 
eden konuşmasının özünü sizlere hatırlat
mak istiyorum: Sayın Bakan o konuşma
sında, cevap olarak, "Belki de konuşmuş 
olmak için muhalefet konuşuyor" diyor ve 
yine, "Bir siyasî iktidar, ilçe yapma kara
rını Yüce Meclisten geçirebiliyor ise, bu, 
o siyasî iktidarın, her şeyden önce gücü
nü gösterir" diyor; yani, "Biz yaptık, 
oldu" diyor. Ben de şimdi bu kürsüden 
kendisine söylüyorum: Bak işte Sayın Ba
kan, gördünüz mü, olmadı... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Bal gibi oldu!.. 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Gücünüze gelince: Onu buradan mı öğ
reneceğiz Sayın Bakan? Herkes sizin yüz
de 36 oyla Meclisin yüzde 65 milletvekil
liğine sahip olduğunuzu ve referandum
da da 100 vatandaştan 35'inin oyuna maz-
har olduğunuzu biliyor. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Yüzde 36'dan yüzde 35'e düştü... 

ALAETTİN KURT (Devamla) — 
Dünya biliyor... Bize, bu şaibeli gücünüz 
yerine, memleket yönetiminde maharet 
gösterebilmenizi arzu ederdim. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygı
larımı sunuyorum. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kurt. 
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Madde üzerinde başkaca söz iste
yen?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP D E M İ R E L (Malatya) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKA

NI GALİP D E M İ R E L (Malatya) — Bir 
maddî hatayı düzeltmek için söz istedim 
efendim. M a d d e n i n (ç) fıkrasında, 
"Zenbur i " değil, yani (m) ile "Zembur i " 
ve " Ş a m s " değil, "Şems" olacak; arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Evet, biz öyle okuduk 
Sayın Komisyon Başkanı. 

Maddeyi, okunuş şekliyle bu düzelt
me ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 2. — Bu kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
M A D D E 3. — Bu kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakere

ler tamamlanmıştır. Teklifin tümünü oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Tümü kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır; hayırlı olsun. 

2. — 4759 saydı iller Bankası Kanunun
da Değişiklik Yapdması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 105) (1) 

(1) 105 S. Saydı Bazmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sıra
sında bulunan, 4759 Sayılı İller Bankası 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu üzerindeki müzakereye 
geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mıştır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz. 

Söz isteyen?.. 
VEFA TANIR (Konya) — DYP Gru

bu adına, Fuat Kılcı... 
O N U R KUMBARACIBAŞI (Koca

eli) — SHP Grubu adına, Erol Köse... 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru

bu adına, Sayın Fuat Kılcı, S H P Grubu 
adına Sayın Erol Köse. 

Buyursunlar Sayın Kılcı. 

DYP G R U B U ADINA FUAT KIL
CI (İzmir) •->- Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; görüşülmekte olan 4759 sayılı İl
ler Bankası Kanununda değişiklik öngö
ren kanun tasarısı hakkında DYP Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. Hepinize sevgi ve saygılar su
narım. \ 

Değerli milletvekilleri, sözlerime 
4759 sayılı Yasanın tanımlanmasıyla baş
lıyorum; çünkü, bu yasanın tanımlanma
sıyla, yapılmak istenen bu değişikliğin ma
nası daha iyi anlaşılacaktır. 

4759 sayılı İller Bankası Kanunu, 13 
Haziran 1945 tarihinde Büyük Millet 
Meclisinde kabul edilip, 23 Haziran 1945 
tarihinde 6039 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı; il 
özel idareleri ile belediye ve köy idareleri
nin ve bu idarelerin kuracakları birlikler-
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le adı geçen idarelere bağlı tüzelkişiliği 
olan veya olmayan ve katma bütçeli idare 
ve kurumların imar işleri ile ilgili konu
larla uğraşmaktır. Görevleri, ortak idare
lerin yapacakları mahallî kamu hizmetle
rine, tüzüğünde yazılı şartlara göre kredi 
sağlamak; 1609 sayılı Yasa hükümleri ge
çerli kalmak şartıyla ortak idare ve bun
lara bağlı kurumların istemleri üzerine, 
harita, plan, proje, içme suyu, kanalizas
yon, enerji ve çeşitli yapı hizmetlerine ait 
etüt, proje ve tesislerin yıllık yatırım prog
ramları içerisinde yapılmasını ve yaptırıl
masını sağlamak; bankadan alman kredi
lerle yapılan işlerden 3611 sayılı Kanunla 
yapım ve denetimleri Bayındırlık Bakan
lığına verilenler dışında kalanların, istek 
ve imkânlarına göre teknik gözetim ve de
netlenmesini üzerine almak; ortak idare
lere ve bunlara bağlı kurumlara gerekli 
olacak makine, araç gereç ve malzemeden 
sağlayabildiklerini bu idare ve kurumlara 
satmak veya kiralamak; bu idare ve ku
rumların banka aracılığı ile sigorta ettir
mek isteyecekleri taşınır ve taşınmaz mal
larını sigorta ettirmek; tüzüğünde yazılı 
banka işlerini yapmak; bu sıraladığımız iş
leri yapabilmek için her türlü araç ve mal
zeme sağlamak ve bu işler için gerekli te
sisleri yapmak; bu konuda yapılacak işle
re, gerek görüldüğünde ortaklık etmektir. 

İller Bankası, kendine özgü kurulu
şu ile idarî olarak, genel kurul, denetçiler 
ve yönetim kurulu marifetiyle yönetilmek
tedir. Genel Müdürlüğe bağlı ' 'Ana Hiz
met Birimleri" adı altında; ikrazlar ve 
Bankacılık Dairesi Başkanlığı, Harita Da
iresi Başkanlığı, İmar Planlama Dairesi 
Başkanlığı, İçme Suyu Dairesi Başkanlı
ğı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Ya
pı İşleri Dairesi Başkanlığı, Enerji Daire
si Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlı
ğı, Makine ve Sondaj Dairesi Başkanlığı 
adları altında dokuz adet daire başkanlık
ları ile işlevlerini yürütmektedir. 

Ayrıca, danışma ve denetim birimleri 
olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştır
ma Planlama Koordinasyon Daire Baş
kanlığı, Hukuk Müşavirliği; 

Yardımcı birimler olarak da, Muha
sebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Per
sonel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdarî 
İşler Dairesi Başkanlığı, Savunma Uz
manlığı gibi birimleriyle görevlerini sür
dürür. 

İller Bankası, Kuruluş Kanununda 
izahı yapıldığı gibi, bilhassa belediye hiz
metlerinin yürütülmesinde, görülmesinde, 
belediyelere sağladığı gerek finans sağla
ma ve gerekse teknik bilgi ve hizmet im
kânları ile belediyelerimizin gördüğü bel
de hizmetlerinde büyük katkıları olan bir 
bankadır. 

Belediyelerimizin beldelerinde yap
mayı planladıkları yatırım projelerinde 
kendi bünyelerinde ön çalışmalardan he
men sonra ilk müracaat edecekleri hem 
danışman hem de bu yatırımların yapıl
ması süresince teknik bilgi aktarımı, plan, 
proje hazırlanması, ihale işlemlerinin ya
pılması, ihale edilmesi, işin yapılması sü
resince denetimi, müteahhit ile ilişkilerin 
yapılması, hakedişlerin tanzimi, ödenmesi 
gibi pek çok hizmetleri belediyeler adına 
yapmaktadır. 

Bir beldenin ihtiyacı olan halihazır 
kadastro haritalarının yapımı, imar plan
larının hazırlanması veya banka bünyesin
deki elemanlara yaptırılması, içme suyu 
için sondaj kuyu açılması, isale ve terfi is
tasyonları kurulması, su depoları ve şehir 
içme suyu tesisleri yapılması, projelerin 
hazırlanması, ihalesi, takibi,.ödemelerinin 
yapılması, kanalizasyon projeleri hazırlan
ması, ihalesi, yapımı, denetimi, her türlü 
yapı işlerinin proje, inşaat, ihale, denetim 
işlerinin yapılması, yerleşim birimleri ve 
belediyelere elektrik enerjisi nakli, dağı
tımı, trafo merkezleri inşası, kurulu veya 
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kurulacak tesislere gerekli malzemelerden, 
transformatör, enerji nakil hatları, direk 
vesaire gibi malzemelerin temini, su işle
ri için boru ve fiting malzeme temini gi
bi, sayılamıyacak kadar pek çok hizmet bu 
banka tarafından yapılmaktadır. 

Bu pek çok hizmetlerin yapılması 
için, pek tabiî ki paraya ihtiyaç vardır. Ül
kemizin yüzde 65,3'ünün belediyeliklerle 
yaşadığını ve ülkemizin 1 910 belediyeye 
sahip olduğunu düşünürsek, yeni mahal
lî seçimlerde de bu sayının 2 bine yaklaş
tığını fat* edersek, bu belediyelerin için
de 1 adet bûyükşehir belediyesi bulundu
ğunu da söylersek, işin büyüklüğü ve va
hameti görülecektir. 

Banka, kuruluş tarihi olan 13 Hazi
ran 1945 tarihinde, 100 milyon sermaye ile 
kurulmuştur. O günden 1981 yılına kadar 
gelmiş geçmiş hükümetlerce, bu sermaye
ler muhtelif defalar artırılmış, 1981 yılın
da son olarak 20 milyara yükseltilmiştir. 
Son yıllardaki yüksek enflasyon, günün 
şartları, paranın değer kaybetmesi göz 
önüne alındığında, 20 milyarlık sermaye 
çok yetersiz kalmıştır. Bakanlar Kurulu bu 
sermayeyi, iki katma kadar artırma yetki
sine sahip olmasına rağmen, yükseltmiş; 
kuruluş Kanunu ve 2380 sayılı Yasa ile de 
sağlanan imkânlarla sermaye artırımı 
1985'te 20 milyarı doldurmuştur. Serma
ye tahsilatı devam ettirilerek, 1987 sonu 
itibariyle 95 milyarın üzerinde sermaye bi
rikimi olmuştur. 1988 yılı ortalarında ise 
bu sermayenin 130 milyarı bulacağı ifade 
edilmektedir. Bu gerekçeler ortada durur
ken, Hükümetin 200 milyar lira olarak bu 
bankaya sermaye teklif etmesini yadırgı
yoruz. Çünkü, 130 milyar sermayeyi se
nenin ortasında bulan bir bankanın, 200 
milyarı zaten sene itibariyle aşacağı aşi
kârdır. Ne var ki, Plan ve Bütçe Komis
yonu bu rakamı 300 milyara çıkarmıştır. 
Biz bu rakamın 500 milyara çıkarılması-
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nı istiyoruz. Bu rakamın bile çok kısa sü
rede geçersizleşeceği, sermayenin bu ra
kamı aşacağı görüşündeyiz. Yaşamakta ol
duğumuz hiperenfiasyon, emisyondaki pa
ranın son yıllarda görülmemiş boyutlara 
ulaşması, yüksek faiz politikası gibi, takip 
edilen ekonomik politikalarla bu 500 mil
yarın bile kaç sene içerisinde yetersiz ka
lacağı belli değildir, ama, ekonomik ted
birler ülkemizde uygun hale getirilir, emis
yondaki para aşağılara çekilir, paramız de
ğerini hiç olmazsa bulunduğu noktada ko
rursa, o zaman 300 milyarı yeterli göre
biliriz; fakat, yakın bir gelecekte böyle bir 
düzelmenin olacağını tahmin dahi edemi
yoruz. 

Bu bankanın sermayesinin 500 mil
yara kadar çıkarılmasını teklif ederken, 
Cenabı Allah'ın, memleketimize, bu gü
zel ülkemize daha iyi günler göstermesini 
diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Erol Köse; buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EROL KÖ
SE (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 4759 Sayılı İller Bankası Ka-
nununuda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı üzerinde görüşlerimi
zi belirtmek üzere, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz almış bulunmak
tayım. Şahsım ve grubum adına sizleri 
saygı ile selamlarım. 

İller Bankasının sermaye artırımı ile 
ilgili bu tasarıya gelmeden önce, İller Ban
kası hakkında, hepinizin de bildiği kısa bir 
hatırlatma yapmak istiyorum. 

Belediyeleri malî ve teknik yönden 
desteklemek amacıyla 11.6.1933 tarihinde 
2301 sayılı Kanunla "Belediyeler 
Bankası" olarak kurulan banka, 13.6.1945 
gün ve 4759 sayılı Kanunla "İller Banka-
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sı*' adını almıştır. İller Bankası adını alan 
banka, sadece belediyelere değil, yerel yö
netimlerin diğer kurumlan olan il özel ida
relerine ve köy idarelerine de hizmet gö
türür hale gelmiştir. 

Bankanın sermayesi, 4759 sayılı Ka
nuna göre, aşağıdaki kaynaklardan sağ
lanmaktadır: 

1. İl özel idareleriyle belediyelerin 
yıllık gelirleri tahsilatıyla, bu idarelere ge
nel bütçe gelirlerinden verilen paylann 
yüzde 5'inden; 

2. İl özel idareleriyle belediyelere 
bağlı tüzelkişiliği haiz olan veya olmayan 
ve katma bütçeli idare ve kurum ve bir
liklerinin bağlı bulundukları idare bütçe
lerine intikal etmeyen gelirlerinden Gelir 
Vergisi çıktıktan sonra kalan safi kazanç
larının yüzde 5'inden; 

, 3. Bankanın yıllık safi kârından köy 
idareleri sermaye payı olarak ayrılacak 
yüzde 30'lardan; 

4. Bütçe veya diğer herhangi bir yer
den yapılacak her türlü yardımlardan; 

5. Belli bir tahsis yeri gösterilmeksi-
zin veya sermayeye katılmak üzere yapı
lacak bağışlardan; 

6. Özel yasayla banka sermayesine 
eklenmek üzere sağlanacak para ve ayrım
lardan. 

Yukarıda kaynakların sıralanışından 
da anlaşılmaktadır ki, İller Bankası serma
yesinin en önemli kaynağını, 1 inci mad
dede belirttiğimiz belediyelere ve il özel 
idarelerine yasalarla sağlanan gelirlerin 
yüzde 5'i oluşturmaktadır. Bu kaynak 
hem yerel yönetimlerin hizmet üretebil
meleri için önemli bir kaynaktır ve hem 
de İller Bankasının gücünü artıracak bir 
kaynaktır. 

Durum böyle olunca, yerel yönetim
lerin gelir kaynakları üzerinde durmak çok 
önem taşımaktadır. Bilindiği gibi, 1949 yı
lında çıkanlan 5237 sayılı Yasa ile beledi

yelere Gelir Vergisinin yüzde 5'i, tekel safı 
hâsılatının yüzde 2'si, Akaryakıt İstihsal 
Vergisinin yüzde 8'i, Gümrük Vergisinin 
yüzde 15'i, Tellaliye Vergisinin tamamı ol
mak üzere, yeni gelir kaynaklan sağlan
mıştır. Bu gelirlerin yüzde 80'i belediye
lere pay olarak dağıtılmış ve yüzde 20'si 
de İçişleri Bakanlığının emrinde Beledi
yeler Ortak Fonunda toplanmıştır. 

Bu fonda toplanan paralarla da, be
lediyeler, içme suyu, kanalizasyon, elek
trik tesisleri; mezbaha, harita ve imar pla
nı gibi hizmetleri yapmıştır. 

Bu fondan yapılan yardımlann yüz
de 50'si hibe, yüzde 50'si de 20 yıl süreli 
borç olarak belediyelere verilirken, 1960'h 
yıllarda çıkanlan bir fon yönetmeliği ile 
hibe kısmı kaldırılarak, fonun bir bölümü 
eski borçlann tasfiyesinde kullanılmış, di
ğer bölümü de yirmi yıl vade ile faizsiz 
•olarak belediye hizmetlerinde kullanılmış
tır; ancak, küçük belediyelerin harita ve 
imar planı gibi hizmetleri yine hibe ola
rak yapılmıştır. 

Belediyelerin artan ihtiyaçlan fon ge
lirleriyle de karşılanmadığı için, 1962'de, 
Birinci Beş Yıllık Plan dönemine geçişte 
genel bütçeden belediyelere yardım yapıl
ması kabul edilmiş, ilk defa, Maliye Ba
kanlığı bütçesinin transferler bölümüne 
belediyeler için 20 milyon lira ödenek ko
nulmuştur. Planlı dönemle birlikte kent ve 
kasabalarda nüfusun hızla artmış olması, 
belediyelere bu artışa paralel kaynak sağ
lanamamış olması belediyeleri güç du
rumda bırakmış, bu durum klasik altyapı 
hizmetlerienin dahi yapılamadığı çarpık 
ve sorunlu kentlerin ortaya çıkmasına ne
den olmuştur. 

Yerel yönetimlerle ilgili olarak 
2.2.1981 tarihinde 2380 sayılı Yasa ile ye
ni bir sistem getirilmiş; bütçe gelirlerinin 
yüzde 5'i belediyelere, yüzde l'i de U özel 
idarelerine verilmek suretiyle, yerel yöne-
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tim gelirlerinde bir gelişme olmuş, buna 
paralel olarak da, İller Bankasının serma
ye payları arttığı için, 23.6.1981 tarihinde 
2480 sayılı Kanunla, İller Bankasının ser
mayesi 20 milyar liraya çıkarılmıştır. 2380 
sayılı Kanunla elde edilen ve belediyele
rin yüzde 5, il özel idarelerinin yüzde l'lik 
paylarının yüzde 80'leri belediyelere ve il 
özel idarelerine hisse olarak gönderilmek
te, yüzde 20'si de, belediyelerle ilgili kıs
mı imar İskân Bakanlığının kontrolünde
ki bir fonda, il özel idarelerine ait kısmı 
ise İçişleri Bakanlığında kurulan bir fon
da toplanmıştır. Bu fonlarla ilgili dağıtı
mın nüfus esasına göre yapılması öngörül
mesine rağmen, son zamanlarda küçük 
belediyelere ağırlık tanıyan bir uygulama
nın yapıldığı da gözlenmektedir. 

İmar İskân Bakanlığı Fonu, beledi
yelerin, Devlet Planlama Teşkilatınca 
programa alman kanalizasyon, harita, 
imar planı, tesis ve projeler ile 100 bin nü
fusun altındaki kentlerin içme suyu tesis
leri yapımında kullanılmaktadır. Böylece, 
belediyelere dağıtılan yüzde 5Tik hissenin 
yüzde 20'si fona ayrıldığından, belediye
lere reel olarak yüzde 4Tük bir hisse payı 
düşmektedir. 

9.5.1984 tarihli 3004 sayılı Yasa ile 
2380 sayılı Yasanın "Belediye Gelirleri" 
ile ilgili kısmında bir değişiklik yapılmış, 
bu değişiklikle, genel bütçe vergi gelirleri 
üzerinden belediyelere yüzde 10,30 ve il 
özel idarelerine de yüzde 2,30 oranında 
pay verilmesi öngörülmüştür. 

Aynı kanunda, belediyelere ayrılan 
yüzde 10,30'luk payın, yüzde 8'inin bele
diyelere -büyükşehir belediyeleri hariç-
hisse olarak gönderilmesi, yüzde 2 Tik kıs
mının İller Bankasındaki Bayındırlık ve 
İmar İskân Fonunda toplanması ve bin
de 30Tuk kısmının da Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı Mahallî İdareler Fonunda 
toplanması öngörülmektedir. Yüzde 2Tik 

Bayındırlık ve İmar İskân Fonunda biri
ken kaynakların da yine, daha önce oldu
ğu gibi, Devlet Planlama Teşkilatınca 
programa alman, belediyelerin altyapı hiz
metlerinde kullanılması öngörülmektedir. 
Bu fondan, 1987 yılında revize program
la birlikte 50 milyar lirası belediyelerin ka
tılımı ve 225 milyar lirası da Bayındırlık 
ve İmar İskân Fonundan olmak üzere, 275 
milyar liralık yatırım yapılmış ve 511 mil
yar lira da belediyelere hisse olarak gön
derilmiştir. 

9.5.1984 tarihinde çıkarılan 3004 sa
yılı Yasadaki paylar muhafaza edilerek, 
daha sonra çıkarılan yasa ile yüzdeler dü-
şürülmeseydi, hem belediyelere gönderi
lecek paylar yüksek olacaktı hem de Bele
diyeler Fonunda biriken paraların mikta
rı bugünkünden çok daha fazla olacaktı; 
onun için de daha fazla yatırım yapılabi
lecekti; çünkü, aradan geçen birbuçuk yıl 
sonrasında, 4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı 
Kanunun 130 uncu maddesiyle, 2380 sa
yılı Kanunun 3004 sayılı Kanunla deği
şik 1 inci maddesinde yapılan bu değişik
lik, hem belediye paylarını ve hem de be
lediye fon gelirlerini düşürmüştür. Yüzde 
10,30'luk belediye payı yüzde 9,25'e, yüz
de 2,30 olan il özel idare payı yüzde 1,70'e 
indirilmiştir. Yüzde 10,30'luk belediye pa
yının yüzde 8'i, belediyelere hisse olarak 
verilirken, bu orart yüzde 6'ya düşürül
müş, yine yüzde 10,30'un yüzde 2'si Ba
yındırlık ve İmar İskân Fonuna verilecek
ken, bu fonda evvela yüzde 3'e doğru bir 
yükselme yapılacağı görüntüsü verilmiş; 
fakat, bu yüzde 3Tük artış, bütçe kanun
larında yapılan düzenlemelerle, evvela 
yüzde 2,30'a düşürülmüş, daha sonra da 
bu yüzde 2,30'un yüzde 30'u, 3405 sayılı 
Kanunla, diğer fonlarda olduğu gibi, büt
çe kaynakları arasına alınmıştır. 

Aynı yüzde 2,30'un yüzde lOTuk kıs
mı da Sosyal Dayanışma Vakfına verilmek 
suretiyle, Bayındırlık ve İmar İskân Fo-
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nunda bulunması gereken yüzde 2,30'luk 
toplamının yüzde 40'ı bu fondan geriye 
alınmıştır. 

Dolayısıyla, 2380 sayılı Kanunun 
3004 sayılı Kanunla değişik 1 inci mad
desindeki Bayındırlık ve İmar iskân Fo
nundaki yüzde, 3239 sayılı Yasayla 3 pu
an düşürülmek suretiyle, hem fon gelirle
ri azaltılmış hem de belediye hisseleri dü
şürülmüştür. 

1988 yılı itibariyle, 3405 sayılı Ka
nunla Belediyeler Fonunda toplanan pa
radan hazineye iade edilecek pay 101 mil
yar lira, Sosyal "Vardım ve Dayanışma Vak
fına 24 milyar lira olmak üzere, toplam 
125 milyar lira olmuştur. 

Ayrıca, belediyelere hisse olarak gön
derilecek yüzde 8'lik payın yüzde 6'ya in
dirilmesi suretiyle de, belediye pay gelir
lerinde 250 milyar liralık azalma olmuş
tur. 

Fondaki bu azalma sebebiyle, İller 
Bankasınca teklif edilip Devlet Planlamaca 
programa alınan ve 1988 yılı fiyatlarıyla 
3 trilyon 240 milyar liralık keşif bedelli 
projelerin, 1,7 trilyonluk kısmı 1988 yılın
da bitirilebilecek, 1989 yılma da 1988 fi
yatlarıyla 1,5 trilyon liralık iş devredilmiş 
olacaktır. Fiyat artışlarıyla 1,5 trilyonluk 
proje tutarları yine 1989 yılında 3,5 tril
yon liraya tırmanacaktır. 1989 yılında 
Devlet Planlama Teşkilatınca 452 milyar 
liralık yatırım tavanı belirlendiğine göre, 
programa yeni bir iş alınmaması halinde 
bile, programdaki projelerin tamamlan
ması sonsuza doğru sürüp gidecektir. 

Ayrıca, Maliye Bakanlığı, 1988 fon 
gelirleri için aktarması gereken 200 mil
yar liranın bugüne kadar ancak 115 mil
yar lirasını fona aktarabilmiştir. Bu durum 
da, çok kıt kaynaklarla programındaki iş
leri bitirmeye çalışan İller Bankasını güç 
durumda bırakmıştır. 

Yine, akaryakıt gelirlerinden payın 
yüzde 5'ten 1988 yılının nisan ayında, ev
vela yüzde 3,6'ya ve daha sonra da yüzde 
1,8'e düşürülmesi, fon gelirlerinin daral
tılmasına neden olmaktadır. 

Hükümet, yukarıda saydığımız ne
denlerle, belediyelere 1981 yılından sonra 
sağlanan nispî rahatlamayı günden güne 
daraltırken, bu kere, 1989 yılı bütçesinde, 
250-300 milyar liraya kadar, Maliye Ba
kanlığında bir fon oluşturduğuna dair ha
berler vardır. Maliye Bakanlığının emrin
de böyle bir fon oluşturulursa, hiç kuşku 
yok ki, bu fon 1989 yerel seçimlerinde, 
"Benden yana-bana karşı" anlayışı için
de, hiçbir objektif ölçüye bağlı kalınmak
sızın dağıtılacaktır. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız ye
rel yönetimlerle ilgili yasa ve uygulama
lar, hiç kuşku yok ki, onlara bugüne ka
dar çok önemli hizmetler vermiş ve bun
dan sonra da çok önemli ve objektif hiz
metler vereceğine inandığımız İller Ban
kasını da yakından ilgilendirmektedir. 

Halen 20 milyar lira sermayeli olan 
İller Bankası, bu küçük öz kaynağına rağ
men büyük hizmetler verirken, 1987 yılı 
itibariyle 75,2 milyar lira, 1988 Eylül ayı 
itibariyle 140 milyar lira sermaye hâsılatı 
yapmıştır. Yapılan bu hâsılat hızına bakı
lınca da, 1989 yılında, yasa tasarısındaki 
200 milyar lira, Komisyonda kabul edilen 
300 milyarlık sermayeye ulaşılmış olacak
tır. 

Yasa tasarısıyla Bakanlar Kuruluna 
bir misli artırma yetkisi verilmesine rağ
men, enflasyon sonucu suni olarak şişen 
bütçe gelirleri sebebiyle bu sermaye de ye
tersiz kalacaktır. Sayın Komisyon görüşü
müze katılırsa, ben de Sayın Doğru Yol 
Sözcüsü arkadaşımın belirttiği konuları 
belirtmek ve sermayenin 500 milyar lira
ya çıkarılmasını önermek istemekteyim. 

— 75 — 
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Komisyon, kendi getirdiği rakamda kal
masını istiyorsa, onu da destekliyoruz. 

Bu sermaye artırımı ile, İller Banka
sının bugüne kadar yapmakta olduğu 
olumlu hizmetlerinin devamını diliyor, bu 
bankada bugüne kadar özveriyle çalışan 
personelin özlük haklannda da en kısa sü
rede iyileştirmeler yapılmasını dileyerek, 
şahsım ve grubum adına, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz 

isteyen?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

4759 Sayılı iller Bankası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 4759 sayılı İller Ban
kası Kanununun 23.6.1981 tarihli ve 2480 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bankanın sermayesi 
300 000 000 (üçyüz milyar) liradır. Bu 
sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla bir 
misline kadar artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Mustafa Kul ko
nuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA 
KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekili arkadaşlanm; bu kanun 
tasarısıyla, İller Bankasının 20 milyar li
ra olan sermayesi 300 milyar liraya çıka-
nlacak ve bu sermayeyi iki katına kadar 
çıkarma yetkisi de Bakanlar Kuruluna ve
rilecektir. Yine, belediyelerden ortaklık pa

yı olarak kesilip muvakkat hesapta bekle
tilen payların sermayeye eklenmesi hük
mü getirilmektedir. 

Bu tekliflere hiçbir diyeceğimiz yok; 
gerçekten, katılmamak elde değil; ama, İl
ler Bankasıyla ilgili bazı uygulamalar ve 
aksaklık gördüğümüz bazı konularda, par
tim adma görüşlerimizi kısaca ifade etmek 
istiyorum. 

Belediyeler, nüfustan oranında ve yıl
lık bütçelerinin yüzde 5'i oranında, İller 
Bankasına ortaktır ve her yıl, belediye his
selerinden İller Bankasına para kesilmek
tedir. İller Bankası ise, vergiler ve fonlar 
içerisinden belediyeler için kesilen para-
lann toplanması, eşit ve adil bir şekilde da
ğıtılması görevini üstlenmiştir. Biz, son 
yıllarda bazı belediyelerin ödeme güçlü
ğü içinde olduklarını biliyorduk ve görü
yorduk; ancak, tüm bu sıkmtılann, bele
diye başkanlarının veya belediye meclis
lerinin beceriksizliğinden, sorumsuzlu
ğundan, onların yaptığı haksız uygulama
lardan kaynaklandığını zannediyorduk. 
Yine de öyle; bu konuda herhangi bir kuş
kumuz yok. Özellikle ANAP'lı belediye 
lerde olan yolsuzlukları duymayan kalma
dı. Bunların bu sorumsuzca davranışları
nın dışında, bu tür ödeme güçlüklerinin 
olmasında, İller Bankasının ve Maliye Ba
kanlığının büyük katkısı, büyük payı ol
duğunu zannediyoruz. Bunun sebebi ise, 
önceleri, Maliyede belediyeler için topla
nan paralann iller Bankası tarafından her
gün alınması mümkün iken; yani hergün 
herhangi bir vergi dairesinde toplanan pa
ra herhangi bir Ziraat Bankası şubesine' 
yatırıldığı zaman, İller Bankası temsilci
leri gidip bu parayı rahatlıkla çekip, bele
diyelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması 
için verebilirken, son yıllarda başlanan bir 
uygulamayla, İller Bankasının, Maliye Ba
kanlığından bu paraları hergün alması 
mümkün olmamaktadır. Sadece ayda bir 
gün olmak kaydıyla, ayın 30'undan 30'u-
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na para alabilmekte, belediyelerin acil ih
tiyaçlarını karşılayabilmek için herhangi 
bir imkâna sahip olmadığından dolayı,.be
lediyelerin bu tür ihtiyaçlarına cevap ve
rememektedir. 

İller Bankası, belediyelere verdiği kı
sa vadeli borçlar için yüzde 30 faiz uygu
lamasına karşılık, banka kendi imkânla
rıyla bu borçları veremediğinden dolayı, 
bazı aracı bankalar vasıtasıyla özel ban
kalardan kredi alıp, aracı olarak belediye
lere kredi verdiğinden dolayı, yüzde 30 fa
izle; yani kendi imkânlarıyla veremediğin
den dolayı yüzde 80, yüzde 90 faiz oranı 
ile belediyelere para vermekte, belediye
ler de aldığı bu paralara ödediği bu faiz
lerle bu işin altından çıkamadığından do
layı, birçok belediye ödeme güçlüğü içe
risinde bulunmakta; değil yatırım yap
mak, işçilerin ücretlerini dahi ödemekte 
güçlük çekmektedir. 

Yine, İller Bankasının belediyelere 
verdiği yatırım kredilerinden "katılım 
payı" adı altında bir pay önceleri iş bit
tikten sonra, kesinhesap çıktıktan sonra 
kesilirken, şimdi ise, başlar başlamaz, hat
ta daha iş başlamadan, proje kesinleştik
ten sonra katılım payı kesintisi yapılmak
tadır. Bunun da yine, belediyeler için hak
sız bir uygulama olduğunu zannediyoruz. 

Yine, İller Bankası, dört yıllık faali
yetlerinin sonunda elde ettikleri net kâr
dan yüzde 25 oranında köylere yardım 
yapmaktadır. Hangi köylere ne kadar yar
dım yapılacağına ise İller Bankasının Ge
nel Kurulu karar vermektedir. Acil ihtiyacı 
olan, gerçekten ihtiyacı olan köylere yar
dım yapmaktan çok, yüzde 25 oranında 
yapılan bu yardımlar tamamen politik bir 
araç olarak kullanılmakta, politik amaç
larla bu yardımlar yapılmaktadır; gerçek
ten ihtiyacı olan köylere bu yardımlar 
ulaşmamaktadır. 

Bunun sebebi de, bu genel kurula ka-
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tılan delegeler köy temsilcileri, il özel ida
re temsilcileri ve belediye temsilcileridir. 
Bu delegeler Ankara'ya toplantıya geldik
lerinde, zaten, neyin nereye, nasıl ve ne 
kadar yapılacağı kararlaştırılmış oluyor; 
toplantıya katılan delegelere sadece elle
rini kaldırıp indirmek düştüğünden dola» 
yi, hangi köye ne kadar yardım yapılaca
ğı, gerçekten o köyün ihtiyacı var mı yok 
mu diye bir araştırma yapılmadan, belir
lenmiş oluyor ve iş bitiyor. 

Gene, belediyeler için vergi dairele
rinde ve gümrük idarelerinde toplanan pa
ralar Maliye Bakanlığı tarafından topla
nıyor. Toplanan bu paralar Türkiye Cum
huriyeti nüfusuna bölünerek, nüfus başı
na düşen paralar, belediye sınırları içeri
sinde oturan insanlara yüzde 86 oranın
da, belediye sınırları dışında oturanlara, 
yani köylerde oturanlara ise yüzde 11 ora
nında dağıtılmaktadır. Burada, belediye 
sınırları içerisinde oturanlar biraz daha 
avantajlı durumda olup, il özel idareleri
ne aynı imkân tanınmamakta ve il özel 
idareleri yüzde 11 ile bu toplanan paralar
dan -ki, nüfus başına bölünüp tespit edil
diği halde- kendi paylanna düşeni tam 
olarak alamamaktadırlar. 

Bunlar, İller Bankasının işlerliği açı
sından aksak ve eksik gördüğümüz nok
talardan birkaçı. Bunları Sayın Bakanımı
zın dikkatine arz ediyoruz ve bu kanun ta
sarısı için grup olarak "Evet" oyu vere
ceğimizi bildirip, hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kul. 

Başkaca söz isteyen sayın üye?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İller 
Bankasının sermayesinin 20 milyardan 
300 milyara çıkarılmasıyla ilgili Kanun ta
sarısı hakkındaki görüşmeleri dinledim. 
Sayın konuşmacıların, bu konuya grupla
rının müspet baktıklarını ifade eden ko
nuşmaları için teşekkür ederim. Bu ara
da, madde dolayısıyla Sayın Mustafa 
Kul'un son yaptığı konuşmadaki bazı ko
nulara değinmek mecburiyetini hissettim. 

Sayın Mustafa Kul, tatbikatta bizim 
bildiklerimizle, yapılanlarla, oranlarla hiç 
alakası olmayan şeyler söylediler. Onu bir 
kere İller Bankasına davet ederim; bu 
oranlar nelerdir; kaç para nereye, nasıl da
ğıtılıyor?.. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Bakanım, ben bu bilgileri İller Ban
kasından aklım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Yanlış bilgi almışsınız. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Ge
nel Müdürlükten verdiler efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Doğru değil efendim aldığınız bilgiler. Sa
yın Genel Müdür de burada. Şimdi ona 
da sordum, siz mi verdiniz, diye; "Hayır" 
dedi. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Al
datmışlar Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Yanlış bilgi olmuş efendim. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Yan
lış değil, kastı... Kime güveneceğimizi şa
şırdık. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Ya bana buyurun, ya şeyde... 

Oranlar doğru değildir. Oranlar şöy

ledir, bakınız; Şu anda vergi gelirlerinden 
kesilen yüzde 8,55'dir. Bunun yüzde 6'sı, 
belediyelerin nüfuslanna göre, belediyele
re dağıtılır; yüzde 2,3'ü Belediyeler Fonu
na gider; yüzde 0,25'i de Mahallî İdare
ler Fonuna gider. Oranlar bundan ibaret. 

Köylere gönderilen ve İller Bankası
nın Genel Kurulunda miktarı kararlaştı
rılan kârıyla bağlantılı rakamlar, Genel 
Kurulda global rakamlar olarak tespit edi
lir ve hangi illerde hangi köylere dağıtıla
cağı konusunda, illerden gelen, il genel 
meclislerinin verdikleri köy isimlerine göre 
verilir. İller Bankası Genel Kurulunda hiç
bir köy ismi geçmez. Orada da bir yanlış
lık var efendim. 

Sonra, "İller Bankasının yaptığı ya
tırımların, daha iş başlamadan, proje saf
hasında belediyelerden kesilmekte 
olduğunu" söylediniz. Orada tatbikat şöy
ledir: Bu sene yapılmış olan fiilî yatırımın, 
gelecek sene kesilme süresine göre, beşte 
biri, onda biri, belediyenin gelecek sene-
ki gelirinden kesilir. Fiilî yatırım yapılmış 
ve para harcanmış olması lazımdır ki,ke-
silecek miktar da belli olsun. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Ka
tılım payı iş başlamadan kesilmiyor mu sa
yın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA- \ 
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Katılım payı, birtakım belediyelerin, İller 
Bankasından, vergilerden gelen gelirleri 
dışında bir gelirleri olması halinde, o be
lediyelerin yapılacak olan yatırıma katkı
sı. Kendi rızaları tahtmdadır aslında; o 
katkıyı, garanti ettikleri parayı İller Ban
kası keser. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Da
ha önceki uygulama daha güzelmiş ama... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Herhalde bu daha gelişmiş bir uygulama
dır. 
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Bunları izah etmek istedim; saygılar 
sunarım efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Madde üzerinde .başkaca söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
4759 Sayılı İller Bankası Kanunun

da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederiz. 

MADDE 1. — 4759 sayılı İller Ban
kası Kanununun 23.6.1981 tarihli ve 2480 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bankanın sermayesi 
500 000 000 000 (beşyüz milyar) liradır. 
Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla bir 
misline kadar artırılabilir. 

Gerekçe: Günümüzde yüzde 80'i 
aşan enflasyon muvacehesinde tasarıda 
öngörülen sermaye kısa sürede yetersiz ka
lacaktır. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Cemal Alişan 
Samsun 

Cavit Çağlar 
Bursa 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, aslında bu talebe teşekkür edi
yorum; ama, getirilen değişiklikle, 600 
milyara kadar artırılma imkânı vardır. Yıl
lık artış da ortalama olarak, önümüzdeki 
süre içerisinde takriben 60-70 milyar mer
tebelerinde olacaktır. Şimdi, demek ki, 
aşağı yukarı on yıllık bir süremiz vardır. 
Bu on yıl içerisinde, tekrar değerlendiril
mek için Meclise gelmesinde fayda vardır. 

Bu bakımdan, katılmıyorum demek 
istemiyorum; ama gerekli görmüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 
yürürlüğünden önce 4759 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince tahsil edilip ban
kaca muvakkat hesaba alınmış ve alınacak 
paylar, bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
müteakip ortaklık payları olarak banka 
sermayesine eklenir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3, — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. \fok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
reler tamamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasa
rının tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmış
tır; hayırlı olsun. 

3. — Kam Stmrlarmtn Korunman ve Gü
venliği Hakkmda Kanun Tasarısı ve içişleri ve 
Millî Savunma komisyonları raporları (1/451) (S. 
Sayısı: 106) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sı
rasındaki, Kara Sınırlarının Korunması ve 
Güvenliği Hakkında Kanun Tasansı ve 
içişleri ve Millî Savunma Komisyonları 
raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzake
relere geçiyoruz. 

Söz isteyen?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu adına, 
Sayın İrfan Demiralp konuşacaklar. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, SHP Grubu adına ben konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, İrfan Demiralp; buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

(1) 106 S. Sayılı Bazmayazı Tutanağa eklidir, 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DE
MİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Kara Sınırlarının Ko
runması ve Güvenliği Hakkında Kanun 
Tasarısıyla ilgili olarak grubum adına söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla 
selamlarım. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, esasen 
devletin bekası ve milletin bölünmezliği 
konusunda, memleketin ve milletin lehi
ne olan her türlü kararın, kanun tasan ve 
tekliflerinin yanında yer alırız. 

Bugün, doğu ve güneydoğu sınırla
rında, komşu ülkelerde Suriye, Irak ve 
İran'da cereyan eden olaylar ve bu ülke
lerden Türkiye'ye karşı olan çeşitli taciz 
edici hadiseler, Türkiye'de birtakım bölü
cü mihraklarla paralel bir şekilde bu ül
kelerden meydana gelen sızmalar, gerçek
ten, İçişleri Bakanlığının emrindeki jan
darma kuvvetleriyle önlenemeyecek nok
taya gelmiştir. 

Esas olan, Türkiye Cumhuriyeti sı-
nırlannm korunması ve kollanması; bu
na paralel olarak, yurt içindeki düzenin 
sağlanmasıdır. Biz, bu kanun tasansıyla 
getirilmek istenen değişikliği Doğru Yol 
Partisi Grubu olarak kabul ediyoruz.' Sı
nır bölgelerinden çekilecek olan jandarma 
birlikleri, iç bölgelerde, ülke içinde kırsal 
kesimde yapmış olduğu görevleri bundan 
böyle daha etkin bir şekilde yapmaya de
vam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, şu konuyu özel
likle belirtmek istiyorum: Sınır görevleri 
esnasında kazandan beslenme imkânı bu
lamayan er ve erbaşlara, tayın bedeli ve
rilmektedir. Şu güne kadar jandarma bün
yesinde bu tarzda verilen tayın bedelleri, 
bir insanın çağdaş ölçüler içerisinde bes
lenmesi için yeterli değildir. 

Bu kanun tasarısıyla birlikte, Kara 
Kuvvetlerine verilen sınırları koruma gö-

— 80 — 
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revi esnasında, bu bölgelerde görev alan 
ve kazandan beslenme imkânı bulamayan 
er ve erbaşlara verilecek olan tayın bedel
lerinin, bir insanın çağdaş düzeyde beslen
mesine yetecek ölçüye getirilmesini arzu 
etmekteyiz. 

Bu kanun tasansı ile yapılacak olan 
değişikliğe Doğru Yol Partisi Grubu ola
rak olumlu oy kullanacağımızı belirtir, 
Genel Kurulu saygılarımla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demiralp. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erol Ağagil; buyurunuz efen
dim. 

SHP GRUBU ADINA EROL AGA
GİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Kara Sınırlarının Korunma ve 
Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısının 
.tümü' üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 

' Parti Grubu adına görüşlerimi açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, tasarının içişleri 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında da 
bazı endişelerimi dile getirmiştim. Her 
şeyden önce şunu belirteyim ki, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini 
sağlaması hususunda alacağı her türlü 

/ tedbirlerde Hükümetle beraberiz. Hiçbir 
şekilde, ülkenin savunmasını, Silahlı Kuv
vetlerin asıl görevi olduğu için, başka bir 
gücün eline vermeye ve Silahlı Kuvvetle
ri de bundan ayn düşünmeye imkân ol
madığı kanaatindeyiz. 

Tasarının gerekçesinde belirtildiği gi
bi, Jandarma Genel Komutanlığı da, bu 
bağlamda, dört ana görev içerisinde olmak 
kaydıyla, Silahlı Kuvvetlerin bir parçası 
kabul edilmektedir ve 1956 yılından bu ya
na da doğu ve güneydoğu illerinin özelli
ği itibariyle, bu görevin Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından götürüldüğünü 

biliyoruz. Ancak, biraz evvel, Doğru Yol 
Partili arkadaşımın da söylediği gibi, olay
lar doğu ve güneydoğuda öyle hale gelmiş 
ki, Jandarma Genel Komutanlığının .mev
cut teşkilatıyla, elindeki teçhizatla buna 
yetişemeyeceği öngörülüyor. 

Ben sayın milletvekillerine hatırlat
mak isterim; biz, 1985, 1986, 1987 ve 1988 
bütçelerine, doğu ve güneydoğu illerinin, 
sınırlarının korunması için Jandarma Ge
nel Komutanlığı bütçesine trilyonlara va
ran, trilyonları aşan para koyduk. O za
man, bu zafiyetlerin Jandarma Genel Ko
mutanlığı bünyesinde giderilebileceği ay
nı. Hükümet tarafından kabul edilmiş ve 
böyle bir tasarı getirilmişti. Dört sene Plan 
ve Bütçe Komisyonunda bizden 2 trilyo
na varan para istediler ve aldılar. Ne için 
aldılar bu parayı? Doğu ve güneydoğu sı
nırlarının tel örgüyle boydan boya çekil
mesi, çitlendirilme8İ için aldılar. Ne için 
aldılar? Boydan boya aydınlatma için al
dılar. Ne için aldılar? Temizlenmiş ve ye
niden mayınlanmış, haritaları yeniden ha
zırlanmış birhale getirilmesini yapmak 
için aldılar. Ne için aldılar? Hudut bölge
lerinden belli bir açıldıktaki arazi kesimi
ni istimlak ederek temizlemek suretiyle, 
buraların Jandarma Genel Komutanlığın
ca daha sağlıklı güvenceye alınması için 
aldılar; nöbetçi kulübelerinin sıklaştırıl
ması ve bunların telekomünikasyon sis
temlerinin modernize edilmesi için aldı
lar. 

Peki, dört senedir, 2 trilyona varan, 
bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabulüyle Jandarma Genel Komutanlığı
na verilen bu paralarla yapılan yatırımla
rın seviyesi nedir? Yapıldı mı bu yatırım
lar ve buna rağmen mi hâlâ zafiyet devam 
ediyor ve Jandarma Genel Komutanlığı 
bu görevi yerine getiremiyor? Birinci en
dişem bu konudadır. 

İkincisi, tasarının içerisinde, incelen
diğinde görüleceği gibi, bu görevin Jan-
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darma Genel Komutanlığından alınıp Ka
ra Kuvvetlerine verilmesi halinde erbaş ve 
erlerin ve bunun için kurulmuş olan bir
liklerin tümüyle Kara Kuvvetlerine dev
redileceği; ancak, subay, astsubay ve uz
man Jandarma çavuşların jandarma kad
rosunda, teşkilatında kalmaya devam ede
ceği yazılıyor. Ben o zaman, İçişleri Ko
misyonunda, "Silahlı Kuvvetlerin dört 
kuvveti arasında subay ve astsubay kadro 
oranı açısından bir personel dengesi var
dır. Siz, subay ve astsubay kadrolarını dev
retmediğiniz ve görevi Kara Kuvvetleri
ne verip, personeli Jandarma Genel Ko
mutanlığında bıraktığınız takdirde, bu 
kadro dengesi Kara Kuvvetleri aleyhine 
bozulacak, Jandarma Genel Komutanlı
ğında da bu barış kadrolarına göre, per
sonel sayısında bir artma, bir kadro şiş
kinliği olacaktır. Bu sıkıntının veya bu ay
kırılığın giderilmesi için, neden subay ve 
astsubay kadrolarını da devretmiyorsu
nuz?" diye sorduğumda, üstü kapalı ge
çildi. Şimdi anlaşılıyor ki, territorial (te-
ritoryal) savunma geliyormuş; o zaman 
biz bilmiyorduk. Jandarmanın içerideki 
birtakım görevlerinin artırılması amacıy
la, jandarma bölge komutanlıklarında ila
ve kadrolar kurulması suretiyle, illerde 
alay komutanlıkları, ilçelerde de ilçe jan
darma komutanlıklarında, barıştan itiba
ren ilave kadrolar getiriliyor. Demek ki, bu 
subay ve astsubaylar oraya alınacakmış. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin bu 
konudaki iki tasarıyı aynı anda Meclise 
sevk etmesini ve bir arada görüştürmesi
ni çok daha sağlıklı bulurduk. Jandarma 
Genel Komutanlığının hudut bölgelerin
den çekilip görevden alınmasını biz, ger
çekten bu gerekçeye dayanarak samimiyet
le doğru kabul ediyor ve katılıyoruz; ama, 
anlaşılıyor ki ana amaç bu değil; jandar
ma kuvvetlerini içeride daha fazla bir şe
kilde kullanabilmeye yönelik, asayişi sür
dürmeye ve banştan itibaren birtakım ye

ni teşkilatlar kurmaya yönelik kullanmak 
amacına matuf görülüyor. Öyle olunca, bu 
iki tasannm bir arada gelmesi ve birbiriyle 
mukayeseli olarak müzakere edilmesi ge
rekecekti. Çünkü, önümüzdeki günlerde 
veya haftalarda veya kamuoyu biraz da
ha unutsun diye hiç olmazsa ileriki aylar
da önümüze teritoryal savunma tasarısı 
gelecek. Tabiî bu tasarı şimdi kanunlaştı
ğı takdirde, o zaman o konuda burada ya
pacağımız tenkitler de, o tasarıyı henüz 
bilmediğimiz için tam bir gerçekçilikle bu 
yöne yaklaşmamız şimdilik mümkün gö
rülmemektedir. Bu bakımdan da, böyle 
bir niyetten dolayı, iki tasarının bir arada 
gelmesi halinde, çok daha gerçekçi bir yak
laşımla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
konuyu, gerek komisyonlarda, gerekse Ge
nel Kurulda incelemesinin mümkün ola
cağı görüşündeyim. Bunun bir yanlışlık ve 
eksiklik olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Üçüncüsü, bu tasarıda sadece doğu 
ve güneydoğudan bahsedilerek, kara sınır
ları bahsedilmekte. Halbuki Jandarma 
Genel Komutanlığı ile birlikte, Sahil Gü
venlik Komutanlığı da içişleri Bakanlığı
na bağlıdır. Ege'de, Akdeniz'de Sahil Gü
venlik Komutanlığına bağlı çeşitli gözet
leme istasyonları vardır. Bunlar da, aynı 
şekilde, kaçakçılığın men ve takibi konu
larında çeşitli istihbaratlar alıp, muhabe
re sistemleri yönüyle jandarmaya iletmek
tedirler. Şimdi burada kaçakçılığın men ve \ 
takibi ile ilgili olarak bir, iki başlık ortaya 
çıkacaktır: Kara sınırlarında, Türkiye'nin 
tüm kara sınırlarında konu Kara Kuvvet
lerinin; sahülerimizdeki korumalar da 
Jandarma Genel Komutanlığının, İçişle
ri Bakanlığının ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığının. Bu, ikibaşlılık getirecektir. Bu 
ikibaşlılık, uygulanmakta olan kanunların 
da farklı farklı şekillerde ve farklı farklı 
yerlerde uygulanmasından dolayı yapıla
cak birtakım düzeltmeler veya uygulama
larda farklılıklar ortaya çıkacaktır. Bunu 
da tasarının bir eksikliği olarak vurgula
mak istiyorum. 
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Bir diğer konudaki kişisel düşüncem 
şudur: Bu benim kişisel endişemdir. Jan
darma Genel Komutanlığı halen kaçakçı
lığın men ve takibi ile ilgili konularda bir
takım ilk araştırma, soruşturma, sorgula
ma, hazırlık tahkikatı da yapar. Jandar
ma Genel Komutanlığı içişleri Bakanlığı
na bağlı olduğu için, nispeten, halk indin
de doğrudan doğruya silahlı kuvvetlerle 
halkı karşı karşıya getirmek konusunda bi
raz kenardadır. Endişe ederim ki, bu hu
dut bölgelerinde sadece hududun korun
ması değil, aynı zamanda kaçakçılığın 
men ve takibinde Silahlı Kuvvetlere veri
lince, ileride olabilecek birtakım sıkıntılı 
durumlarda Silahlı Kuvvetlerin hak indin
de haksız yere, olmaması gereken bir şe
kilde yıpranmasına neden olabilir mi, en
dişesini taşıyorum. Bu, stratejik ve askerî 
bir düşünceden ziyade, bir siyasî ve poli
tik endişedir. Bunu da Hükümetin -bu ta
sarıyı hazırlarken nasıl düşündüğünü 
bilmiyorum- dikkatine sunmak isterim. 

Gene, tasarının içerisinde, doğu ve 
güneydoğuda hudut korunmasının, bugü
ne kadar Jandarma Genel Komutanlığı
na bağlı jandarma kuvvetlerince yapıldı
ğı söyleniyor. Bu doğru değildir. Geçtiği
miz yıllarda Irak'a iki defa harekât yapıl
dı. Irak'a harekâtı Jandarma Genel Ko
mutanlığına bağlı birlikler mi yaptı?.. Ka
ra ve Hava Kuvvetlerine bağlı birlikler 
yaptı, hudut ötesi harekâtı yaptı. Hatta o 
zaman da burada çeşitli kereler "Türki
ye Büyük Millet Meclisinin izni olmadan 
bu yapıldı" tarzında konuyu dile getirmiş
tik. O halde, doğu ve güneydoğu hudu
dundaki korumaları, "sınır korumalarına 
dönük bugün çok daha önemli nedenler 
vardır'' diye, bu gerekçeyi gösterip, bu ko
nuyu Kara Kuvvetlerine vermek, gerçek
le bağdaşmıyor. Çünkü, Türkiye'nin stra
tejik hedef planları, kuvvet planları Genel
kurmay Başkanlığınca hazırlanır, Jandar
ma Genel Komutanlığınca hazırlanmaz; 

uygulaması da bizatihi Jandarma Genel 
Komutanlığının kendi kararıyla yapılmaz. 
Karar alındıktan sonra, bunun, özellikle 
Kara ve bilhassa Hava Kuvvetleri tarafın
dan uygulanan kısımları vardır. Dolayısıy
la, bu gerekçenin içerisinde, bu kanunda 
doğu ve güneydoğu sınırlarının jandarma
dan alınıp, asıl maksat hududun korun
ması diye Kara Kuvvetlerine verilmesi de, 
halihazırdaki tatbikatla, pek doğru değil
dir; çünkü, Türkiye'nin, ülkenin savun
ması, özellikle hudutların savunması bir 
bütündür ve Silahlı Kuvvetlerin ana, asıl 
görevidir. Gerekçede de bu bakımdan ta
sarıyla bir çelişki olduğunu vurgulamak 
istiyorum. 

Bugüne kadar, Jandarma Genel Ko
mutanlığının, hudutları korumada 
-gelişen birtakım şartlar karşısında- eksik
likleri olduğu vurgulanıyor. Peki sayın mil
letvekilleri, 1983 yılından bu yana doğu ve 
güneydoğuda, mevcutlara ilave olarak kaç 
jandarma tugayı kurulmuştur? Bunlar için 
kaç yerde jandarma komando eğitim bir
likleri açılmıştır ve buna rağmen yetişme
mektedir? Bu zafiyet bugün mü ortaya çık
mıştır, yoksa bu zafiyet başından beri var
ken, o zaman "alınan kararlar yanlış" gibi 
palyatif birtakım tedbirlerle mi olay geçiş
tirilmeye çalışılmıştır? Eğer ikincisi ise, bu
nun birtakım sorumluları olmak gerekir 
ve bu sorumluların da hesabını sormak, 
her şeyden önce, herhalde Hükümete dü
şer. Bu zafiyet, verilen her şeye rağmen, 
nereden kaynaklanmıştır ve bu kaynaklan
manın sebebi nedir? 

Özetle; tasarıya genelde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti olarak aykırı bakma
dığımızı, ülkenin savunmasının her şey
den üstün olduğunu; ancak, bugüne ka
dar bu konuda yapılan çeşitli yatırımların 
heba olduğunu, boşa gittiğini bu tasarı
nın gerekçesinin bizzat vurguladığını ve 
bugüne kadar alman önlemler ve artırılan 
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Silahlı Kuvvetler personel sayısının -doğu 
ve güneydoğu için- boşa mı gittiği tarzın
daki endişelerimi de taşıyarak, bundan 
sonraki uygulamalar için, hiç olmazsa bu 
konularda daha dikkatli davranılmasını 
diler, Yüce Kurula saygılar sunarını. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym 
Ağagil. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
İsmail Dayı; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL 
DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; kara sınırla
rının korunması ve güvenliği hakkındaki 
106 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, grubum ve 
şahsım adına hepinizi saygı ile selamlıyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, benden önce 
konuşan değerli iki milletvekili kardeşimiz 
(Doğru Yol Partisinin ve Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin grup sözcüleri) bazı de
taylarda farklı olmakla beraber, bu tasa
rının tümü üzerinde ittifak ettiğimizi söy
lemiş bulunuyorlar. 

1956 yılına kadar, İran, Irak ve Suri
ye hudutlarımız Kara Kuvvetlerince ko
runmakta ve güvenliği sağlanmakta idi. O 
zaman gerek görülmüş ve 16.7.1956 tarih 
ve 6815 sayılı Yasa ile, bu görev içişleri Ba
kanlığına ve dolayısıyla Jandarma Genel 
Komutanlığına verilmiştir. Yaklaşık yirmi-
sekiz senedir bu görevi Jandarma Genel 
Komutanlığı bizzat yaptığı gibi -bir değer
li arkadaşımın da kısmen söylediği şekilde-
zaman zaman, gerektiğinde Kara Kuvvet
lerinden takviye alarak sürdüregelmiştir. 
Ancak, son yıllarda, özellikle 1984-1985 
yıllarından bu yana, yüzlerce kilometreyi 
kapsayan bu hudutlar, yakınında (yani, 
İran, Irak ve Suriye hudutlarımız) kolay

ca sızma imkânı olan bu bölgeler ve o böl
ge halkımızın emniyetini sağlama konu
sunda, içten ve dıştan kaynaklanan güç
ler ve destekler sebebiyle, maalesef üzücü 
hadiselere sahne olmuştur. 

Kadın erkek demeden, çoluk çocuk 
demeden yüzlerce masum insanı katleden 
güçlerin bir kısmı kolayca hududardan sı
zabilmişler, bir kısmı da, maalesef, içeri
den destek bulmuşlardır. 

Her hadise yeni tedbirleri gerektirir. 
Yaktn senelerde ne kadar gayret etmiş ol
sak bile, bugün isabetle görüyoruz ki, bu 
hudutlarımızda, yirmisekiz sene önce Ka
ra Kuvvetlerinden alınıp Jandarma Genel 
Komutanlığına verilen bu görevin, tekrar 
Kara Kuvvetlerine iadesi düşünülmüştür. 
Kanaatimce, son derece isabetli bir hiz
mettir; çünkü, çok geniş imkânlara sahip 
olan Kara Kuvvederi bu hizmeti daha iyi 
sürdürecektir, 

Ayrıca, son yıllarda -bölgelerimizden 
de biliyoruz- Güneydoğu ve Doğu Ana
dolu bölgelerine, Jandarma Kuvvetlerini 
takviye için diğer bölgelerdeki subay ve 
astsubaylar da gönderilmiştir. Bugün, pek 
çok şehir yakınlarındaki kırsal kesim ka
rakollarında hemen hemen subay bulun
mamaktadır; şahsen, bölgemde bunu mü
şahede eden milletvekillerinden biriyim. 
İşte bu hizmet, tekrar, Kara Kuvvetleri
ne iade edilirse, Jandarma Komutanlığı da 

. rahatlayacaktır. 
Ayrıca, bu Yüce Meclisten çıkarılan 

yasa ile 103 yeni ilçemiz olmuş, belki önü
müzdeki aylarda yeni ilçe ve illerimiz de 
olacaktır. Dolayısıyla, buralarda Jandar
ma Genel Komutanlığına verilecek hiz
metler nedeniyle, o bölgede son yıllarda 
çok önemli görevler yapan bu Komutan
lığımıza, kendi aslî görevlerine dönüş fır
satını verecektir. 

Değerli SHP sözcüsü arkadaşımın bir 
sözüne bir cümle ile değinmek istiyorum. 
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Evet, smır ötesi harekâtının sadece Jan
darma Komutanlığı görevlileri tarafından 
yapılmadığı bir gerçektir. Gerektiğinde, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Milletinin 
-Anayasa gereğince- sınırlarını, bütünlü
ğünü koruma, kollama görevini üstlenmiş 
durumdadır; ancak, bir mantığı anlamak 
mümkün değildir; "Bu Yüce Meclisten 
izin almadan harekât yapılmıştır" sözü 
evvelce söylendi, bugün de çok değerli ve 
ihtisası olan bir arkadaşım bu cümleyi tek
rarladı. Acaba, haber vererek, "sen ora
da beni bekle, biz harekât yapacağız" di
ye mi harekât yapılır? Yasalar vardır, o ya
salar gereği yedcililere, gerektiği zaman bu 
yetkisini kullanma imkânı verilmiştir. 
Geçmişte olduğu gibi yeni bir hizmet ge
rektiği zaman, yetkililer yasa hudutları 
çerçevesinde o hizmetleri gerçekleştirirler. 
Yoksa, eşkiyaya, "bekle dur, ben gelece
ğim haberin olsun" demek mantık dışı bir 
harekettir. 

Bu tasan vesilesiyle, Anavatan Par
tisi Grubu adına, detaylara girmeden, gö
rüşlerimizi açıklayarak, hepinizi tekrar se
lamlar, yasanın hayırlı uğurlu olmasını di
lerim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok, 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözle
rime başlarken, evvela, sayın'SHP Grup 
sözcüsünün sorularını cevaplandıracağım 
ve daha sonra konuşmamı yapacağım. 

"Jandarma Genel Komutanlığı büt
çesine verilen ve dört beş yıldır harcanan, 
takriben 1,5 milyar liralık yatırımlar ve 
pVojelerin akıbeti ne olacak? Halen bun
lar devam etmekte midir?" tarzında bir 
soruları oldu. Jandarma Genel Komutan

lığınca bu hizmete ilişkin olarak başlatı
lan ve halen devam eden yatırım ve pro
jeler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına dev
redilecektir. Henüz tamamlanmayan işler, 
tasarının geçici 3 üncü maddesi gereğin
ce, Kara Kuvvetleri Komutanlığının stra
tejik hedef planlan, Genelkurmay Başkan
lığınca onaylanmaktadır. Askerî hiyerar
şi içerisinde, Genelkurmayın benimsedi
ği bir projenin, Kara Kuvvetleri Komu
tanlığınca da uygulanmaya devam edile
ceği gayet tabiîdir. Bu nedenle, devlet büt
çesinin israfı söz konusu değildir ve bu 
projeler, devletimizin, milletimizin ihtiyacı 
olan projelerdir, devam edilecektir. 

"Erbaş ve erler Jandarma Genel Ko
mutanlığından alınıp, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına veriliyor; bu bir 
dengesizliktir" diye bir sözleri var. Kara 
sınırlarının Jandarma Genel Komutanlı
ğından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
devri, belli bir süreç içerisinde peyderpey 
yapılacaktır. Bu nedenle, Kara Kuvvetle
rine bağlı birliklerden meydana gelecek iş
gücü artırımını karşılamak üzere, Silahlı 
Kuvvetler İnsan Gücü Temin ve Yetiştir
me Planlannda gerekli düzenlemeler ya
pılmış bulunmaktadır. 

Sınır birliklerinde görev alacak per
sonelin yetiştirilmesi, gerek okul dönem
lerinde, gerekse eğitim merkezlerindeki 
özel eğitim programları ve oriyantasyon 
eğitimleri ile sağlanacaktır. Jandarma Ge
nel Komutanlığına mensup subay ve ast
subaylar, iç güvenlik ve asayiş hizmetle
rinde esasen eksik olan kadrolara aktarı
lacaktır. 

s 

Bilindiği üzere, idarî yapıdaki yeni 
düzenlemeler ile birçok ilçe kurulmuş ve 
hatta il sayısında artışlar planlanmaktadır. 
Bu birimlerde görev alacak diğer kamu 
görevlileri yanında, jandarma personeli de 
gerekecektir. Türkiye büyüyor... 

w 
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EROL AĞAGİL (Ankara) — Büyü-
yorsa, idarî taksimatı ile mi büyüyor? İda
rî taksimatı büyüyünce Türkiye büyür 
mü? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Türkiye büyüyor efendim. Yılda yüzde 2,5 
oranında nüfusu artıyor. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — 67 Ui 
110 ile çıkarırsanız, büyür mü Türkiye? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Jandarma Genel Komutanlığının sınırlar
da görevli personeli, gerek mevcut eksik
likleri, gerekse yeni yapılanmadan doğa
cak personel ihtiyaçlarını gidermede kul
lanılmaktadır. 6815 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar, bu bölgede Ka
ra Kuvvetleri birlikleri sınırkoruması yap
maktaydı. Nitekim, Yunan, Bulgar ve Rus 
sınırları Kara Kuvvetleri birliklerince ko
runmakta, yakın zamana kadar da İran sı
nırının bir bölümünün korunması yine ay
nı kuruluş tarafından yürütülmekteydi. 
Bu nedenle, kara birlikleri, sınır hizmet
lerine yabancı değildir. Bu görevin özelli
ğine göre de, kendi iç bünyesinde eğitim 
çalışmaları yapabilecek seviyede olup, ay
rıca devir işlemleri aşamalı olarak gerçek
leşeceğinden, herhangi bir sıkıntı doğma
yacağı değerlendirilmektedir. 

Keza, bu düzenlemeyle kaçakçılığa 
ilk müdahale Kara Kuvvetleri birliklerince 
yapılacak, olayın tahkikatı mahallî zabı
taca yerine getirilecektir. Bu nedenlerle, 
kara birliklerinin bölgede fazla bir iş hac
mi olmayacaktır. 

Bir soruları da, Silahlı Kuvvetlerin 
halk-jandarma ilişkisine itilmesi konusun-
daydı. "Politik sonuçlar doğabilir" dedi
niz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Soru 
değil de, bir endişe. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Yahut endişenizi belirttiniz. Onu tespit et
tik. 

Tasarıda da belirtildiği üzere, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin sınır 
koruma görevi, sınır hattı boyunca kuru
lan askerî yasak bölge içerisinde kalmak
tadır. Bu görev, bugüne kadar, Silahlı 
Kuvvetlerimizin bir parçası olan Jandar
ma Genel Komutanlığı tarafından yürü
tülmektedir. Görevin Silahlı Kuvvetlerin 
bir diğer unsuruna devrinde, muhatabın 
değişmemesi nedeniyle bir mahzur doğu
racağı düşünülmemektedir. Esasen, Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik
lerin görevi, sınır ihlallerini önlemek, fa
illeri yakalayıp bunlar hakkında zarurî ya
sal işlemleri yapmaktan ve ilgisine göre 
yetkili mercilere teslim etmekten ibarettir. 
Bölge dışında ve bölge içerisinde kalma
sına rağmen, yerleşim birimlerinde emni
yet ve asayiş hizmetleri yine diğer güven
lik güçlerine ait olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bilindiği üzere, 16.7.1956 tarihli ve 6815 sa
yılı Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muha
faza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve 
Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Dev
ri Hakkında Kanun halen yürürlüktedir. 
Bu kanunun 1 inci maddesinde, sınır, kı
yı ve karasularımızın muhafaza ve emni
yetiyle, gümrük bölgesinde kaçakçılığın 
men ve takibi ve tahkiki görevinin İçişleri 
Bakanlığına devredileceği ve bu görevin, 
Bakanlıkça, Jandarma Genel Komutanlığı 
vasıtasıyla ifa edileceği öngörülmüştür. 
Aynı kanunun geçici 5 inci maddesinde 
de, güney ve doğu hudutlarındaki muha
faza hizmetlerinin kanunun yayımından 
sonra, diğer hudut ve kıyılardaki hizmet
lerin ise, en geç 1956 malî yılı sonuna ka
dar devrolunması hüküm altına alınmış
tır; ancak, hudut birlikleri ile gümrük mu
hafaza sivil teşkilatının bulundukları mın
tıkalarda, jandarma kıtaları fiilen görev 
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alıncaya kadar 1 inci maddede zikredilen 
hizmetlerin ifasına bu birlikler tarafından 
devam olunmasına kanunda yer verilmiş
tir. 

Bu hükümler muvacehesinde, Iran, 
Irak ve Suriye sınırlarının emniyet ve mu
hafazası Jandarma Genel Komutanlığın
ca, diğer sınırların emniyeti ise, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından üstle
nilmiş ve bugüne kadar bu statü devam 
etmiştir. 

Günümüzde, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde emniyet ve asayiş 
yönünden meydana gelen ve geçmiş yıl
lara nazaran önemli değişiklik ve özellik 
arz eden olayların boyutu malumlarınız
dır. Komşu ülkelerdeki gerek iç sorunlar 
ve gerekse savaş durumunun yarattığı as
kerî, politik ve ekonomik ilişkilerdeki ge
lişmelerin sonuçları, Türkiye'nin özellik
le Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgele
rindeki iç güvenliği etkileyici nitelik arz et
meye başlamıştır. Halen, mevcudunun 
önemli bir kısmını jandarma sınır tugay
larına tahsis eden Jandarma Genel Komu
tanlığı, hudut sorumluluğunu, diğer gö
rev ve sorumluluklarından azamî ölçüde 
feragat ederek yerine getirebilmektedir. 
Güney sınırlarımızda beliren yeni tehdit
lerin karşılanması ve gelişebilecek olaylar 
yönünden bölgeyi yeterince takviye imkâ
nına sahip bulunamayacağı ve Kara Kuv
vetleri birliklerinin yardım ve desteğine ih
tiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir. 

Bu nedenlerle, hudutlarımızın, Jan
darma Teşkilatına kıyasla daha büyük im
kân ve kabiliyete sahip olan Kara Kuvvet
leri Komutanlığı tarafından korunmasın
da, yurt savunması açısından fayda umul
maktadır. Ayrıca, jandarma birliklerinin 
daha etkin bir şekilde iç güvenlik ve asa
yiş hizmetlerini yerine getirebileceğine 
inanılmaktadır. 

Bilindiği üzere, idarî yapıda düzen
lemeler getirilerek, birçok yeni ilçe kurul
muş ve bazı ilçelerin il yapılması planlan
mıştır. İç güvenlik ve asayiş hizmetlerine, 
esasen yetmeyen jandarma personelinin, 
bu yeni artışları karşılamasmdaki zorluk 
açıkça görülmektedir. Tasan kanunlaştı
ğı takdirde,halen sınırda görevli jandarma 
subay ve astsubaylar, bu eksikliği gider
mede de kullanılacaktır. 

Bu itibarla, huzurlannızdaki tasarı ile, ka
ra sınırlarının korunması ve güvenliğinin 
sağlanması görevi, Jandarma Genel Ko
mutanlığından Kara Kuvvetleri Komu
tanlığına devredilmekte; bu görevin, sa
dece sınır hattı boyunca ve bu hatta ihdas 
edilen birinci derecede askerî yasak bölge 
içerisinde vuku bulacak suçları önlemek 
ve zorunlu yasal işlemleri yapmak suretiy
le yerine getirileceği öngörülmekte ve bu 
bölgeler dışında meydana gelecek olayla
ra -halen olduğu gibi- diğer güvenlik kuv
vetlerince müdahale edileceği belirtilmek
te; görevi yerine getirecek personel hak
kında, bu görevlerin doğal sonuçları ola
rak, 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun, 1918 sa
yılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun müsadir ikramiyesiyle ilgili hü
kümlerinin ve tayın bedeli verilmesine dair 
kanun hükümlerinin uygulanacağı açık
lanmakta; jandarma sınır birliklerinin, 
tedricen Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
devredileceği ve devir işlemleri tamamla
nıncaya kadar, jandarma birliklerinin gö
revlerinin devam edeceği, devir teslim iş
lemlerinin Jandarma Genel Komutanlığı 
ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasın
da yapılacak bir protokolla tespit edilece
ği öngörülmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
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EROL AĞAGİL (Ankara) — Sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, bu tasarının kanunlaşması halin
de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sayısal ola
rak ve araç, gereç ve malzeme açısından 
niteliksel olarak bir artış olacak mıdır? 

Bu tasan kanunlaştığı takdirde, büt
çeye getireceği ilave bir yük var mıdır; var
sa ne kadardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, soruları tespit ettik; aslın
da, hesap yapılmasını gerektiren bir soru
dur. Kendilerine yazılı olarak cevap arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Kara Sınırlarının Korunması ve Gü
venliği Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 

TC. Devleti kara sınırlarının korunması 
ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili esas 
ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun, bu 
görevleri yerine getirecek Kara Kuvvetle
ri Komutanlığı ve bu Komutanlık tarafın
dan tefrik edilen birliklerle bu birliklerin 
enirine verilen veya desteğine tahsis olu
nan diğer birlikleri kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — aaym 

Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Baka-
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nımızı, bir talihsizlik, ikinci kere, Genel 
Kurulda, hazırlıklı olmadığı ve ihtisası ol
madığı konularda karşıma çıkardığı için, 
istemeyerek de olsa, mecburen söz aldım. 

Bir kere, Sayın Bakanım, geçen bir
leşimde de söylediğim gibi, siz bu tasarı
ları götürü alıyorsunuz. Götürü aldığınız 
için de, bilmediğinizden dolayı -haklısınız-
şu anda cevap vermiyorsunuz; ama bura
da Türk Milleti namına oy verecek bir 
milletvekili olarak, düşünün, bunun malî 
yükünün ne olduğunu bana söylemiyor
sunuz. Ben başlangıçta SHP Grubunun 
müspet olarak bu tasarıya baktığını söy
lediğim halde, bana "sonra cevap 
vereceğinizi" söylüyorsunuz. Tasan ka
nunlaştıktan sonra, -kanunlaşırsa- siz ba
na bunu bildirseniz veya bildirmeseniz, 
benim burada vereceğim oy kararını de
ğiştirmeyeceğine göre, hiç olmazsa eğer 
mümkünse 5 veya 10 dakika ara isteyip, 
varsa bir şey söylerdiniz. 

Bir çelişkiyi vurgulamak için özellikle 
söz aldım. Ben bunu İçişleri Komisyonun
da sorduğum zaman, orada da maalesef, 
bir başka sayın bakan, gene Millî Savun
ma Bakanı veya İçişleri Bakanı değil, bir , 
başka Sayın bakan vardı. Hatta, bakan se
viyesinde de değil, bürokrasideki bir ar
kadaşımız vardı. "İlave bir malî yükü 
olmayacak'' bunun dendi. Bakın, ben si
ze bir malî yükü olacağını ispat edeceğim. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara 
Kuvvetlerinin tümü, Dedicated Forces, 
yani, NATO'ya tahsisli kuvvetlerdir. Siz 
şimdi, sayısı 65, 70, 75 bin kişiye varan 
Kara Kuvvetlerinde ilave birtakım kuvvet
leri doğu ve güneydoğuya yeniden gönder
diniz. Bu kuvvetlerin yerine yeni kuvvet
ler teşkil edip NATO'ya tahsis ettiğiniz sa
yıdaki kuvvetleri, yine NATO'ya deklare 
mecburiyetindesiniz. Doğu ve güneydoğu 
ise, NATO Kuvvet Hedef Planlarında yok
tur. NATO planlarında doğu ve güneydo-
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ğu yoktur. O halde, siz bu kuvvetleri NA
TO kuvveden dışında kuvvetler olarak tu
tacaksınız. Bunların giyimi kuşamı, bes
lenmesi, melbusatı, eğitimi, teçhizatı, si
lahı; bunların eğitiminde harcanacak cep
hanenin vesairenin parası; bunları asker 
ederken harcayacağınız para; bunlan bir 
yerden bir yere gönderirken kullanacağı
nız sülüslerin parası vesaire, hepsi buna 
dahil. Nasıl ilave yük yok dersiniz?.. 
Mümkün değil, Silahlı Kuvvetlere ilave 
maddî yük getirecektir; ama bunun mik
tarını, ben aşağı yukan anlayabilmek du
rumundayım; çünkü, Millî Savunma Ba
kanlığının 1989 yılı bütçesinde de böyle bir 
ilave para konmamış. Ne yapacaksınız?.. 
Silahlı Kuvvetlerin mevcut projelerinden 
mi kısacaksınız? Silahlı Kuvvetleri sayısal 
olarak mı azaltacaksınız? Silahlı Kuvvet
leri birlik itibariyle -tümen, kolordu, tu
gay sçviyesi itibariyle- mi azaltacaksınız? 
Çünkü, ilave bir külfet getirecektir. 

ikincisi, tümü üzerinde söylediğim 
bazı laflara yanıt verirken buyurdunuz ki 
Sayın Bakanım, bu sadece hudut bölge
sinde güvenlik ve emniyetle ilgili olacak. 
Halbuki, bakınız tasannm gerekçesi ne di
yor: "Sınırdan içeri doğru 30 kilometre 
derinliğine kadar olan saha, gümrük hat
tını siyasî sınır olarak kabul eder ve bunu 
Bakanlar Kurulu 60 kilometreye kadar çı
kartmaya yetkilidir." 

O halde, bu saha 60 kilometreye ka
dar çıkabilecek ve aslında 30 kilometre 
olan saha içerisinde her türlü görev ve so
rumluluk, şimdi, Jandarma Genel Komu
tanlığından Kara Kuvvetlerine geçiyor; 
çünkü, aşağıda izah ettiğiniz gibi "...şu şu 
şu hükümlerden anlaşılacağı üzere, sınır
larda korunma ve güvenliğin sağlanması 
bir idarî asayiş görevidir'' diyorsunuz ve 
devam ediyorsunuz, bu idarî asayiş göre
vini, sınırlarda, jandarmadan alıp, Kara 
Kuvvetlerine veriyorsunuz. 

Sizin, hudut bölgesi, yasak bölge de
diğiniz, 300 metrelik, 600 metrelik bir yer
dir. 60 kilometreden bahsediyorsunuz Sa
yın Bakanım, bu 60 kilometredeki bütün 
köyleri boşaltacak, bütün meskûn mahal
leri tahliye mi edeceksiniz? Hayır. Edeme
yeceğinize göre, bu bölgedeki asayiş, bu 
bölgedeki bütün bu hudutlardan kaçma 
vesaire, bunlann içeriye doğru takibi ile 
bunların birtakım adlî mercilerle irtibatlı 
olarak ilk hazırhklannm yapılmasıyla Ka
ra Kuvvetlerini görevlendiriyorsunuz. 

İşte bunun için de diyorum ki, siz 
halk ile Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya ge
tirip, Silahlı Kuvvetlerin halk indinde bir
takım yıpranmalarına neden olacak, 
Türkiye'nin hiçbir şekilde ve hiçbir şart 
altında, kendisine toz kondurulmaması 
gereken bir müessesesini, ulusal savunma 
görevinden iç güvenlik görevine döndür
düğünüz zaman, yöre halkıyla bütünleş
mesinde sıkıntılar yaratabilirsiniz. 

Endişelerim bunlardan ibarettir; te
şekkür ediyorum efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ağagil. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ko
misyon. 

Kısa mı konuşacaksınız efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Kısa, Sayın Başkanım; mü
saade ederseniz buradan cevap vereyim. 

Efendim, konunun aslı ve esası, gö
revi, sahibi aslîsine iade etmek olayıdır. 
Yani, bir ülkenin sathını koruma vazifesi 
kara kuvvetlerinindir. Gelin görün ki, 
Türkiye'den dışarıya, başta hayvan ürün-
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lerimiz olmak üzere, büyük bir kaçakçı
lık olayı başladığından, 1956 senesinde ih
tiyaç duyulmuş ve ister istemez 3 adet sı
nır tugayı, yahut seyyar jandarma tugayı 
kurulmuş ve 1918 sayılı Kanunla bu gö
rev jandarmaya verilmiş. Hazır orada 
-bunu bilhassa huzurlarınıza getirmek 
istiyorum- kara kuvvetleri kuruluşuna 
benzer bir seyyar kuruluş yapıldığı için, 
bu bölgenin kara savunması da 1956 se
nesinde bu 3 jandarma tugayına verilmiş
tir. Bugüne kadar bu böyle devam etmiş
tir. Gelin görün ki, hepimizin şahit oldu
ğu gibi, kaçakçılık, ekonomik sebeplerle 
durmuştur. Hatta, tersine dönmüştür; biz
den gidiş durmuş, oradan bu tarafa gelip, 
mal kaçırmak isteyenler çıkmıştır; bizim 
mallarımız gitmez olmuştur. Dolayısıyla, 
kaçakçılık gündemin birinci maddesinden 
düşmüş, ama bunun yerine, maalesef, 
gündemin birinci maddesine, güneydoğu
da başlayan silahlı tecavüz geçmiştir. Öy
le ise, bu sorumluluğun, aslî sahibi olan 
Kara Kuvvetlerine verilmesi, yani 1956 se
nesinde çıkan kanundaki, "kara sınırları
nın korunması jandarmaya aittir" deni
len olayın, bu defa Kara Kuvvetlerine ia
de edilmesi, bu kanun tasarısında aslî ga
yedir, diğerleri teferruattır. 

Şimdi de, Sayın Ağagil'in suallerine 
cevap vereyim efendim. 

Hakikaten, bu devir ve... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Benim 

sorularım Hükümettendi efendim; ceva
bını da aldım. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz bu
rada konuştunuz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Hayır 
"sorularım" dendiği için... 

BAŞKAN — Efendim, burada soru 
olarak konuşmadınız, soru sorsaydınız in
tikal ettirirdim... 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sordu 
ama Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada konuşma yap
tınız ve konuşmaya da Komisyon cevap 
veriyor. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Efen
dim, Sayın Komisyon Başkanı, "AğagiT 
in sorularına" dediği için... 

BAŞKAN — O takdir kendilerine ait 
efendim. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ben 
daha önce sordum cevabını da aldım. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Efendim, affedersiniz, 
"soru" kelimesini geri alıyorum ve mü
saade ederseniz, kabul buyurursanız ila
ve bilgi sunmak istiyorum. 

Bu kuruluşlar vardır; sizlerden elbet
te gizli değil, basından da gizli değil ve o 
kuruluşlar içerisinde, tıpkı Kara Kuvvet
lerinde olduğu gibi, destek birlikleri var
dır, topçusu vardır, havanı vardır, vesai-
resi vardır; yani, normal bir kara birliği
dir; sadece etiket değişikliği yapılmakta
dır. Olduğu gibi, kışlasıyla, irtibatlarıyla, 
enfrastrüktürüyle, her şeyiyle Kara Kuv
vetleri Komutanlığına devredilmektedir. 
Binaenaleyh, bugüne kadar Jandarma 
Genel Komutanlığı bütçesinden yapılan 
masraf, bu defa Kara Kuvvetleri Komu
tanlığı bütçesinden yapılacak; haliyle, Jan
darma Genel Komutanlığı bütçesinden de 
bu kaldırılacaktır. Bunun daha başka bir 
şekli olacağını düşünmeye imkân yoktur. 
Onun oradaki kömürü ihaleye verilmiştir, 
onun parası bu sefer Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığı bütçesinden verilecektir, Jan
darma Genel Komutanlığı vermeyecektir 
veyahut belki de bütçeye madde koyacak
sınız ve "Bu sene, bu paralar, buradan 
ödenmeye devam edilir" diyeceksiniz... 
Aynı şeydir, yani bir ere günde üç öğün 
yemek veriyorsanız, bunu vereceksiniz; bu 
erin atış sarfiyatı varsa, yine Kırıkkale'
den cephane kullanacaktır ki, bunu zaten 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı veriyordu, 
bunu yapacak; binası orada hazır duru
yor, aynı bina, kendisi aynı kişi. Ne olu
yor? Jandarma Genel Komutanlığı kuv
vesinden; diyelim ki jandarma rakamı 125 
bin kişi ise, bir misal veriyorum, bu ine
cek 100 bine, Kara Kuvvetleri Komutan
lığının da kuvvesi diyelim ki 375 bin ya
hut 425 bin ise 450 bine çıkacaktır; ama, 
masraf aynı olacak ve millî bütçemize her
hangi bir yansıma veya dublikasyon söz 
konusu olmayacaktır. 

NATO'ya tahsisli kuvvetler mesele
sine gelince: Bizim şu anda elimizde bu
lunan kuvvetlerin zaten büyük bir kısmı 
veyahut da epeyce bir kısmı NATO'ya tah
sisli değildir; eğitim tümenlerimiz vardır, 
diğer tugaylarımız vardır, bunlar NATO' 
ya tahsisli değildir. NATO'ya tahsisli olan
lar, müşterek NATO savunması için, NA
TO'ya deklare edilmiş kuvvetlerdir. İster
sek, ilavesini yaparız, NATO'ya şunu da 
tahsis ediyoruz deriz; ama, dememişiz; 
Genelkurmayımız dememiş. Hükümeti
miz dememiş, Yüce Meclisimiz illa "On
lar da tahsis olsun" derse, tahsis olur ve 
tahsisli olarak gözükür veya tahsisten çı
karılır. Bu tamamıyla millî idareye ve Yü
ce Meclisin kararına ait bir konudur... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ege 
Ordusu hariç, tümü, NATO'ya bağlı De-
dicated Forces kuvvetlerdir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Bir ordu komutanı olarak, 
çok daha değişik bilgileri size sunabilirim, 
emrederseniz efendim, yalnız Ege Ordu
su meselesi değildir. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Or
du komutanı mısın? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Ergun... 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 

BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Yaptığım için söylüyorum 
efendim. 

Şimdi, subay ve astsubaylarının devri 
meselesine gelince: Ayrı bir müktesabat, 
ayrı bir eğitim görmüş olan subay ve ast
subayların... 

FUAT KILCI (İzmir) — Açıklama
larını kürsüden yapsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bitireceğini 
zannediyorum. Lütfen efendim... 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU 
BAŞKANI RECEP ORHAN ERGUN 
(Kayseri) — Bitiriyorum efendim. 

Subay ve astsubayların kendi sınıfı
na dönmesi ordunun tabiî bir istihdam 
şeklidir, bunu değiştirmek büyük sakınca
lar getirir. Hem okulu değişiktir, hem bun
ların kanunî mevzuatı değişiktir, hatta öz
lük haklarında bile değişiklikler vardır. Bu 
bakımdan, bir süreç içerisinde, buradaki 
vazifeli subay ve astsubayların jandarma
ya iadesi çok tabiî bir olaydır. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen

dim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Soru 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, tasarının tümü üzerindeki görüş
meler sırasında Hükümete tevcih ettiğim 
bir soru vardı; yanıt alamadım, onun için, 
tekrarlıyorum: Sahil Güvenlik Komutan
lığının, Akdeniz ve Ege kıyılarındaki de
niz gözetleme istasyonları, bu tasarıda ha
len Jandarma Genel Komutanlığında ve 
dolayısıyla İçişleri Bakanlığında kalmak
tadır. Bunun haricinde kalan bütün kara 
hudutlarının korunması, Kara Kuvvetle
rinin korumasına verilmiştir. Bu bir dub-
likasyondur ve istihbaratların değerlendi
rilmesinde, bilgilerin değerlendirilmesin
de, farklı kaynaklar olduğu için, birtakım 
sıkıntılar yaratmayacak mıdır? Neden, 
bu tasarı düşünülürken, Sahil Gü-
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venlik Komutanlığına bağlı, kıyılarımız
daki sahil gözetleme istasyonları da bu ta
sarının içerisine alınmamıştır? (DYP sıra
larından, "Bakan, anlamıyor" sesi) • • 

BAŞKAN — Şimdi, sayın milletve
killeri, lütfen incitici sözler söylemeyelim. 
Burada hiç kimse teknisyen değildir. Ba
kan, siyaset adamıdır, siyasîdir, teknisyen 
değildir. Onun için, Bakanı aşağılayıcı söz 
söylenmesini kabul etmiyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kim
se bir şey söylemedi ki!.. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. Ben de ay
nı konuda reaksiyon göstermek üzerey
dim. Burada sorulan sorulara, Hükümet 
olarak cevap verirken, İçtüzüğümüz gere
ğince, kendim konuşabileceğim gibi, mü
tehassısını da konuşturabilirim. O bakım
dan, Sayın Agagil, demin kürsüdeyken 
söylediğiniz ve şimdi söylediğiniz sözleri, 
yerinde bulmadığımı söyleyeyim. 

EROL AGAGİL (Ankara) — Ben 
bir şey söylemedim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, ' 'Götürü alıyorsunuz, bilmedi
ğiniz konudur, cevap veremiyorsunuz ve-
sair..." gibi sözler bir şey değilse, mesele 
yok efendim; ama, bu lafları ettiniz, ka
yıtlarda da var. 

EROL AGAGİL (Ankara) — Siz, 
bana gülerek, "Sonra yazılı cevap 
vereceğim'' deyince, sizin, bana gayri cid
dî olarak cevap verdiğinizi algıladım. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Gayri ciddî değildir efendim, hayır. 

EROL AGAGİL (Ankara) — Ben 
öyle anladım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Gayri ciddî değildir, sureti katiyede... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşma yapmayalım. 

Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Halen, Karadeniz'de 3, Akdeniz'de 3 ve 
Ege'de 24 olmak üzere, 30 adet kıyı gözet
leme karakolu vardır. Bunların görevi, sa
dece, erken ikaz bilgilerini toplamak, kı
yılan gözetlemektir. 

Kara sularında ve sınırlarda, öncelik
le kaçakçılığı önlemek görevi Sahil Güven
lik Komutanlığmındır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Ben de teşekkür ederim efendim. 

EROL AGAGİL (Ankara) — Sayın 
Bakan, benim soruma cevap vereceğiniz 
yerde durdunuz. 

BAŞKAN — Sayın Agagil, Bakan bu 
şekilde cevaplandırdı. Ben sorunun zatı 
âlinizi tatmin edici şekilde cevaplandırıl
ması konusunda ısrarlı olamam. Bunu, ta
biatıyla zatı âliniz ve Genel Kurul takdir 
edecek. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görev, yetki ve görev ilişkileri 
MADDE 2. — Kara sınırlarını ko

rumak ve güvenliğini sağlamak görevi Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığına ait olup, bu 
görev sınır birliklerince; 

1. Kendi sorumluluğunda olan bölge
de sınırı korumak ve güvenliğini sağla
mak, 

2. Gümrük hattındaki giriş ve çıkış 
kaçakçılığı ile kara sınırları boyunca tesis 
edilen birinci derece askerî yasak bölge 
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içerisinde suç teşkil eden eylemleri önle
mek, suçluları yakalamak, bu bölgede iş
lenen meşhut suç faillerini ikinci derece as
kerî yasak bölgede de takip etmek ve ya
kalamak, failler hakkında zorunlu yasal iş
lemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç de
lillerini ilgisine göre mahallî güvenlik kuv
vetlerine teslim etmek, 

3. Kara sınırlarından iltica amacıyla 
giren muharip yabancı ordu mensupları 
hakkında 11.8.1941 tarihli ve 4104 sayılı 
Muharip "Yabancı Ordu Mensuplarından 
Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Ka
nun hükümlerini uygulamak, diğer mül
tecileri silah, mühimmat ve şair harp araç 
ve gereçlerinden arıtmak, bu mülteciler ile 
beraberlerinde getirdikleri malzemeleri il
gili makamlara teslim etmek, 

Şeklinde yerine getirilir. 
Yukarıda belirtilen görevler askerî 

hizmetten sayılır. 
Sınır birlikleri, mensupları kendile

rine bu Kanun ile verilen görevlerin ya
pılmasında; diğer kanunların, silah kullan
ma yetkisi dahil, güvenlik kuvvetlerine ta
nıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. 

Sınır birliklerinin bu maddede belir
tilen görev ve yetkilerine girmeyen konu
larda, diğer kanunlara göre görevli ve yet
kili kılınmış makamların görev ve yetki
leri saklıdır. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu Ka
nunda öngörülen görevlerini gerektiğinde, 
ilgili bakanlıklar, mülkî ve adlî makamlar 
ile güvenlik kuvvetleri ve ilgili kuruluşlarla 
karşılıklı yardım ve işbirliği yapmak sure
tiyle yerine getirir. 

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

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

3 üncü Maddeyi okutuyorum: 

Malî hükümler 

MADDE 3. — Sınır birlikleri perso
neli, bu Kanunla verilen görevlerin ifası 
sırasında veya bu görevlerinden dolayı ya 
da görevleri sona ermiş olsa bile, yaptık
ları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüz
den maruz kaldıkları yaralanma veya has
talık sonucu ölmeleri veya sakat kalmala
rı veya yaralanmaları halinde haklarında 
3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdî Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Sınır birliklerinde görevlerinin nite
liği icabı kazandan beslenemeyen erbaş ve 
erlere kanunî yiyecek ve istihkak madde
lerinin aylık maliyeti kadar tayın bedeli tu
tan, Kara Kuvveden Komutanlığınca tes
pit edilerek Millî Savunma Bakanının 
onayından sonra her ay peşin olarak öde
nir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun müsadir ikramiye-
siyle ilgili 60 mcı maddesi hükümleri, bu 
Kanun kapsamındaki personel için de uy
gulanır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerin
de söz isteyen?.. Yok. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

Yönetmelik 
MADDE 4. — Bu Kanunla belirti

len görevlerin yerine getirilmesi, bakan
lıklar, mülkî makamlar, güvenlik kuvvet
leri ve ilgili kuruluşlarla yapılacak işbirli
ği ve koordinasyon esasları ve Kanunun 
uygulamasına ilişkin diğer hususlar Millî 
Savunma, içişleri ve Maliye ve Gümrük 
bakanlıklannca birlikte çıkartılacak bir yö
netmelikle belirlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler.,. Madde kabul 
edilmiştir. 
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5 inci maddeyi okutuyorum: 
Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 5. — Bu Kanunun yürür

lüğe girmesiyle, 16.7.1956 tarihli ve 6815 
sayılı Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Mu
hafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men 
ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine 
Devri Hakkında Kanun, 10.3.1983 tarihli 
ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev 
ve Yetkileri Kanunu ile diğer kanunların 
bu Kanuna aykın hükümleri uygulanmaz. 

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

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

Geçici Madde l'i okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 1. — Doğu ve 
Güneydoğu sınırlarının korunması ve gü
venliğinin sağlanması görevi Kara Kuv
vetleri Komutanlığınca fiilen devir alının
caya kadar 6815 sayılı Kanundan doğan 
görevlerin Jandarma Genel Komutanlı
ğınca yerine getirilmesine devam olunur. 

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

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Genelkur

may Başkanlığınca tespit edilecek esaslar 
dahilinde; 

1. Jandarma sınır birliklerinin subay, 
astsubay ve uzman jandarma çavuş hariç 
olmak üzere mevcut diğer personeli halen 
bulundukları hukukî ve malî statüleri ile 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredi
lir. 

2. Jandarma sınır birliklerinin araç, 
gereç, silah, mühimmat, melbusat, mal
zeme ve demirbaş eşyalarından; Devlete 
ait veya kiralık bina veya tesisler ile diğer 
gayrimenkullerden jandarma iç güvenlik 
birliklerinin ihtiyacı dışındakilerin nasıl 
devredileceği hususu, Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı ile Jandarma Genel Komu
tanlığı arasında yapılacak protokolle dü
zenlenir. 

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

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 3. — Jandarma 
sınır birliklerinin ihtiyaçlarının karşılan
ması için yapılmış sözleşmeler ve taahhüt
ler Kara Kuvvetleri Komutanlığınca uy
gulanır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
göre idareye tanınan yetkiler Kara Kuv
vetleri Komutanlığınca kullanılır. 

Gerek personelin devri gerekse söz
leşme ve taahhütlerin yerine getirilmesin
den doğacak harcamalann karşılanması 
için gerekli ödenekler, İçişleri Bakanlığı 
bütçesinden Millî Savunma Bakanlığı büt
çesine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
aktarılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 3 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

— 94 — 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarı üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. 

Tasarının tümünü oylannıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı ol
sun. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti Arasmda Gelir Üzerinden Alman Ur-
gikrde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasmast-
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/467) (S. Sayısı: 107) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Tür
kiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhu
riyeti Arasmda Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
larının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme
yi Önleme Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

(1) 107 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

MADDE 4 . - 9 Mayıs 1986 tarihin
de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cum
huriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sı" nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Oylannıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasansı açık oylamaya ta
bidir. 

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

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yanlar, seçim bölgesini, ismini ve oyunun 
rengini belirtir, imzasını havi bir pusula 
ile oylarını kullanabilirler. 

Oy kutulan sıralar arasında dolaştı-
nlsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 
5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kral

lığı Arasında Gelir Üzerinden Alman Urgilerde 
Çifte Ihgüendirmeyi Önleme Anlasmasmtn Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/436) (S. sayısı: 108) (1) 

(1) 108 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
95 — 
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BAŞKAN — Gündemin 5 inci sıra
sında yer alan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon Raporunun okunup, 
okunmamasını oylarınıza sunacağım: Ko
misyon Raporunun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon Rapo
runun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasannın tümü üzerinde söz iste
yen?.. "Vbk. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kral
lığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2 Haziran 1987 tari
hinde Ankara'da imzalanan "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasın
da Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çif
te Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 
nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. "Vbk. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. "Vbk. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabi

dir. 
Açık oylamanın, oy kupasının sıralar 

arasında dolaştırılmak suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında oy pusulası bulunmayan ar
kadaşlarımız, ismini, seçim bölgesini, oyu
nun rengini belirtir ve imzasını havi bir 
pusulayla oylannı kullanabilirler. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman MrgUerde Çifte Mrgilendirmeyi ve Urgi 
Kayamı Önleme Anlaşmasının Onaylanmasmm 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/426) (S. Sayısı: 109) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı sırar 
stnda yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif
te Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Ön
leme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve 
Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza arz edeceğim: Ko
misyon raporunun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon Rapo
runun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 109 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 



T.B.M.M. B : 24 10 . 11 . 1988 O : 1 

Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Arağında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22 Aralık 1987 tari
hinde Lefkoşe'de imzalanan "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbns Türk Cum
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Ver
gi Kaybını önleme Anlaşması" nm onay
lanması uygun bulunmuştur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıra

lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

7 — Armonize Mal Tamım ve KodJama 
Sistemi ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katû-
mamtztn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Han ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/502) (S. Sayısı: 117) (1) 

BAŞKAN — "Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 7 nci sırasında yer alan, 
Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Siste
mi ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporlarının müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza arz edeceğim: Ko
misyon raporunun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Armonize (Uyumu Sağlanmış) Mal Ta
nımı ve Kodlama Sistemi Hakkında 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük İşbirliği 
Konseyi tarafından hazırlanarak 14 Ha
ziran 1983 tarihinde Brüksel'de kabul edi-

(1) 117 S. Sayüı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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len ve 10 Haziran 1985 tarihinde imzaya 
açılan "Armonize (Uyumu Sağlanmış) 
Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkın
da Uluslararası Sözleşme"ye, bu sözleş
menin 12 nci maddesinin 1 (c) bendi hük
mü uyannca 1 Ocak 1989 tarihinden ge
çerli olmak üzere katılmamız uygun bu
lunmuştur. 

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

Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin 7 nci sırasında yer alan 
117 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının başlığın
daki "Armonize" kelimesi Dışişleri Ko
misyonunca "Uyumu sağlanmış" ibare
si ile değiştirilmiştir. 

Daha sonra tasarının Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında, 
"Uyumu sağlanmış" ibaresinin, 
"Armonize" kelimesinden sonra gelmek 
ve parantez içinde yazılmak suretiyle me
tinde yer aldığı ve "Armonize" kelimesi
nin yeniden lağvedildiği anlaşılmaktadır. 

Teklif: Türkçe ibarenin öncelikli ola
rak yazılmasını sağlamak bakımından 
"Uyumu sağlanmış "ibaresinin öne alı
narak, "Armonize" kelimesinin parantez 
içinde yazılmasını; kanun başlığının ve 
buna uygun olarak 1 inci ve 2 nci madde
deki mütekabil ifadelerin değiştirilmesini 
saygılarımızla arz ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler 
Hatay 

Adnan Tutkun 
Amasya 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Ayçan Çakıroğullan 
Denizli 

Cahit Aral 
Elazığ 

Bahri Kibar 
Ordu 

Ali Rıfkı Afasever 
Tekirdağ 

Ali Şakir Ergin 
Yozgat 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılamıyor Sayın Baş
kan; çoğunluğumuz yok. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

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

Maddeyi, önergeyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen önerge 
istikametinde okutuyorum: 

MADDE 2. — Armonize (Uyumu 
Sağlanmış) Mal Tanımı ve Kodlama Sis
temi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye 
taraf olunması sebebiyle doğacak yüküm
lülükler için tedbir alınması ve gerekli dü
zenlemelerin yapılması hususunda Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

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

Maddeyi, okunduğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısının başlığının, 1 inci 
maddede kabul edilen önerge istikametin
de değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu tasarı da açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıra

lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştı
rılsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

BAŞKAN — 107 sıra sayılı kanun ta
sarısına oylarını kullanmayan arkadaşımız 
var mı? Yok. 

107 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili 
oylama işlemi tamamlanmıştır. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

3. — 5383 Saydı Gümrük Kanununa Bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunun Bir Maddemde Dgişüdik ya
pılmasına Dair Kanun Tasartst ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/504) (S Sayısı: 116) (1) 

BAŞKAN — Gündemin sekizinci sı
rasında bulunan, 5383 Sayılı Gümrük Ka
nununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cet
vellerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu raporu üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

(1) 116 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

— 99 
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Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunacağım: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

5383 Sayılı GfimrOk Kânununa Bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiş
tirilmesi Hakkında 474 Sayılı Kanunun 
Adının ve Bir Maddesinin Değiştirilme

si Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.5.1964 tarihli ve 
474 sayılı "5383 saydı Gümrük Kanunu
na Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun'\ın adı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hak
kında Kanun" 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Gümrük Giriş Tarife 

Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli, Armonize Sistem Normanklâtü-
rü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekil
de yeniden düzenlenmiştir. 

Bu cetvelde yer alan eşyaların pozis
yonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bun
lara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt 
tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sis
temin yorumuna ait genel kuralları geniş
letmeye, açmaya ve değiştirmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir." 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylannıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun 1 Ocak 

1989 tarihinde yürürlüğe giret. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. "Yok. 
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde soz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabi
dir. 

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

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

BAŞKAN — 108 sıra sayılı tasarıya 
oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı?.. 
Yok. 

108 sıra sayılı tasarıyla ilgili oylama 
işlemi tamamlanmıştır. Kupalar kaldınl-
sm. 

109 sıra sayılı tasarıya oyunu kullan
mayan arkadaşımız var mı?.. Yok. 

109 sıra sayılı tasarı için oylama işle
mi tamamlanmıştır. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman ttr-
güerde Çifte Urgilendirmeyi Önleme Anlaşmast-
ntn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasanst ve Dışişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/467) (S. Sayısı: 107) (De
vam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Ge
lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasansı için yapılan oylama
ya 242 milletvekili arkadaşımız katılmış; 
238 kabul, 2 ret, 2 çekinser oy kullanılmış
tır; bu suretle tasan kanunlaşmıştır; ha
yırlı olsun. 

BAŞKAN — 116 ve 117 sıra sayılı ka
nun tasanlanna oylannı kullanmayan ar
kadaşımız var mı? Yok. 

116 ve 117 sıra sayılı kanun taşanları 
üzerindeki oylama işlemi tamamlanmış
tır. 

Her ikî tasarı ile ilgili oy kupalan kal-
dmlsm. 

(Oyların ayırımına başlandı, yapıldı) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kral
lığı Arasında Gelir Üzerinden Alman Urgilerde 
Çifte Urgüendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay-
lanmastntn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun li
sansı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/436) (S. Sayısı: 108) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasansınm açık oylamasına 240 mil
letvekili arkadaşımız katılmış; 238 kabul, 
2 ret oyu kullanılmak suretiyle, tasan ka
nunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb- • 
rts Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Urgilerde Çifte Mrgilendirmeyi ve Urgi 
Kaybmt Önleme Anlaşmastnm Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasanst ve Dı
şişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/426) (S, Sayısı: 109) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ara-
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smda Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının açık oylamasına 227 milletvekili ar
kadaşımız katılmış; 227 kabul oyu kulla
nılmıştır; bu suretle, tasarı kanunlaşmış
tır; hayırlı olsun. 

8. — 5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/504) (S. Sayısı: 116) (De
vam), 

BAŞKAN — 5383 Sayılı Gümrük 
Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelienin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının açık oy
lamasına 217 milletvekili arkadaşımız ka
tılmış, 216 kabul, 1 ret oyu kullanılmış; bu 

suretle tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olsun. 
7. — Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal 

Tanımı ve Kodlama Sistemi ile ilgili Uluslarara
sı Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı: 
117) (Devam) 

BAŞKAN — Uyumu Sağlanmış (Ar
monize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi 
ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının açık oylamasına 224 milletve
kili arkadaşımız iştirak etmiş, 221 kabul, 
1 ret, 1 çekinser, 1 geçersiz oy kullanılmış 
ve bu suretle tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı 
olsun. 

Çalışma süremizin bitimine çok az 
zaman kalması sebebiyle; denetim konu
larını sırasıyla görüşmek ve 15 Kasım 1988 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.27 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, 
Manisa İli Merkez İlçesinde 1.1.1987 - 31.71988 
tarihleri arasında vergi borçları ve gecikme faizleri 
ertelenen kişi ve kuruluşlara ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in yazılı cevabı (7/321) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

21.6.1988 tarihinde Maliye Bakanı 
Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ce
vaplandırılmasını istediğim yazılı soru 
önergeme 24.8.1988 tarihinde cevap aldım. 

Kişilerin veya kuruluşların ödeyecek
leri vergiler bilindiği gibi gizliliğe tabi ol
mamaktadır, hatta basında listeler halin
de açıklanmaktadır. Ayrıca işyerlerinde 
açıkça ilan edilmektedir. 

Tahakkuk eden ödenecek verginin 
açıklığı esas olduğuna göre, ödenmeyen 
vergilerin açıklanmasında bir mahzur ol
maması aklın ve mantığın gereğidir. 

İlgili Bakanlığa sorduğum soru mü
kelleflerin veya mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumla
rına, işlerine, işletmelerine, servetlerine 
veya mesleklerine müteallik gizli kalması 
gereken bir sır değildir. 

Cevaplandırılmasını istediğim husus 
basında açıklanan ve hiçbir gizliliği olma
yan tahakkuk eden vergilerin akıbeti ile il
gilidir. 

Maliye ve Gümrük Bakanı verdiği 
cevap ile milletvekillerinin soru sorma 
haklarına maalesef kısıtlama getirmekte
dir. 
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Sayın Başkanlık Makamının millet
vekillerinin haklarını ısrarla savunacağın
dan emin olarak sorduğum sorunun ce
vaplandırılmasında yardıma olacağı inan
cı içerisinde sorumu tekrarlıyorum. 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Soru: 1.1.1987 tarihinden 31.7.1988 ta
rihine kadar geçen süre içerisinde Mani
sa İli Merkez İlçesinde vergi dairesi mü
kelleflerinden özel kişi ve kuruluşlara ait 
ertelenen vergi borçları ve gecikme faiz
leri var mıdır? 

Var ise; 
1. Kaç kişi veya kuruluşun vergi 

borçları ertelenmiştir? 
2. Kişi veya kuruluşlara ait ertelenen 

borçların miktarlan ayrı ayrı ve isimleri 
belirtilmek suretiyle kaç liradır? 

3. Ertelenen borçların gerekçeleri ne
lerdir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 10.11.1988 
Gelirler Genel Müdürlüğü 

GEL: TRKN: 2181783-80 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğünün 17.10.1988 gün ve 
7/321-1309-06537 Sayılı yazısı. 

b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlü
ğünün 8.8.1988 gün ve 7/195-1055-0536 sa
yılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere; Manisa Milletvekili Sayın 
Ümit Canuyar tarafından sorulan ve ilgi 
(a) da tarih ve sayısı kayıtlı yazı ekinde 
gönderilen soru önergesinde belirtilen so
rulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuş
tur. 

Daha önce tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere; Manisa Milletve

kili Sayın Ümit Canuyar tarafından aynı 
mahiyette sorulan ve ilgi (b) de tarih ve 
sayısı kayıtlı yazı ekinde gönderilen soru 
önergesinde belirtilen sorulara ilişkin ola
rak başkanlığınıza sunulan 24.8.1988 gün 
ve 2181783-80/52394 Sayılı yazımızda; 
1.1.1987 tarihinden 31.5.1988 tarihine ka
dar geçen süre içerisinde Manisa İli Mer
kez Vergi Dairesi mükelleflerinden özel ki
şi ve kuruluşlara ait toplam 329 673 989 
lira Amme alacağının 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun 48 nci maddesi gereğince ertelen
diği, ayrıca borçları ertelenen firma ve şa
hısların adlarının 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca 
açıklanmasının mümkün olmadığı belir
tilmiştir. 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanunun 48 nci mad
desinde "Amme borcunun vadesinde 
ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut hac-
zolunmuş malların paraya çevrilmesi am
me borçlusunu çok zor duruma düşürcek-
se, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve 
teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı 
amme idaresince veya yetkili kılacağı ma
kamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik 
ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi 
cezası, para cezası ve gecikme zammı gi
bi amme alacakları iki yılı, bu alacaklar
dı şında kalan amme alacakları ise beş yılı 
geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olu
nabilir." denilmektedir. 

1.1.1987 tarihi ile 31.5.1988 tarihleri 
arasında geçen süre içerisinde özel kişi ve 
kuruluşlar tarafından, Manisa İli Merkez 
Vergi Dairesine olan vergi borçlarının er
telenmesi talep edilmiş, yapılan durum de
ğerlendirilmesinde 6183 Sayılı Kanunun 
48 nci maddesinde belirtilen hususlara du
rumları uyan (12) mükellefe ait 
329 673 989 lira Amme alacağı ertelen
miştir. 
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Daha öncede belirtildiği üzere; borç
lan ertelenen mükelleflerin, 213 Saydı Ver
gi Usul Kanununun halen yürürlükte bu
lunan 5 nci maddesi hükmü gereği adlan 
ile borçlannın ayn ayrı bildirilmesi müm

kün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen 
oyların sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Abdullah Sedat Doğan 
Ersin Koçak 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 

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

(Kabul Edenler) 

Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 

450 
242 
238 

2 
2 

— 
206 

2 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Mehmet Sezai Pekuslu Faik Tarımcıoğlu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 

ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 

ARTVİN 
Abdurrahman Karaman Ayhan Arifağaoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdı Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkuno| 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğ 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

;lu Mehmet Ali Doğuş 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın ' 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 

u İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 

DENİZLİ 
u Ayçan Çakıroğulları 
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DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zcytinoğiu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
• Mustafa Çakır 

Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
B. Sadi Abbasoğlu 

Bülent Akarcalı 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak ., 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akm Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
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KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
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MARDİN 

Mehmet Adnan Ekmen 
MUĞLA 

Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gokbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioglu 
İhsan Nuri Tbpkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Dyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakır Şeker 
M. Mûkerrem laşçtoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akma 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Metin Gürdere 

Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 

İÇEL 
M. İstemihan Talay 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halk Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmet Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

(Reddtknler) 

(Çdcinstıitr) 

(Oya Katılmayanlar) 

Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Kâmil Ateşogullart 
Beşer Bavdar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rıfat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 

İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 

Tevfîk Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sag 
Mustafa Rüştü Taşar 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Ydmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
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Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattin Çal oğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
ilhamı Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengûn 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 

Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tannöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 

) İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
ibrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 

Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İsmail Cem 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
ibrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bay azı t 
Ahmet Ersin 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş > 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioglu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özsoy 
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KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Gögüsger 
Gökhan M araş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Talat Zengin 

MANİSA 
Onol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Alaattin ,Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet-Emin Seydagil 
, NEVŞEHİR 

Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE -
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkân 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 

Kudbettin Hamidi 
SİNOP 

Yaşar Topçu 
SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
. ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

ÇORUM 
(Açtk Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 
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Türkiye Cumhuriyet île Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Ersin Koçak 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balı bey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Ozarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

A N K A R A 
Erol Ağagil 

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

(Kabul Edenler) 

Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkı 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 

450 
240 
238 

2 
— 
— 

208 
2 

jnoğlu 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğl 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

u 

Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

B U R D U R 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

Ç O R U M 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
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DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
M. İstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 

B. Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kötü 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Ozal 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
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KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
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MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 

ADANA 
Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğiu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Ilyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şücir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Metin Gürdere 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Baıias Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
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Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Ti naz Titiz 
Koksal Toptan 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 

(Reddedenler) 
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Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahâttin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
İlhami Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 

B : 24 10 . 11 

Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 

V.) İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
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Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 

Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İsmail Cem 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçoz 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğhı 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sartgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Ersin 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan > 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
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KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Çröğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 

; KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç • 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 

Kudbettin Hamidi 
SİNOP 

Yaşar Topçu 
SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfık Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

ÇORUM 
(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme Anlaşması

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
Verilen oyların sonucu 

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

450 
227 
227 

221 
2 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Ersin Koçak 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğhı 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kıztloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 

(Kabul Edenler) 

Tevfık Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Mehmet Ali Doğuşlu 
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BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğullan 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 



* 
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EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 

ELÂZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
M. Istemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
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İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündogdu 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kötü 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hümi Özen 
Güneş Taner 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğiu 
H. Hüsnü Doğan 
ismet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Iştlay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
Ali Şahin 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KAYSERİ 
Abdulmecit Yağan 
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Mehmet Yazar 
KOCAELİ 

Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adü Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
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ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
. Yılmaz Altuğ 

Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 

Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 

.Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Durmaz 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 

Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
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Cengiz Tuncer 
ARTVİN 

Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
İ; Önder Kırlı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
İlhami Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
A. Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
İbrahim Özel 
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BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 

Zeki Ünal 
GAZİANTEP 

Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 

Yıldırım Akbulut (Başkan) Ömer Ferruh İlter 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 

Mehmet Cavit Kavak 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Ozdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 

Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Ersin 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
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KONYA 
Ali Talip Özdemir 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Onol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdüıvahap Dizdaroğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

(Afik üyelikler) 

ÇORUM DİYARBAKIR 
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5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştiril
mesi Hakkında 474 Sayılı Kanunun Adının ve Bir Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Ersin Koçak 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğ 
Göksel Kalaycıoğlu 

Üye Sayısı : 450 
Oy Verenler : 217 
Kabul Edenler : 216 
Reddedenler : 1 
Çekinserler — 
Geçersiz Oylar : — 
Oya Katılmayanlar : 231 
Açık Üyelikler 2 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 

AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcı oğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 

lu Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Şener İşleten 

ELÂZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
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İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 

Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 

G İ R E S U N 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhitt in Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
M. İstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 

Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
K A H R A M A N M A R A Ş 

Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

K I R K L A R E L İ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşt 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
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Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

M U Ğ L A 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

N İ Ğ D E 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

O R D U 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
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SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Ilyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakır Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Durmaz 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
ibrahim Cebi 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

(Raddeden) 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 
İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
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UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
İlhamı Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
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Ahmet Şamil Kazokoglu 
BURDUR 

ibrahim Özel 
BURSA 

Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 

Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.)Naim Geylani 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 

Cumhur Keskin 
HATAY 

Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İbrahim Gür dal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Ali Haydar Erdoğan 

Yıldırım Akbulut (Başkan) M. Ali Eren 
Mustafa Kul Halil Orhan Ergüder 
Metin Yaman Nuri Gökalp 

ERZURUM Hasan Fehmi Güneş 
Sabahattin Araş Talat İçöz 
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Ömer Ferruh İlter 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bay azıt 
Ahmet Ersin 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
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Gökhan Maraş 
KOCAELİ 

Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir . 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Onol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

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

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 

Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ.A) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
levfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM DİYARBAKIR : 1 
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Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal l an ımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Ulusla
rarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısına verilen oyların sonucu, 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Ersin Koçak 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Muzaffer Atılgan 

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

(Kabul Edenler) 

Göksel Kalaycıoğlu 

Kanunlaşmıştır. 
450 
224 
221 

: 1 
: 1 

1 
224 

2 

BURDUR 
Mehmet Sezai Pekuslu Fethi Çelikbaş 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 

AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğl 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşl 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu Kâzım Oksay 

Sait Ekinci 
BURSA 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
B. Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Fehmi Işıklar 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
u Mustafa Cumhur Ersümer 

İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

u DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
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ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 

Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavik Kavak 
R. Ercüment Könukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 

İZMİR 
Işın Çelebi 
Halü Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
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KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbası 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Musa Gökbel 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 



T.B.M.M. 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
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ADANA 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Durmaz 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 

(Reddeden) 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Çekinser) 

İÇEL 
M. İstemihan Talay 

(Geçersiz Oy) 
BİNGÖL 

Haydar Baylaz 
(Oya Katûmayanlar) 

ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar 

Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 

Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 

Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

İbrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
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Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
İlhamı Binici 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 

Salih Sümer 
EDİRNE 

Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrı över 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Mehmet Ali Karadeniz 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

V.) HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
A. Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 

Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 

Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Organ Ergüder 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Ersin 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 
' KAHRAMANMARAŞ 

Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
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Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa ŞAhin 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Onol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroglu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 

ÇORUM : 1 

Latif Sakıcı 
MUŞ 

Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Ozkök 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ.A) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Ankan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

(Açık Üyelikler) 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 

DİYARBAKIR : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ı 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 
10 . 11 . 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

2. — 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) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 

4. — içel Milletvekili M. Isfcemihan 
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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sik 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. — istanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, istanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

7. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 



gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

8. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın tsoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

9. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat İddialarının boyutlarım, so
nuçlarım 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 (10/29) 

10. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inai, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta

rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

13. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırtmasından sonra tütün üretim ve tü-
ıketAmimdeki gelişmelerin ülkemizde eko
nomik, tanımsal ve sosyal zaıraıilara ne-
ıden olacağı iddiasını tespit etmek ama-
cıytöa Anayasanın 98 iinjcıi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/33) 

14. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sliıgaıra lithali-
nin Türk tütüncülüğünü ve sıiigara sa-
nayiıinü çıkmaza soktuğu iddiallannı tes
pit etmek amacıyla; Anayasanın 98 incti, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-
ırımıoa bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/34) 

15. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

16. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 



ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

17. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

19. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

20. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge-
(10/39) 

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

22. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

23. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztüfk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

24. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

25. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygu'llamaliar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

26. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve löl inci maddeleri uyarınca 



bir geneli1 görüşme açılımasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

27. — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile ıil-
gi'M iddiaları tespit etmek ve bu Bilirliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak almacı yi a Anayasanın 98 incıi, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

28. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının-, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 ikici, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Söikmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve hu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri] uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına İlişkin önergesi (10/45) 

30. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik 'boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

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 
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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, hayalî 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 Kuvvetlerim'izin ihtiyacı 
olan zırhlı 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 silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
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 som 
Önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlîi'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya* 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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) Cl) 

10. — Tunceli Milletvekili Kameı 
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) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tüne bağlı bazı 
ilçe 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. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu, 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili' Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ye na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 

açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (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, işçüerin 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 is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin 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 Bakarımdan sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22., — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkrnaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru-
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lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına 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 satın alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tioa« 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman' 
m, Çorum İM Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
©akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'im Çorum Hine bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31a — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Mailiye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu o'layla-
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlaroa tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktır ildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacıık Köyünde yaptırulan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay .Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 
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38. — Adana Milletvekili Abdullah 
S'edat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39- — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline 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) 

40. — Erzincan Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, 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 Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon tüne bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kirar 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50f — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl 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) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 



54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü ' soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62., — Kocaeli MMetvekili Alaettk 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze * Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuliarı'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Mille t vekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında İnşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 



ne zaman Mamete açılacağınla üşkiin Ta
nım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözılü soru önergesi (6/81) 

71. — tamir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ıe, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin 'geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözılü soru önergesi (6/82) 

73. — 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) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faıaıliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili 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) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77s — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş

kim içişleri Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydımlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama-ı 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(1) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'm, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
idare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - îş Yapı Kooperatifinoe 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 
Babanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ilinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasd 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
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Güçlendirme Vakfının bazı üyelerimin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85, — izmir Miletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal ©den olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86a — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile -ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerimin ihti
yacı olan malların alımı içim Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'min, Ankara ili Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen ansa üze

rinde özel bir kooperatii adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Sinasi 
Altıner'im, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir = Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
ai'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların baışka amaçlar için kul-
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îanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgilii mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseleriin, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletveküli Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(1) 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak MMötvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — Istaınıbul Milletvekili Mustaı* 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları öniemek amacıyla ne gibi tedbirler 

'alındığına ilişkin Milüî Eğitim Gençlik ve 
Spor ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili İŞinasıi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü, 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine 'ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişajntaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara-



ş i i 

rinin 'İnfazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri; Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Saıriıgül'ün, Seuü Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıiilî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

1:13. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
'bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapıılma-
dığına ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Eıdlm© Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Mıiılletvelkiıli İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kailamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

117. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

118. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nıin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola

rak T.iK.1. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
(Enerji ve ıTalbiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1126) 

119. — Ankara Miillletvekilü Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ıta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

il 20,. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadoflı'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da tenmük santralılar kurulacağı iddi
asına ve AJiağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olunoısuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

121. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

123. — Kocaeli Milletvekilli Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) " 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden oiaJbileceği sorunlara 
ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergli 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 
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126. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

127. — Afyon Milletvekili Abdullah. 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam ©den dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kortomaz'm, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
tsün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

129. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uyguHamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

130. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli fildivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraıycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

131. — Mardin Milletvekili] Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Onman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

132. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

133. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 

Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici sitatüde kaç işçinin ne kadar süre 'ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Baklanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

134. — Adana Milletvekili Orhan Sen-
dağ'ım, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Baklanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

135. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Misİs'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Mis is hududu Göztepe mev
kiindeki yolun 'bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

136. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

137. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

138. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156)' 

139. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyümde sağlık ocağı yaptırıima-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

140. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 
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dağ'ın, Silifke tlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarındıa yapıldığı iddia 
©dillen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çaıli'şrnaılıarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

ÎŞLER 

1. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 
Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Ku
rulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayı
sı : 100) (Dağıtma tarihi : 19.10.1988) 

2. — 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/477) (S. Sayısı : 105) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

3. — Kara Sınırlarının Korunması 
ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/451) (S. Sayısı : 106) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/467) (S. Sayı
sı : 107) (Dağıtma tarihi: 26.10.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/436) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 31.10.1988) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/426) (S. Sayısı : 109) (Da
ğıtma tarihi : 31.10.1988) 

X 7. — Armonize Mal Tanımı ve 
Kodlama Sistemi ile İlgili Uluslararası 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/502) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma ta
rihi : 3.11.1988) 

X 8. — 5383 Sayılı Gümrük Kanu
nuna Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/504) (S. Sayısı : 
116) (Dağıtma tarihi : 3.11.1988) 

X 9. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa-



yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tari
hi : 3.11.1988) 

10. —' 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Haikkında Kanunıun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yıapılma-
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko

misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

11. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştjirilmıesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

• • * " • 

(24 üncü Birleşim) 





Donem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 100) 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 20.6.1987 
Tarih ve 3399 Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hak
kındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2 /85 ) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 23.9.1988 5.9. 1988 
Sayı: 11 - 88/105 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

20.6.1987 tarih ve 3399 sayılı Kanunda değişiklik 'yapılması hakkındaki teklifimiz 
gerekçeli olarak sunulmuştur. Gereci için arz olunur. 

Haydar Koyuncu 
Konya 

G E R E K Ç E 

Belediyemiz 20.6.1987 Tarih ve 3399 'sayılı Kanunla 'bilindiği 'gibi BüiyiÜkşelhir olmuş 
ve üç ilçeye ayrılmıştır. Büyükışiöhir olması halkımız tarafından memnuniyetle karşı
lanmıştır. 

Ancalk, tdklifin hazırlanması kısa zaman içinde yapıldığından 'bazı aksaklıklar çık
mıştır. Şöyle ki; 

Selçuklu İmparatorluğunun başşehri olan şehrimizde, Selçuklu Sultanlarının me
zarları bulunmakta ve 'bu mezarlar da Alaajddin Tepesinde yer almaktadır. Alaalddin 
Tepesi ise Meram ilçe sınırlarının içinde bulunmaktadır. Selçuklu Sultanlarının defne
dildiği bu bölge Selçuklu İmparatorluğunun bir semlbbljü olarak halk arasında bilinmek
tedir. Bu yüzden hemşehrilerimiz tarafından yadırganmalara sebep olmuştur. Bu se
beple bu bölgenin Selçuklu ilçesi içine alınması uygun olacakltır. 

Diğer taraftan, Konya'nın en önemli tarihî miraslarından biri ve Selçuklu Devri 
eseri olan Karatay Medresesi yine, Meram ilçesinde kalmakta, bu da halkın memnu
niyetsizliğine sebep olmaktadır. Bu eserin hulunduğu bölgenin de Karatay ilçesi sınırı 
içline alınması uygun olacaktır. 

Buna göre mahallelerin yerleri ekteki teklife uygun olarak değiştirilmesi amaçlan
mıştır. 
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MADDE GEREKÇELeRl 

Birinci madde ile Meram ilçesine bağlı 'bazı mahallelerin (bir kısmının Karatay il
çesine bağlanması, bir kısmının da Selçuklu ilçesine bağlanması önglörulmüşılıir. Bu mad
de ile ayrıca Selçuklu ilçesine »bağlı iki mahalleden (birinin Karaltaiy, diğerinin de Meram 
ilçesine bağlanması önerilmektedir. 

iki ve Üçüncü maddeler yürürlük ve yüriiitme maddeleridir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No.: 2/85 13 .,10 . 1988 
Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza gönlderilen Konya Mafetvetkili Haydar Koyuncu'nun; 20.6.1987 
Tarih ve 3399 saydı, Konya İli Merkezinde Karattay, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ko
misyonumuzun 12.10.1988 tarihli toplantısında îtçişleri ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüşEir. 

Teklif, Konya ili merkezindeki Karattay, Selçuklu ve Meram ilçelerine bağlı bulu
nan mahallelerin yeri erinin değiştirilmesini öngörmektedir. 

Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, tümü 'üzerindeki görüş- < 
meler tamamlandıktan sonra maddelerin görüşülmesi kaibul edilmiştir. 

Kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve hizmet akışının daha kolay sağ
lanabilmesi için teklifin 1 inci maddesine iki bent eklenmiştir. Böylece Karatay ilçesine 
bağlı bulunan Büyükkayacık mahallesi Karatay ilçesinden alınarak Selçuklu ilçesine bağ
lanmış ve 'Selçuklu ilçesine bağlı 'bulunan Ortakonak, Çengilti, Acıd'ort ve Zincirli köy
leri ise Karatay ilçesine bağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 100) 
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Tdclifin yürürlük .ve yürütmeye ilişkin 2 ineli ve 3 ünoü maddeleri aynen kabul edil 
mistir. 

Raporumuz Genel. Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip D emir el 

Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
bdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
ibrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Üye 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 

Üye 
Ali Necmettin §eyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1QQ) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ HAYDAR KOYUNCU'NUN TEKLİFİ 

20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu ve 
Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı Kanunun 1 inci maddesine aşağı
daki (ç), (d) ve (e) fıkraları eklenmiştir. 

ç) Meram ilçesine bağlı bulunan; Çifte Merdiven, Tercüman, Zenburi, Mihman
dar, Şems, Devle, İç Karaaslan, Balbalsultan, Kasap Sinan, Ibni Şalhiin ve Şerefşirin ma-
haleleri Karatay ilçesine bağlanmışlarıdır. 

d) Meram ilçesine bağlı bulunan; Nişantaş, Küçük İnsaniye, Babalık, Yenişehir, 
Tarla, Ferihuniye, Devriöedit, Büyük Hhsaniye, Beyazıt, Ham'idiye, Beyhekiım ve özalan 
mahalleleri Selçuklu ilçesine bağlanmışlardır. 

ıe) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Kalenderhane mahallesi Karatay ilçesine, yine 
Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Dedeklorkut mahallesi de Meram ilçesiine bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : lOOj) 
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İÇİŞLERİ KÖMİSYÖNUKUN KABUL ETTİĞİ METİN 

20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu ve 
Meram Adıyla Üç Üçe Kurulmadı Hakkındaki Kanunda Değişildik Yapılmasına 

Dair, Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki 
(ç), (d), (e), (f) ve (g) fıkraları eklenmiştir. 

ç) Meralm ilçesine bağlı bulunan; Çiftemerdiven, Tercüman, Zenburi, Mihman
dar, Şamis, Devle, İçkaraaslan, Babasultan, Kasapsıinan, Ibhişahin ve Şerefşirin ma-
haileleri Karatay ilçesinle bağlanmışlardır. 

d) Meram ilçesine bağlı 'bulunan; Nişantaş, Küçükihsaniye, Babalık, Yenişehir, Tar
la, Ferhuniye, Devriceidiit, Büytükihsaniye, Beyazıt, Hamidliye, Beyhekıim ve özalan ma
halleleri Selçuklu ilçesine bağlanmışlardır. 

e) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Kalenderhanıe mahallesi Karatay ilçesine, yüne 
Selçuklu ilçesine bağlı 'bulunan Dedekorkut mahallesi de Meram ilçesine bağlanmıştır. 

f) Karatay ilçesine bağh bulunan Büyükkayacık mahallesi Selçuklu ilçesine bağ
lanmıştır. 

ıg) Selçuklu ilçesine bağh bulunan; Ortakonak, Çenigülti, Acıdort ve Zincirli köy
leri Karatay İlçesine bağlanmıştır. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddbsi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayı» : 10$) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 105) 

4759 Sayılı İller Bankası Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1 /477) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 2.8. 1988 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2082/03247 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar 
Kuımluııcaı 19.6.1988 tarihinde kararlaştırılan «4759 sayılı İller Bankası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 
İller Bankası sermayesi son defa 23.6.1981 'tarihli ve 2480 sayılı Kanunla 20 

milyar liraya çıkarılmış ise de, 2380 sayılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince, belediye ve 
iıl özel idarelerinin yıiilık gelirlerinde önemli derecede bir yükselime kaydedilmiş ve 
bankanın 20 milyar Üürnlık ısarnmyesi 7.5.1985 tarihinde dolmuştur,j Ancak, «sermaye 
tahsilatına devamı ©dülımiş ve 31.12.1987 itibariyle sermaye tahsilatı, 95 289 777 646 
TL.'na ulaşmıştır. 1988 yıilımn ilik 'altı ayında ise bu miktarın 130 milyar liraya 
varacağı tahmin edilmektedir. 

468 sayılı Kanun uyarınca İler Bankasının 1983 -1984 -1985 yıllarıma ait hesap 
ve işlemlerini incelemekle görevlendirilen Alt Komisyonun T.B.M.M. Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına sunduğu raporda ıda, her yıl gittikçe ar
tan IkaUkımıma ve imar hareketlerinin Menöbilmesi ve mahallî idarelere diahaı fada 
ıkredi ve teknik yardım yapılabilmesi için nominali sermayenin artırılması temenni 
olarak bddrtiHmisj bulunmaktadır. 
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Bu itibarla, bankanın üzerine düşen görevleri daha iyi 'bir şekilde yerine geti-
rebllımıasi için sermayesinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, 20 milyar ıliralılk sermaye 7.5.1985 tarliihinde dolduğumdan, bu tarihten 
sonra yapılan ve muvakkat hesapta bulunan sermaye tahsilatının sermaye hesabına 
aktarılmasını teminen geçici bir ımadde getirilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/477 19 . 10 * 1988 
Karar No.. : 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazıırılıanarak, Bakanlar Kurulunca 2.8.1988 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 4.8.1988 tariminde 
Komisyonumuza havale edilen «4759 Sayılı tiler Barakası Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun ,19.10.1988 tarihinde yaptığı 
42 nci birleşimde Bayımdıriık ve İskân Bakanlığı ve Devlet PUanlaıma Teşkilatı Müs
teşarlığı temsilcilerinim de katılmasıyla görüşülmüştür. 

İller Bamkasıınıın şu anda 20 milyar lira olan sermayesinin 200 (milyar liraya 
yükseltilmesini öngören tasarı üzerimde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, her 
yıl gittikçe artan kalkunma ve imar hareketlerinin izlenebilmesi, yaliırımlajrın fiimıamse 
edilebilmesi ve ımıahalî idarelere daha fazlıa kredi ve teknik yardımı1 yapılabilmesi 
için İler Bankasının sermayesinin artırılması gerektiği, sermaye tahsilatımın 1989 yılı 
içinde 200 milyar liraya ulaşacağımın tahmin edildiği, bu nedenle nominal' sermaye
nin daha yüksek bir rakam olarak (tespitimin gerektiği gibi görüşler |beMırtilmiişitir. 

Yapılan bu görüşmeler sonucunda tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da olumlu 
bulunarak maddelerimin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inoi maddesine bağlı 2 mci maddede yer alan 200 milyar 
liralık meblağın her ne kadar Bakanlar Kuruluma bir misline kadar artırıma yetkisi 
de tanınmasına rağmen yeterli- olmadığı, sermaye tahsilatının bugünkü durumu dik
kate alınırsa kısa sürede yemi bir değişiklik tasarısıyla Yüce Meclise gelineceği görüşü 
ağırlık kazandığından, verilen bir önergenin kabulü ile anılan meblağ 300 milyar 
lira olarak değiştirilmiş ve ımadde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Geçici Maddede yer alan «... alınan paylar, ...» ibaresi, yükseltilen sermiaye tah
silatı tamamlandıktan sonra da sermaye tahsilatına devam edilmesini teminen «... alın
mış ve alınacak paylar, ...» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle kabul 
edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 105)' 



Yürürlük vıe yürütmeye İlişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen kabuil edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Nihat T ürker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Ay kon Doğan 
Ispanta 

N. Kemal Zeybek 
istanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Şakir Şeker 
Sivas 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Muzaffer Arıcı • 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

H. Orhan Er güder 
İstanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 105) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

4759 Sayılı tiler Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4759 ısayııh İller Bankası Kanununun 23.6.1981 tarihli ve 2480 
sayılı Kanunla değişik 2 ncli maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril'mıiştiır. 

«Madde 2. — Bankanın seırmayesi 200 000 000 000 (ildyüzmiılyar) liradır. 
Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla bir misline kadar artırılabilir.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğünden önce 4759 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince tahsili edilip bankaca muvakkat hesaba alınan paylar, bu 
Kanunun yürürlüğe girmesini mütealkip ortaklık payları olarak banka sermayesine 
eklenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe glirer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

. Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A., Bozer 

Devlet Bakanı V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. O.ı Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

E. Pakdemirli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

İ. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F. Kurt 

19 . 6 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
İV. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
//. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

i'arım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 105) 
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PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4759 Sayılı Her Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kamın Tasarısı 

MADDE 1. .— 4759 saplı İller Bankası Kanununun 23.6.1981 tarihli ve 2480 
sayıllı Kanunla ıdegişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde dıeğiştMmiiştir. 

Madde 2. — Bankanın sermayesi 300 000 000 000 (üçyüz milyar) liradır. 'Bu ser
maye ©akanlar Kurulu kararıyla bir misline kadar artırılabilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yüklüğünden önce 4759 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince tahsil edilip 'bankaca (muvakkat nesalba atamış ve alına
cak paylar, ıbu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip ortaklık payları olarak ban
ka sermayesine ekllenir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kaibul ©ditaılişjfciır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»>•<« 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı : 105) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 106) 

Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komis

yonları Raporları (1 /451) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 24.5.1988 
Genel, Müdürlüğü 

Sayı : lK. K. Gn. Md. 07/101 -12158/02464 

TÜRKÜYE ©ÜYOK İMİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan (ve (Başkanlığınıza arzı {Bakanlar Kurulunca 
12.4.1988 tarihinde kararlaştıran «Kara Sınırlarının Korunması ive Güvenliği Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile |gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizımeit Kanununun 35 inci 
maddesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesini «TTürk Yurdunu ve Anayasa ile tayin 
edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.» şeklinde belirtmekte 
ve 1 inci maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerini tarif ederken «Jandarma»yı Türk 
Silahlı Kuvvetleri içinde göstermektedir. 

16.7.1956 tarihli ve 68115 sayılı Kanunun 1 inci malddesinde; «ısınır, kıyı ve karasu
larımızın muhafaza ve emniyeti ile gümrük bölgesinde kaçakçılığın men'i, takibi ve 
tahkiki görevinin İçişleri Bakanlığına devredileceği, bu görevin, Bakanlıkça Jandarma 
Genel Komutanlığı vasıtasıyla ifa olunacağı» belirtilmiştir. Anılan Kanunun Geçici 
5 inci malddesinde de; güney ve doğu hudultlarındaki muhafaza hizmetlerinin Kanunun 
yayımından sonra, diğer hudut ve kıyılardaki hizmetlerin ise en geç 1956 malî yılı sonuna 
kadar devrıolunması, ancak, hudut birlikleri ile gümrük muhafaza sivil teşkilatının bu
lundukları mıntıkalarda jandarma kıtaları fiilen görev alıncaya kadar birinci maddede 
zikredilen hizmötlerin ifasına bu birlikler tarafınldan devam olunması öngörülmüştür. 

Bu hükürnlier muvacehesinde savunma görevi yanında, kaçakçılığın men, takip ve 
tahkiki görevlerinin de büyük önem arz ettiği İran, Irak ve Suriye sınırında, hudutların 
muhafaza ve emniyeti sorumluluğu Jandarma Genel Komutanlığına devredilmiş ve bu 
güne kadar da bu Komutanlık tarafından yerine getirilmiştir. 
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Diğer sınırların emniyet ve muhafazası ise, (Türk - Yunan sınırındaki kısa bir dö
nem hariç) Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından üstlenilmiştir. 

5442 sayılı il idaresi Kanununun İl/B maddesinde «Memleketin sınır ve kıyı 
emniyetini vs sınır ve kıyı emniyeti ile ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere 
göre sağlamak ve yürütmek görevi» valiliklere verilmiş olup, aynı maddenin (a) fıkra
sında bu görevlerin «genel ve özel kolluk kuvvetlerinin istihdamı» suretiyle yapılacağı 
ve (d) fıkrasında ise Silahlı Kuvvetlerden «hangi şartlarda ve nasıl yardım isteneceği» 
belirtihrıişitir. 

19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 14 üncü maddesi gümrük 
hattını siyasî sınır olarak, gümrük bölgesini ise sınırdan içeri doğru 30 km. derinliğe 
kadar olan saha olarak tarif etmektedir. Aynı maddeye göre; gümrük bölgesinin derin
liği, lüzuım görülecek hallerde veya bazı yerlerin coğrafî durumları itibariyle Bakanlar 
Kurulu Kararıyla 60 kilometreye kadar genişletilebiknefctedir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde 
her mahallin en büyük mülkiye memuru, sözleşmeli personel dahil olmak üzere gümrük 
ve gümrük muhafaza amir ve memurları, doğrudan doğruya Devlet tarafından idare 
edilen bilcümle tekel memurları, emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel, jandarma 
subay, astsubay, uzman çavuş ve eratı, kaçalkçııliğı men, takip ve tahkiki ile mükellef 
kılınmışlardır. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, «sınırlarda korunma ve güvenliğin 
sağlanması» bir idarî asayiş görevi olarak kabul edilmektedir. 

Sınırlarda ve sınır bölgelerinde başlıca üç görev yapılmaktadır. 

Bunlar: 
1. Sınırların muhafaza ve emniyetinin sağlanması, 
2. Kaçakçılığın men'i ve takibi, 
3. Savunma tedbirlerinin alınmasıdır. 
Bu görevlerden kaçakçılığın men'i ve takibi görevi, emniyet ve asayiş görevi olma

sına mukalbil, diğer görevîlerin Silahlı Kuvvetlere iç Hizmet Kanunu ile verilmiş olan 
«Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve 
korumak» vazifesi kapsamında olduğu ifade edilebilir. Nitekim, bu şekilde mütalaa edil
diği içindir ki İran, Irak ve Suriye hudutları dışında kalan sınırlarımzn korunmas Kara 
Kuvvetleri Komutanlığınca sağlanmaktadır. 

Her ne kadar, 6815 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile yakın zamana kadar 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde emniyet ve asayiş hizmeti ağırlık taşımakta 
ise de, bulgun için anılan yörelerde emniyet ve asayiş yönünden sorunlar geçmişe naza
ran çok değişik önem ve özellik kazanmıştır ve gelecekte de önemini devam ettirmesi 
muhtemel görülmektedir. Ayrıca; komşu ülkelerden Suriye, Irak ve İran'ın kendi iç 
sorunları ile aralarındaki; askerî po^tik ve ekonomik ilişkilerin aldığı son durum 
Türkiye'nin özellikle Güneydoğu ve Doğu Analdolu Bölgesinin iç güvenıl'iğini etkiler 
bir mahiyete bürünmüş bulunmaktadır. Bu bölgede 1976 yılından beri 40 - 50 kişilik 
gruplar halinde faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplar, İran - Irak savaşının başlamasın
dan sonra giderek güçlenmeye başlamışlar ve önemli bir tehdit haline gelmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 106) 
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15J8.1984 Eruh ye Şemdinli olaylarından sonra etkinliğini artırarak faaliyet gös
teren ayrılıkçı grupların bu faaliyetlerini Türkiye'deki bölücü unsurlar ile birlikte yürüt
meleri, dış ülkelerden temin ettikleri silah ve malzemeyi kullanarak sınırlarımıza çok 
yakın, kontrolü güç, kritik bölgelere yerleşmeleri ve Türkiye'deki taraftarları ile de
vamlı irtibat halinde bulunmaları; sorunun, kaçakçılığın men ve takibi sorunu olmaktan 
ziyade, doğrudan doğruya ülkenin savunmasını etkileyen bir sorun haline geldiğini 
göstermektedir. 

12.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 
7 nci maddesine göre, Jandarma görevleri; mülkî, adlî, askerî ve diğer görevler şeklin
de dört bölüme ayrılmış ise de, anılan Kanun incelendiğinde, bu görevlerin başında 
mülkî görevler gelmekte ve mülkî görevlerin esasını da kırsal kesimde ifa edilen «Emni
yet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak» teşkil etmektedir. 

Mevcudunun önemli bir kısmını 6815 sayılı Kanun ile kurulan Jandarma Sınır 
Tuıgay Komutanlıklarına tahsis eden Jandarma Genel Komutanlığı, hudut sorumluluğu
nu, mevcut imkân ve kabiliyetleri ile diğer görev ve sorumluluklardan feragat ederek 
yerine getirmektedir. Bugün güney hudutlarımızda beliren yeni tehditlerin karşılanması 
yönünden Jandarma Genel Komutanlığı, personel ve malzeme bakımından sınır tugay
larını azamî ölçüde desteklem'işltir. Gelişebilecek olaylar karşısında bölgeyi yeterince 
takviye imkânına .sahip olamayacağı, Kara Kuvvetleri birliklerinin yardım ve desteğine 
ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir. 

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle, ortaldoğunun kritik kesimlerden biri haline 
gelen güney hudutlarımızın jandarma teşkilatına kıyasla daha büyük imkân ve kabili
yetlere sahip olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, barıştan itibaren korun
masında yurt savunma açısından fayda mütalaa edilmektedir. Bu nedenle tasarı kanun
laştığında, sağlanacak bu fayda yanında jandarma sadece iç güvenlik ve asayiş görev
lerine yönelteceğinden, bu görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, T. C. Devletinin kara sınırlarının korunması ve gü
venliğinin sağlanmasının amaçlandığı açıklanmakta ve Kanun kapsamına hangi tür 
birliklerin girdiği gösterilmektedir. Kara sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlan
ması görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığının bu görevi tefrik edilen birliklerle ve ge
rektiğinde bu birlikler emrine veya desteğine verilecek diğer birliklerle yerine getire
ceği öngörülmektedir. 

Madde 2. — Madde ile, kara sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması 
görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığına verilmektedir. En üst birim olarak her ne ka
dar genel sorumluluk Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ise de, bu görevini sınırlarda 
teşkil ve konuşlandıracağı sınır birlikleri ile yerine getireceği açıktır. Bu sınır birlikleri, 
emir komuta zinciri içerisinde öncelikle kendilerine sorumluluk sahası olarak verilen 
sınır bölgesini dıştan gelecek her türlü tecavüzlere karşı koruyacak, bölgenin fizikî gü
venliğini sağlayacaktır. Bu görev esasen 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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Kanununun 35 inci maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerine verilen aslî görevler cümle-
sindendir. Bu maddeye göre. Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; «Türk yurdunu ve Anayasa 
ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır» Silahlı Kuv
vetler kara sınırlarının korunması görevini Kara Kuvvetleri Komutanlığı vasıtasıyla 
yerine getirmiş olacaktır. 

Bu cümleden olarak sınır hattında vukubulacak ülkeye giriş veya ülkeden çıkışa 
yönelik tüm kaçakçılık suçlarını ve kara sınırları boyunca 2565 sayılı Askerî Yasak 
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa istinaden birinci derece kara askerî yasak 
bölgeler içerisinde vukubulacak her türlü suç teşkil eden eylemleri önleyecek, suç fail 
ve delillerini elde edip, zorunlu yasal işlemleri yapmayı müteakip ilgisine göre mahallî 
güvenlik kuvvetlerine teslim edecektir. Mesela, delillerin kaybolmasını önlemeye ma
tuf olarak arama yapmak, suç eşyasına el koymak ve tutanağa bağlamak gibi işlem
ler, zorunlu yasal işlem olarak mütalaa edilmektedir. 

Kara sınırı boyunca tesis edilen birinci derece askerî yasak bölgeler 2565 sayılı 
Kanunun 5/b maddesine istinaden sınır hattı boyunca ve sınır çizgisinden 30 ile 600 
metre derinliklerdeki sahalarda tesis edilmektedir. Ayrıca kara sınır hattı boyunca te
sis edilen ve derinliği 30 ila 600 metre olan sahaların gerisinde yer alan ve sınır bir
liklerince kullanılıp yurt savunması bakımından hayatî önem taşıyan askerî tesis ve 
bölgelerin 2565 sayılı Kanunun 5/a maddesine istinaden dış sınırlarından en az 10,0 
en fazla 400 metre uzağından alınan noktaların birleştirilmesi suretiyle meydana gelen 
alanların da birinci derece askerî yasak bölge ilan edilmesi halinde, buradaki her türlü 
suç teşkil eden eylemlerin önleneceği de tabiîdir. 

Yabancı memleketlerden Türkiye'ye iltica eden muharip yabancı ordu mensup
larının Türkiye topraklarına kara sınırlarından girmeleri halinde bunlar hakkında 
11.8.1941 tarih ve 4104 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ve bunlar haricinde 
ülkeye iltica amacıyla kara sınırlarından giren diğer yabancıları., varsa silah, mühim
mat ve sair harp araç ve gereçlerinden tecrit etmesi, bilahare bunları ve beraberle
rinde getirdikleri bu malzemeleri ilgili güvenlik kuvvetlerine teslim etmesinin de, gö
revlerinden sayılması zorunlu görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen görevlerin ifası, «Askerî hizmet» olarak kabul edilmiştir. Zira 
bu birliklerin asıl görevleri; yurdu koruyup kollamak, başka bir ifadeyle, sının koru
mak ve güvenliğini sağlamaktır. Bunun ise askerî bir hizmet olduğu kuşkusuzdur. 
Maddede sözü edilen diğer görevler asıl görevin icrası esnasında karşılaşılan ve zo
runlu olarak müdahale edilmesi gereken eylemlerin önlenmesine ve vukuu halinde fail
lerinin yakalanmasına taalluk eden görevlerdir. Bu nedenle anılan görevler de, asıl 
görev gibi bir askerî hizmet olarak kabul edilmiştir. Ancak maddenin muhtevasından 
da anlaşılacağı üzere, bu birliklere sınırın korunması ve kollanması haricinde verilen 
diğer görevler kapsam ve niteliği itibariyle çok sınırlı tutulmuş ve bu suretle de bir
liklerin bir genel kolluk kuvveti gibi nitelendirilmeleri önlenmiştir. 

Bununla birlikte burada görev alan kara sıınr birlikleri mensuplarının, kendile
rine bu Kanun ile verilen görevleri yapabilmeleri için, o görevler nedeniyle gerek özel 
kanunları gerekse diğer kanunlarla genel güvenlik kuvvetlerine tanınan bütün hak ve 
yetkilere de sahip olmaları öngörülmüştür. 
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Kara sınırlarını korumakla görevlendirilen binliklere, bu maddeyle verilen goreV 
dışındaki sair görevler hakkında genel hükümlerin uygulanacağı tabiîdir. Mesela, 
gümrük kapılarındaki görevlerin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, sınır boyunda ve 
birinci derece askerî yasak bölge içinde olan yerleşim bölgelerinde emniyet ve asayiş 
görevinin genel kolluk kuvvetlerince yerine getirileceği şüphesizdir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirirken, 
göreve ilişkin olarak ilgili bakanlıklar mülkî ve adlî makamlar, güvenlik kuvvetleri ve 
diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği, koordinasyon ve karşılıklı yardımda bulunması hiz
metin gereği olarak zorunlu görülmüştür. Ancak, gerektiğinde ve özellikle ivedi hal
lerde görevli sınır birliklerince de mahallî yetkili makamlarla işbirliği ve koordinas
yon yapılabilecektir. 

Madde 3. — Bu madde ile, maddede sayılan hâllerde görevli personelin 3.11.1980 
tarihli ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındı Kanun hüküm
lerinden faydalanmaları sağlanmaktadır. 

Keza, sınır birlikleri personeli kendilerine verilen görevlerin ifası esnasında kış
lalarından uzak yerlerde hizmet yapacaklar ve çoğu zaman yemek saatlerinde kazan
dan beslenmeleri mümkün olamayacaktır. Bu nedenle 10,3.1983 tarih ve 2803 sayılı 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 23 üncü maddesinde olduğu gibi 
bir düzenleme yapılarak tayın bedeli verilmek suretiyle iaşe edilmeleri öngörülmüştür. 

Ayrıca bu personelin ifa ettiği görev itibariyle, 1918 sayılı Kanunun 60 inci mad
desinde belirlenen şartlar dahilinde müsadir ikramiyesinden yararlanmaları imkânı da 
getirilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevlerin yerine getiril
mesine İlişkin usul ve esaslar ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı kara sınır 
birliklerinin görevleriyle ilgili olarak diğer bakanlıklar, mülkî ve adlî makamlar, gü
venlik kuvvetleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği, koordinasyon ve karşılıklı yar
dımla ilgili usuller ve uygulamaya ilişkin hususların çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 5. — Bu madde ile, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumluluğuna ve
rilen bölgede görevlerin ifası sırasında dublikasyon ve ihtilafların önlenmesi bakı
mından 16.7.1956 tarihli ve 6815 sayılı Kanun, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Kanun 
ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı benimsenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Doğu ve Güneydoğu sınırlarının korunması ve güvenliğinin 
sağlanması görevi, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığın
dan tedricen teslim alınacakta-. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip başlanacak bu 
devir işlemi tamamlanıncaya kadar, teslim işlemine başlanmamış ve fiilen tamamlan
mamış birliklerde Jandarma Genel Komutanlığının 16 . 7 . 1956 tarihli ve 6815 sayılı 
Kanundan doğan görevleri devam edecek ve böylece hudut hizmetlerinin aksamaması 
sağlanmış olacaktır. 
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Geçici Madde 2. — Jandarma sınır birliklerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
deviıı işlemlerimin sıhhatli biri şekilde yapılması yönünden gerek personel ve gerekse 
diğeri unsurların Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen veya edilecek esaslar dahilin
de yapılması ilke olarak benimsenmiştir. Bu çerçevede öncelikle personel devri düzenlen
miş ve subay, astsubay ve uzman jandarma çavuş hariç, mevcut jandarma persone-
lîninı müktesep haklarının Mal edilmemesi amacıyla halen bulundukları hukuk! ve 
malî statüleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına devri esası getirilmiştir. 

Jandarma sınır birliklerinin araç, gereç, silah, mühimmat, melbusat, malzeme ve 
demirbaş eşyaları, Devlete ait ya da kiralık tesisler ile sair gayrimenkullerinin Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına devrinde Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarının da 
nazara alınması ve bu Komutanlığın zaafiyete uğratılmaması gerekli görüldüğünden, 
devredilecek unsurların Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutan
lığı arasında yapılacak bir protokolle tespit edilmesi uygun görülmüştür. 

Geçici Madde 3. — Halen Jandarma sınır birliklerinin ihtiyacını karşılamak ama
cıyla Jandarma Genel Komutanlığınca bazı sözleşmeler imzalanmış ye taahhüt altına 
girilmiş olunabilir. Anılan birliklerin devrinden sonra bu sözleşme hükümlerimin yerine 
getirilmesi ile Jandarma Genel Komutanlığının bir ilgisi kalmayacaktır. Sözleşme hü
kümlerini uygulamak üzere yetkili bir makamın tayini gerekli olduğundan ve ihtilaf
ların önlenmesi bakımından bu konudaki yetki ve sorumluluk Kara Kuvvetleri Ko-
mutankğına verilmiştir. 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 4 üncü 
maddesinde idare «ihaleyi yapan daire, kurum ve kuruluşları ifade eder» şeklinde ta
rif edildiğinden, bu Kanunun idareye tanıdığı yetkilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığın
ca kullanılmasına imkân tanınmıştır. Bu suretle, görev ve sorumluluğun devrinden sonra, 
önceden yapılmış olan sözleşmelerle bir ilgisi kalmayan Jandarma Genei Komutanlığının, 
anılan sözleşmelerin, hükümlerini uygulamak mükellefiyetine son verilmektedir. 

Madde 6. — Kanunun yürürlük tarihi belirtilmektedir. 

Madde 7. — Yürütmenin Bakanlar Kurulunca ifa edileceğine işaret olunmakta
dır. 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/451 
Karar No. : 17 

II 10.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza gönderilen «Kara Sınırlarının Korunması ye Güvenliği Hak
kında Kanun Tasarısı» İçişleri, Millî Savunma, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları tem
silcilerinin üe katılmasıyla incelenip, görüşüldü. 

Kara sımrlarının korunması ve güvenliğinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı tara
fından sağlanmasını öngören tasarı Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Millî Savunma Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

'Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

İçel 
Üye 

Ömer Seken 
Konya 

Üye) 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Üye 
Selahattin Mumcuoğlu 

Vam 

Galip Demirel 
Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakın 

Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Adnan Ekmen 

Mardin 

Üye 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunmc. Komisyonu 19 . 10 . 1988 

Esas No. : 1/451 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kara Sınırlarımızın Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı Komis-
yonumuzun 19.10.1988 Tarihli 9 uncu Birleşiminde ilgili Millî Savunma ve İçişleri 
Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle ıgörüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de ıtafsilatiyle arz ve izah olunduğu üzere, Türkiye Cum
huriyetinin kurulduğu 1923 yılından 6815 sayılı Kanunun kabul edildiği 1956 yılına 
kadar kara sınırlarnmızın güvenliği görevi Kara Kuvvetleri Koımutanılığında bulunu
yordu. 1956 yılından bugüne gelene kadar sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve 
emniyetiyle gümrük bölgesinde! ıkaçakçılığın meni ve takibi ve tahkiki görevi, Ibir ida
rî asayiş görevi olarak, İçişleri Bakanlığıma bağlı Jandarma Genel Komutanlığınca ifa 
olunmakta (idi. 

12.3.1983 tarihli ve 2803 ısayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
nun 7 nci maddesine göre, jandarma görevleri mülkî, adlî, askerî ve diğer görevler ol
mak üzere 4'e ayrılmaktadır. En önemlisi de 'kırsal kesiimdie ifa edilen emniyet ve 
asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak görevidir. 

Doğu Anadolu bilhassa Güneydoğu Anadolu sınırlarımızın jandarma teşkilatına 
kıyasla daha büyük imkânlara sahip Kara Kuvvetlerince korunması, yurt savunması 
açısından faydalı görülmekte böylece jandarmanın aslî görevi olan iç güvenlik ve asa
yiş görevlerini ıdaJha başarıyla yapacağı düşüncesiyle hazırianımış olan Tasarının tümü 
Komisyonumuzca da faydalı ve lüzumlu görüldüğünden, prensip olarak kabul edilmiş 
tfaihia sonra; ırrıaiddelerirıı görüşülmesine ıgeçillmiştıir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıda sınır birliklerinin görevi, gümrük hattı ve kara sınırları boyunca tesis' 

edilen birinci derece askerî yasak bölge ile sınırlandırılmıştır. Kara sınırları boyunca 
kurulan birindi derece asikerî yasak bölge, 2565 sayılı Kanunun 5/b maddesi uyarın
ca 30 - 600 metre derinlikteki sahayı kapsamaktadır. Bu sahanın önemli bir bölümü 
de mayınlanmış durumdadır. Bu nedenle sınır birliklerimin harekât sahası çok diar bir 
alana inhisar etmektedir. Bu alanda vuku bulan meşhut suçluların, birinci derece as
kerî yasak ıbölge sınırından itibaren ihdas ©dilen likinci derece askerî yasak bölgje için
de takip edilmeleri ve yakalanmaları gerekebileceğinden, tasarının 2 nci maddesinin 
birindi fıkrasının (2) nci bendi yeniden düzenlıenımıiş ve 2 nci madde bu değişiklikle 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Tasarının 3, 4, 5 nci maddeleri ile Geçici Madde 1, 2, 3 ve Yürürlük ve Yürütme 

ile ilgili 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen Ikıabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Recep O. Ergun 

Kayseri 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

tzmir 

Üye 
Rıfat Diker 

Ankara 

Üye 
İsmet Tavgaç 

Bunsa 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

M 
Üye 

Ramiz Sevinç 
tzmir 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 

Üye? 
Mümtaz Güler 

Uşak! 

Başkanveküi 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu) 

Üye 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
İrfan D emir alp 

Samsun 

Üye 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 

Züniguidak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kara Sınırlarının Korunması vej Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı , 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; T.C. Devleti kara şuurlarının korunması ve 
güvenliğinin sağlanması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun, bu görev
leri yerine getirecek Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve bu Komutanlık tarafından tefrik 
edilen birliklerle bu birliklerin emrine verilen veya desteğine tahsis olunan diğer bir-
likleri kapsar. 

Görev, yetki ve görev ilişkileri 

MADDE 2. — Kara sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi Kara 
Kuvvetleri Komutanlığına ait olup bu görev sınır birliklerince; 

1. Kendi sorumluluğunda olan bölgede sınırı korumak ve güvenliğini sağlamak, 
2. Gümrük hattındaki giriş ve çıkış kaçakçılığı ile kara sınırları boyunca tesis 

edilen birinci derece askerî yasak bölge içerisinde suç teşkil eden eylemleri önlemek, 
suçluları yakalamak, zorunlu kanunî işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç delillerini 
ilgisine göre mahallî güvenlik kuvvetlerine .teslim etmek, 

3. Kara sınırlarından iltica amacıyla giren muharip yabancı ordu mensupları 
hakkında 11.8.1941 tarihli ve 4104 sayılı Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Tür
kiye'ye iltica Edenler Hakkında Kanun hükümlerini uygulamak, diğsr mültecileri si
lah, mühimmat vesair harp araç ve gereçlerinden arıtmak, bu mülteciler ile beraber
lerinde getirdikleri malzemeleri ilgili makamlara teslim etmek, 

Şeklinde yerine getirilir. 
Yukarıda belirtilen görevler askerî hizmetten sayılır. 
Sınır birlikleri mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılma

sında; diğer kanunların, silah kullanma yetkisi dahil, güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bü
tün hak ve yetkilere sahiptirler. 

Sınır birliklerinin bu maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen konular
da, diğer kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış makamların görev ve yetkileri sak
lıdır. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu Kanunda öngörülen görevlerini gerektiğinde, İl
gili bakanlıklar, mülkî ve adlî makamlar ile güvenlik kuvvetleri ve ilgili kuruluşlarla 
karşılıklı yardım ve işbirliği yapmak suretiyle yerine getirir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kara Sınırlarının Korunması ve Gü
venliği Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. —-Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Görev, yetki ve görev ilişkileri 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kara Şuurlarının Korunması ve Gü
venliği Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Görev, yetki ve görev ilişkileri 

MADDE 2. — Kara sınırlarım ko
rumak ve güvenliğini sağlamak görevi 
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait olup, 
bu görev sınır birliklerince; 

1. Kendi sorumluluğunda olan böl
gede sınırı korumak ve güvenliğini sağ
lamak, 

2. Gümrük hattındaki giriş ve çıkış 
kaçakçılığı ile kara sınırları boyunca te
sis edilen birinci derece askerî yasak böl
ge içerisinde suç teşkil eden eylemleri 
önlemek, suçluları yakalamak, bu böl
gede işlenen meşhut suç faillerini ikinci 
derece askerî yasak bölgede de takip et
mek ve yakalamak, failler hakkında zo
runlu yasal işlemleri yapmak, yakalanan 
kişi ve suç delillerini ilgisine göre ma
hallî güvenlik kuvvetlerine teslim etmek, 

3. Kara sınırlarından iltica amacıy
la giren muharip yabancı ordu mensup
ları hakkında 11.8.1941 tarihli ve 4104 
sayılı Muharip Yabancı Ordu Mensup
larından Türkiye'ye İltica Edenler Hak
kında Kanun hükümlerini uygulamak, 
diğer mültecileri silah, mühimmat Ve 
sair harp araç ve gereçlerinden arıtmak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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((Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Malî hükümler 

MADDE 3. — Sınır birlikleri personeli, bu Kanunla verilen görevlerin ifası sıra
sında veya bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile, yaptıkları hiz
met nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu 
ölmeleri veya sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde haklarında 3.11.1980 tarih
li ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylik Bağlanması Hakkında1 Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Sınır birliklerinde görevlerinin niteliği icabı kazandan beslenemeyen erbaş ve erlere 
kanunî yiyecek ve istihkalk maddelerinin aylık maliyeti (kadar tayın bedeli tutarı, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilerek Millî Savunma Bakanın onayından sonra her 
ay peşin olarak ödenir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun müsadir ikramiyesiyle 
ilgili 60 inci maddesi hükümleri, bu Kanun kapsamındaki personel için de uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

bu mülteciler ile beraberlerinde getirdik
leri malzemeleri ilgili makamlara teslim 
etmek, 

Şeklinde yerine getirilir. 
Yukarıda belirtilen görevler askerî 

hizmetten sayılır. 
Sınır birlikleri mensupları kendileri

ne bu Kanun ile verilen görevlerin ya
pılmasında; diğer kanunların, silah kul
lanma yetkisi dahil, güvenlik kuvvetle
rine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sa
hiptirler. 

Sınır birliklerinin bu maddede belir
tilen görev ve yetkilerine girmeyen ko
nularda, diğer kanunlara göre görevli 
ve yetkili kılınmış makamların görev ve 
yetkileri saklıdır. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu Ka
nunda öngörülen görevlerini gerektiğin
de, ilgili bakanlıklar, mülkî ve adlî ma
kamlar ile güvenlik kuvvetleri ve ilgili 
kuruluşlarla karşılıklı yardım ve işbirliği 
yapmak suretiyle yerine getirir. 

Malî hükümler 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Malî hükümler 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 106) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yönetmelik 

MADDE 4. — Bu Kanunla belirtilen görevlerin yerine getirilmesi, bakanlıklar, 
mülkî makamlar, güvenlik kuvvetleri ve ilgili kuruluşlarla yapılacak işbirliği ve koordi
nasyon esasları ve Kanunun uygulamasına ilişkin diğer hususlar Millî Savunma, İçişleri 
ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca birlikte çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle 16.7.1956 tarihli ve 6815 sayı
lı Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Ta
kibi işlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkında Kanun, 10.3.1983 tarihli ve 2803 
sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Doğu ve Güneydoğu sınırlarının korunması ve güvenliği
nin sağlanması görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığınca fiilen devir alınıncaya kadar 
6815 sayılı Kanundan doğan görevlerin Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getiril
mesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek esaslar dahi
linde; 

1. Jandarma sınır birliklerinin subay, astsubay ve uzman jandarma çavuş hariç 
olmak üzere mevcut diğer personeli halen bulundukları hukukî ve malî statüleri ile Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığına devredilir. 

2. Jandarma sınır birliklerinin araç, gereç, silah, mühimmat, melbusat, malzeme 
ve demirbaş eşyalarından; Devlete ait veya kiralık bina veya tesisler ile diğer gayrimen-
kullerden jandarma içgüvenlik birliklerinin ihtiyacı dışındakilerin nasıl devredileceği 
hususu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapıla
cak protokolle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Jandarma sınır birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması için 
yapılmış sözleşmeler ve taahhütler Kara Kuvvetleri Komutanlığınca uygulanır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre idareye tanınan yetkiler Kara Kuvvetleri' 
Komutanlığınca kullanılır. 

Gerek personelin devri gerekse sözleşme ve taahhütlerin yerine getirilmesinden 
doğacak harcamaların karşılanması için gerekli ödenekler, içişleri Bakanlığı bütçesin
den Millî Savunma Bakanlığı bütçesine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca aktarılır. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet; Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Yönetmelik 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

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

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının 
Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Yönetmelik 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

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

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının 
Geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S, Sayısı : 106) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Turgut Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Y. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı Y. 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı Y. 
Nihat Kitapçı 

Adalet Bakanı Y. 
M. Kalemli 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Y. 
M. Tınaz Titiz 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sos/yal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

12.4.1988 

Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı Y 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakam 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan 

DışiişUeri Balkanı 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
H. Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yandım (Bakam 
Bülent Akarcalı 

Taran Orman ve Köyişteri Bakam 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 1|06) 
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(içişleri Komisyonunun Kaibul Ettiği (Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Metin) Ettiği Metin) 

Yürütme Yürütme 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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T. B. M. M. (S. Sayısı : 107) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /467) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7.7. 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2185/03287 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 
24.6.1988 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Finlandiya Cumhuriyeti eikonoımifc ilişikileriimıizin gelMşitiriîlmesi arzulanan1 bir Dev
lettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti arasındaki, sermaye, teknoloji 
ve hizmet hareketleri, her ilki Devletin de refahına büyülk katkıda bulunmaktadır. Bu 
yönde sözlconusu faktörlerin daha büyük bir 'hareketliliğe kavuşturulmiasında, Geliir 
üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi1 önleme Anlaşmasının üzerine ol
dukça önemli bir görev düşmektedir. 

Anlatmanın, kapsamına aldığı hükümlerle çifte vergilendirmeyi nasıl önlediği, muh
telif gelir unsurlarının hangi Devlette ne şekilde vergileneceğine dair nasıl bir düzen
leme yapıldığı, ilişikte sunulan madde gerekçelilerinde ayrıntıları' ile açıklanmıştır. Bu
nunla beraber bu Anlaşmanın anla amaçlarını, gelirin iki DevCıette çiftle vergilendiiriılmıe-
sini önlemek; yabancı Devlette yatırım yapan, teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o 
Devletin mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilendirilmesine engel olimalk," geilıirin oka-
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met veya kaynak Devletten yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamıak; eğer bu 
mümıkün olmazsa ilki Devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaştırmak; böylece 
teşebbüslerin risk almadan önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile ilgili 
(mükellefiyeti hesaplayabilmesini sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür. 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bir vergi muafiyet anlaşması olmadığın
dan, Anlaşma yürüdüğe girdikten sonra vergi gelirlerinde bir azalma beklenmeme
lidir. Tersine,, bu Anlaşmayla güvence altına giren Finlandiya sermayesinin Türkiye'ye 
daha büyük bir öncelik vereceği dikkate alınırsa, bir yandan sözkomusu teşebbüslerin 
doğrudan doğruya ödeyecekleri gelir ve kurumlar vergilerimde, diğer yandan çalıştır
dıkları işçilerim ve ek kapasite yaratacakları diğer Türk teşebüs'lerinıin ödeyecekleri ver
gilerde önemli bir artış sağüanabilecektir. 

Bu Anlaşmanın kaynak Devlette doğrudan vergi istisnası tanıdığı gelirler sadece, 
Türkiye ülıe Finlandiya arasında veya bu Devletlerle diğer Devİetiier arasında uluslara
rası hava ve kara taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarla sınırlıdır. Anlaşma 
hükümllerine göre söz konulsu taşımacılık teşebbüsleri, kaymak Devlette elde ettikleri bu 
tür kazançlar dolaysıyla bu Devlette vergilendirilmeyecekler, yalnızca mukimi olduk
ları Devlette vergiılemdirilebileüekllerdir, Deniz taşımacilık teşebbüslerinin uluslararası 
trafikte deniz taşımacılığından elde ettikleri kazançlar dolayısıyla kaynak Devletin 
mevzuatına göre ödeyecekleri vergide ise % 50 indirim yapılacaktır. 

İki Hükümet arasımda 9 Mayıs 1986 tarihinde imzalanan bu Anlaşma, 31.5.1963 
tarih ve 244 sayılı Kanun uyarınca bir Kanun Tasarısı halinde Yüce Meclisin huzu
runa getirilmiş bulunmaktadır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİNLANDİYA CUMHURİYETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 

ÖNLEME ANLAŞMASININ MADDE GEREKÇELERİ 

Türkiye Cumhuriyeti İle Finlandiya Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anllaşması 28 madde ve 3 Protokol hükmün
den oluşmaktadır. 

Madde 1. — Kişilere İlişkin Kapsam 
1 inci madde hükmü gereğince, bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her 

ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milli yet farkı gözetımeksiz'Jn Âkit Devletlerden 
(Türkiye ve Finlandiya'dan) birinin veya her ikisinin ülkesinde mukim kişilere uygu
lanacaktır. 

Madde 2. — Kavranan Vergiler 
•Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin teshilinde ve tarifinde açıklığı temin 

etmek amacını gütmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 107) 
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Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, hangisinde, ne sekilide alındığına bakılmak
sızın, Âkit Devletlerden herhangi birinde veya 'bunların mahaölî idarelerimde gelir üze
rinden alınan vergilere uygulanacağını! belirtmektedir. 

2 nci fıkra gelirden alınan vergilerin kapsamını çizmektedir. 
3 üncü fıkra iise Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki h'ali hazır vergilerden hangileri

ne uygulanacağını belirtmektedir. Anlaşmanın kapsamına giren hali hazır vergiler Tür
kiye'de Gelir ve Kurumlar Vergileri, Finlandiya'da ise Devlet Gelir Vergisi, Mahalli! 
Vergi, Kilise Vergisi ve Dar Mükellef Gelirleri Üzerinden Kaynakta Tevkif at Suretiy
le Alınan Vergilerdir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra, hali hazır vergilere ilâveten veya 
onların yerine alınmaya başlayan ve onlarla aynı nitelikte olan veya onlara önemli öl
çüde benzeyen vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 3. — Genel Tanımlar 
'Bu maddede, Anllaşmada külianılıan terimlerin yorumu için lüzumlu genel tanıraı-

1ar yer almaktadır. 
'Bu maddenin 1 inci fıkrasında, sırasıyla «Türkiye», «Finlandiya», «bir Âkit Dev

let», «diğer Âkit Devlet» «vergi», «kişi», «şirket», «kanunî merkez», «bir Âkit Devlet 
teşebbüsü», «diğer Âkit Devlet teşebbüsü», «vatandaş», «uluslararası trafik» ve «yet
kili makam» terimlerinin tanımı, yer almaktadır. 

Türkiye terimi, devletler hukukundaki son gelişmelere uygun olarak kıta .sahan
lığındaki ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. 

2 nci fıkrada, «statüye sahip kuruluş» teriminin tanımı yapılmıştır. Bunla göre, 
iki Devletin Merkez Bankaları, sosyal güvenlik kuruluşları, dinî kuruluşlar ve üniver
siteler statüye sahip kuruluş kabul edileceklerdir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Dev
letlerden her birinin iç mevzuatındaki anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boş
luk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. — Malî İkametgâh 
Anlaşmanın pek çok maddesinde, vergileme yekisinin Âki Devlelerden hangisine 

ait olduğu sorunu, doğrudan doğruya malî ikametgâh (mülkim) kavramına göre çö
zümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzelkişilerin hangi Devletin mukimi adde
dileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayırım yapılmaksızın 
ikametgâh, ev, kanunî merkez veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle 
vergi mükellefiyeti alma giren kişi mukim 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 inci fılkra hük
müyle vergi hukukumuza paralellik sağlanmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada sayılan kriterler nede
niyle her iki Devletin de mukimi addedilmesi hallinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kul
lanılarak, yalnızca bir Devletin mukimi addedileceği hususuna açıklık getirmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 107) 
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Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun gerçek kişiler dışında kalan kişilerde çık
ması halinde, Âıkit Devletlerim yetkili makamlarının sorumu 24 üncü maddeye göre 
karşılıklı anlaşmayla çözeceklerini bdirtmektedir. 

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 bulunması veya daimî temsilci bulun
durması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğ
masını şart koşmaktadır. Aynı sekilide, bu Anılaşmanın: ticari kazanca ilişkin oilan 7 nci 
maddesinde de yalnızca işyerine atfedi leb bilen ticarî kazancın kaynak devlette vergilene
bileceği prensibi getirilmiştir. Madde, 7 fıkra ile hangi hailende 'bir işyerinin kendini 
göstereceğini veya gösteremeyeceğini bütün ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 

1 inci fıkrada «işyeri» teriminin genel bir tanımı yapılmalktadır. 
2 nci fıkrada ise kapsama özellikle giren işyerllerime örnekler verilmeıktedir İki bun

lar : yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz ku
yusu, taş ocağı veya doğal zenginliklerim elde ediılmeisine yarayan .diğer herhangi bir 
yerdir. 

3 üncü fıkrada, süresi altı ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, montaj, veya kurma 
projesi veya bunlarla ilgili kontrol! faaliyetleri işyeri kapsamına alınmıştır. 

4 üncü fıkrada işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 
5 İnci fıkrada daimî temsilcilik düzenüenmiştir. Bu fıkraya göre bir kişi, builun-

duğu Devlette, teşebbüs adına Âkit düzenleme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini dü
zenli olarak kullanırsa, temsil ettiği teşebbüs, bu Devlette bir işyerine sahip kabul edi
lecektir. Bunun yanışım, temsilcinin böyle bir yetkisi olmasa dahi, adına sürekli olarak 
mal sevkeftiği teşebbüsün mallarını muıtaden stoklaması halinde de, söz konusu teşeb
büs bu Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri, ve daimî temsilci ayrı ayrı maddelerde gösterilmeyip, her ikisi 
de «işyeri» madidesinde kavrandığından, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunu
nun, dar mükelleflerin ticarî kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanı
yan 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 fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim: şirketlerden birinin diğerini kont
rol etmesinin, bu şirketlerden birinin, diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı belirtil
mektedir. 

Madde 6. — Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimen-

kullerin yaratabileceği her türlü gelir unsurunu (ticarî kazanç, ziraî kazanç) da kapsa
mına a'imaktadır. 

Bu çerçeve altında maddenin 1 inci fıkrası, gayrimenkul gelirlerinin vergileme 
hakikini gayrimenkulun bulunduğu Devlete biirıalkmaktadır. 
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2 nci fıkrada «gayrimenkul varlık» terimine, tanımı yapılmak suretiyle açıklık ge
tirilmekte ve kapsamı belirlenmektedir. 

3 üncü fıkra, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirlin <de, bu gayrimenkulun bu
lunduğu Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. 

4 üncü fıkra, Finlandiya vergi .mevzuatı hükümlerini Anlaşmaya yansıtmak ama
cıyla düzenlenmiştir. Buna göre, bir şirketin hisse senedine sahip olunması, aynı za
manda bu şirketin gayrimenkullerinden yararlanma halkkım da veriyorsa, bu hakkın 
doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımın
dan elde edil'en gölir, gayrimenkulun bulunduğu Devlette vergi lendiriiebilecektir. 

5 inci fıkra, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, teşebbüslerin kendi gayrimenkulle
rinden elde ettikleri gelire ve serbest meslek faal iye tinin icrasında kullanılan gayri-
rnenkullerden elde edilen gelire de uygulanacağını belirtmektedir. 

6 nci fıkra, 4 üncü fıkra hükmünün, aynı zamanda, bir teşebbüsün veya serbest 
meslek erbabının gayrimenkul üzerindeki yararlanma hakkından elde ettikleri gelire de 
uygulanacağını hükme bağlamaktadır. 

Madde 7. — Ticarî Kazançlar 
Bu maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesinde esas ilkeyi getir

mektedir. Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim o'lduğu Devlette vergillendiriile-
cektir. Ancak faaliyet diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, yalnızca 
bu işyerine atfedilecek kazançlar diğer Devlette vergilendirile bilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazanç'arının hasaplanmasındaki esaslarla ilgilidir. Buna göre 
işyeri, bağımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri koşullar 
altında elde etmesi gereken kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Böylece işyeri-
merkez ilişkilerinde emsaline göre yüksek veya düşük fiyatlandıırmaya 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 unsunları ile ilgilidir. İşyerinin 
kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde ya
pılan yönetim ve genel idare giderlerinden verilen bir payı da kapsamına alan ve iş
yerinin amacılarına uygun düşen giderler indirilebilecektir. Bununla beraber, teşebbü
sün ana merkezine veya başka herhangi bir bürosuna yapılan faiz, gayrlmaddî hak 
bedeli, komisyon ödemelerinin veya benzerî ödemelerin gider olarak indirilmesine mü
saade edilmeyecektir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine 
kazanç atfolunamayacağı hakkınidadır. 

5 inci fıkra, bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşmanın diğer 
hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde !8. — Uılusi'ararasi1 Taşımacılık; 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlette uluslararası trafik 

kapsamına giren türden bir gemi işletmeciliğinden sağladığı kazançların, bu diğer Âkit 
Devlette ve bu Devlietin mevzuatıma göre vergilianidirilebileceğimi; fakat bu çeşit gelirtar 
üzerinden alınan vergide yüzde 50 nisbetinde bir indirim yapılacağını öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı : 107) 



— 6 — 

2 nci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte uçak veya kara na
kil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançliann, yalnızca teşebbüsün mukim olduğu 
Devlette vergilendirileoeğini öngörmektedir. 

'Madde 9. — Bağımlı Teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci ımadde'erıinde düzenlenen örtü

lü kazanç ve örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, birbiriyle bağımlı olan teşeb
büslerin, bağımsız teşebbüsllere kıyasla farklı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalarıa 
yönelmeleri halinde, Âkit Devletlerin ne tür tedbirler alabileceği hükme bağlianmak-
tadıır. 

1 inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız 
teşebbüsler arasında geçerli olacak fiyatlardan sapmıa'Jarı hainde vergi ziyama uğra
yan Âkit Devlete ek vergi alma hakkını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda, diğer 
Devletin kendi rnükelîlefi olan bağımlı teşebbüste yapacağı matrah ve vergi indirimileri 
ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Temettüler 
1 inci fıkra, temettüllerin vergiilendirilmesindeki genel ilke ille ilgilidir. Bir Âkit 

Devletin mukimi olan bir .şirket tarafından diğer Âkit Devletin mülkimi bir kişiye öde
nen temettülerin, bu diğer Âkit Devlette vergilendirileceği esas ilkedir. 

2 nci fıkra temettülerıin, temettüyü ödeyen şirketin mukimi olduğu, yani temet-
tüterin doğduğu Devlette de vergilendiriliebileceğini öngörmektedir. Kaynak Devlette 
diğer Devfet mukimlerine uygulanabilecek temettü vergi tevkif atı, temettü ödeyen şir
ketin sermayesine % 25'i aşan iştiraklerde gayrisafi temettü tutarının ,% l5'i, diğer bü
tün durumlarda % 20'si olarak tespit edilmiştir. 

3 üncü fıkra, temettü teriminin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet .şirketinin, diğer Âkit devlette bulunan işyerine at

fedilen kazanç üzerinden 7 nci madde (ticarî kazanç) çerçevesinde vergilendirildikten 
sonra, kalan kazanç üzerinden! bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre de ver-
gilendirilebileceği öngörülmektedir. 

5 indi fıkra, temettü lehdarının temettü dağıtan şirketin mukimi olduğu Âkit Dev
lette bir işyerine sahip oümast ve e"de ettiği: temettülerla işyeri anasında etkin bir bağ 
bulunması halinde, bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyip 7 nci madde hükümle
rine göre vergilendirileceğine ilişkindir. 

Madde 11. — Faiz 
l1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde geneli ilkeyi öngörmektedir. Faizi, leh-

darın mukimi olduğu Âkit Devlet vergilendirme hakkına sahiptir. 
Faizlerin doğduğu Devlete, gayrisafi, tutarı üzerinden !% 15 vergi tevkif atı hakkı 

tanıyan hüküm 2 nci fıkrada yer almaktadır. 

.3 üncü fıkra, Türkiye ile Finlandiya Hükümetlerine, Türkiye.Cumhuriyet Merkez 
Bankasına ve Finlandiya Bankasına (Suomen Pankki) ödenen faizlerin diğer Devlette 
vergiden istisna ©dilmesine ilişkindir. 
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4 üncü fıkrada faiz teriminin kapsamı bdirtilımektedir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elide edilen faizlerin bu maddede yer alan tavizli 

vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile ilgilidir. 
6 ncı fıkra, faiz gdir'ierıinin ne zamıan bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını 

hükme bağlıamaktadır. Buna göre, ödeyicinin Devlet, statüye sahip kuruluş, mahallî 
idare veya bu Devletin mukimi olması veya bu Devlette yer alan buliunaın bir işyeri ile 
bağlantılı bulunması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette eldıe edildiği kabul 
olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuştur
maktadır. Fıkra hükmüne göre, muvazaa yapabilecek kişiler, aralanndia özel ilişki bu
lunan faiz ödeyici ile faiz iehdarı 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 fazıla kısım, 
bu maddede tanımılıanan ve indirimli vergiye tabi bir faiz sayılmayacak ve Anlaşmanın 
diğer hükümleri dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mevzuatına göre vergilendirile
cektir. 

Madde 12. — Gayrimaddî Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmekte; vergileme hakkını, ödeme ya

pılan kişimin mülkim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, bedellerin hasıl olduğu Devlete de belli bir oranda vergi tevki-

fatı hakkı tanımaktadır. Ülkemizin ihtiyacı olan bilgi ve ıtekndloji transferli dikkate alı
narak, bu oran Finlandiya ile yapılan Anlaşmada da yüzde 10 olarak tespit edilmiştir. 

3 üncü fıkra, gayrimaddî hak bedellerinin tanımı ille ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen .gayrimaddî hak bedellerinin ta

vizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirilleceği öngö-
rüiırnüştür. 

i5 inci ve 6 inci fıkralar, faizde olduğu gibi, gayrimaddî hak bedellerinin nerede el
de edilmiş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özel hü
kümler öngörmektedir. 

7 nci fıkra, bu madde hükümlerinin gayrimaddî hakların satışındanı elde edilen 
bedellere de uygulanacağını öngörmektedir. 

Madde 13. — Sermaye Değer Artış Kazançları : 
6 ncı maddenin 2 ncı fıkrasında tainımılanan gayrimenkul varlıkların elden çı

karılmasından doğan kazançların vergilendirilme hakkını, bu malların bulunduğu Âkit 
Devlete ıtanııyan hüküm 1 inci fıkrada öngörülmüşitür. 

2 nci fıkrada, 6 ncı maddenin 4 üncü fıkrasında bahsedilen türden hisse senetleri
nin ve diğer şirket haklarının elden çıkarılmasından doğan, kazancın, söz konusu şir
ketin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul varlığın yer aldığı Devlette vergilendirilebile-
ceği öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada, ticarî veya meslekî bk işyerinin veya ibu işyerine ait menkul var
lıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların, bu işyerinıin bulunduğu Âkit Dev
lette vergilendirilebileceği hükme bağlanmıştır, 
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4 üncü fıkra, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kaia nakil vasıtaları ile 

bunların işletilmeğinle tahsis edilen menkul malların satışından elde edilen 'kazançların 
yalnızca işletici teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini ön
görmektedir. 

5 inci fikra, bu maddenin daha önceki fıkralarında değinilenlerin dışımda kas/an 
varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazancın yalnızca, elden çıkaranın mdkLa ol
duğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Bununla beraber, söz ko
nusu varlıkların iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkartılmasından doğan 
değer artış kazançları, gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14. — Serbest Meslek Faaliyetleri : 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun, dar mükellef kurumların serbest, meslek faali

yeti dolayısıyla elde ettikleri hâsılatları 24 üncü maddesinde vergi tevkifatına tabi tut
man ve 'genel olanak serbest meslek kazancının vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Ka. 
nunumuzun işyerini değil, kazancın elde edilmesini esas alması dolayısıyla, Anlaşmanın 
14 üncü1 maddesi ımevzua'tumrza uygunluk gösterebilecek bir yapıya kavuşturulmuştur. 
Maddenin genel yapısı, her Devletin kendi egemenlik'sahası içinde icra edilen serbest 
meslek faaliyetlerimi vergilemesi esası üzerinle kuruludur. Bu prensip 1 inci fıkrada 
öngörülmüştür. Daha sonra gelen 2 nci fıkra, egemenlik sahası içinde diğer Devletin 
mufcirnlerimce belli s/artlar altında yürütülen serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen 
gelirin kaynak Devlette vergilendirilmeyip, yalnızca mukim Devlette vergilendirileceği
ni öngörmektedir. 

Diğer Devlette serbest meslek faaliyeti icra eden serbest meslek erbabının bu diğer 
Devlette vergi /dışı kalabilmesi için, 2 nci fıkrada öngörülen üç şartı da bir arada 
taşıması zorunludur (diğer Devlette 183 günden daha kısa süre kalması, ödemenin bu 
diğer Devlette ikamet etmeyen bir kişi tarafından veya bu kişi adına yapılması ve öde
menin söz konusu dar mükellefin bu diğer Devlette bulunan bir işyerinden veya sabit 
yerden yapılımaması). 

3 üncü fıkrada, serbest miesldk 'faaliyetleri teriminin kapsamı belrienmişt'ir. 

Madde 15. — Bağımlı Faaliyetler : 
1 inci fikra genel kuralı bel'irlemektedir. Fıkraya göre, diğer Devlette hizmötin 

ifa edilmemesi şartıyla elde edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hiz
metin diğer Devlette ifa edilmesi foa'lindle, vergileme yetkisi kaynak Devlete geçecek
tir. Ancak söz konusu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde 
Öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir^ Böylece şirket yönetim 
kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri ve öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, 
fakat kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada öngörülen genel kuralın istisnasını oluşturmakta ye hiz
met erbabının, belli şartlar dahilinde diğer Devlette hizmet ifa etmesi halinde, yalnız
ca mülkim Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadıır. Bunun için, diğer Dev
lette 183 günden daha kısa süre kalınması; ücretin bu diğer Devlette ikamet etmeyen 
bir lişverence veya onun adına ödenmesi ve aynı zamanda ücretin, söz konusu dar 
mükellef işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden 
ödenmemesi zorunludur.. 
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3 üncü fıkra, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçaik veya kara nakil vasıtala
rında işçi olarak çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, te
şebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 16. —Müdürlere Yapılan Ödemeler : 
Madde'ye göre, ibtir Âkit Devletin mukiminin diğer Devlette mülkim bir şirketin 

Yönetim Kurulu üyesi veya benzeri herhangi bir organın üyesi olması sıfatıyla eline 
geçen prim, İkramiye, huzur hakiki v.h. ödemeler şirketin mukim bulunduğu Âkit 
Devlette vergilendirilecektir 

Madde 17. — Artisit ve Sporcular : 
1 inc'i fılkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyıla ilgili şahsî faaliyetlerinden 

dolayı elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetlerin icra edildiği Devlette vergilendirilebıi-
leoeğini ıhülkme bağlamaktadır. Bu çerçtevede, serbest meslek faaliyetlerini ve ba
ğımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci maddelerin hükümleri, sanatçı 
ve sporcular açısından geçerli kabul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci maıdde 
kapsamında yürütülecektür. 

2 nci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerimden doğan 
gelirlerin kendilerine değil, fakat bir başka gerçek veya tüzelkişiye yönelmesi halinde, 
vergilemenin faaliyetin ücra edildiği Devlette 'yapılacağım bdidemektedir. Böyle bir 
durumda, bu Anlaşmanın ticarî kazançları, serbest meslek kazançlarını ve ücretleri 
•düzenleyen 7,14 ve 15 inci madlde hükümleri dikkate alınmayacaktır. 

3 üncü fıkrada, sanatçı ve sporcuların ıbir Âkit Devlete yaptığı ziyaretin doğru
dan ve dolaylı olarak, kısmen veya tamamen söz konusu Âkit Devletin veya diğer 
Âkit Devlerin kamusal fonlarından karşıılanması halinde, ibu maddenin 1 ve 2 nci fık
ra hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmektedir. 

Madde 18. — Emekli Maaşları : 
1 'imdi fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşlarımın, •bunları elde 

edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. 
2 nci fıkrada, kamu kaynaklı emekli maaşlarıyla sosyal güvenlik mevzuatından 

kaynaklanan her türlü ödemenin, yalnızca ödeyici Devlette vergilendiril(ebileoeği hük
me (bağlanmaktadır. Ancak ödeme yapılan kişi, ikamet ettiği diğer Devletin aynı za
manda vatandaşıysa, bu takdirde vergileme yetkisi yalnızca mukim Devlete ait olacak
tır. 

Madde 19. — Kamu Görevlileri : 
1 'inci fıkrada, Âkit Devletlerin, statüye sahip kuruluşların ve mahallî idarelerin, 

kendilerine verilen hizmetler karşılığında sağladıkları, emekli maaşı dışında kalan di
ğer menfaatlerin, yalnızca ödeyici Devlette vjergilendirilebileceği hülkme bağlanmıştır. 

2 nci fıkra, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar hakkında 15 ve 16 nci madde 
hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. 
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Madde 20. — öğrenciler 
1 inci fıkra, öğrencilerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette ya

rarlanacakları vergi istisnasının sınırlarını hülkme bağlamaktadır. Buna göre, öğrenci 
ve stajyerlere, yalnızca geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılamak 
amacıylia bulundukları Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler bu Devlette 
vergiye tabi tutulmayacaktır. 

2 ııci fıkra, öğrenci ve stajyerlerin, uygulama alışkanlığı kazanmak amacıyla diğer 
Devlette T83 günü aşmamak üzere ifa ettikleri hizmetler dolayısıyla alldıikları ücretlile
rin, bu diğer Devlette vergilendirilmiyeceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 21. — Diğer Gelirler 
Bu madde, Devletlerin birinde doğan ve Anlaşmanın bundan önceki maddelerin

de ele alınmayan gelir unsurlarının kaynak esasına göre gelirin doğduğu Devlette, bu 
Devletlerim dışında doğan gelir unsurlarının ise mukim esasına göre geliri elde edenin 
mukim olduğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

(Madde 22. — Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
'Madde, 1 inci fıkrasında Finlandiya'da mukim olan kişilerin, 2 inci fıkrasında 

Türkiye'de mukim olan kişilerin çifte vergilemeden nasılı kurtulacağını hükme bağla-
maktadır. 

1 inci fıkranın a) bendinde, Finlandiya'da mukim kişilerin çifte vergilendirmeden 
nasıll kurtulacağı ıdüzerilemmektedir. Buna göre sözkonusu kişiler, bu Anlaşma hüküm
leri çerçevesinde Türkiye'de vergilendiriiebilen bir gelir elde ettiklerinde, sözkonusu 
gelir için Finlandiya'da hesaplanan vergiden, Türkiye'de .ödedikleri vergiyi mahsup 
edebileceklerdir. Ancak bu mahsup, hiçbir suretle Türkiye'de vergilendirileni bu gelir 
için Finlandiya'da hesaplanan vergimin .mahsuptan önceki miktarımı aşmayacaktır. 

1 inci fıkranın b) bendinde, bir Türk şirketinden bir Fin şirketine ödenen temet-
tüterde iştirak kazançları istisnasının nasıl. uygulanacağı hükme bağlanmalktadır. Bu
na göre, bir Fin şirketinin diğer bir Fin şirketinden iştirak kazancı elde etmesi halim
de Fin mevzuatı vergi istisnası öngörüyorsa, bir Fin şirketinin bir Türk şirketinden 
elde ettiği benzerj iştirak kazançları da vergiden istisna edilecektir. 

1 inci fıkranın c) bendinde, bir Finlandiya mukiminin elde ettiği gelirin Finlandi
ya'da vergiden •istisna edilmesi halinde, Finlandiya'nın, bu mülkimin diğer gelirleri üze
rinden ödeyeceği vergiyi hesaplarken, müterakkiyet prensibi gereği, söz konusu geliri 
de istisna edi'lmemiş gibi dikkate alabileceği! belirtilmektedir. 

1 İnci fıkranın d) bendinde ise, yatırım teşvik tedbirleri dolayısıyla Türkiye'de ge
lir üzerimden alınmamış veya düşük nispette lalımmış bulunan verginin, Finlandiya'da 
ödenecek vergiden Türkiye'de ödenmiş gibi mahsubuna imkân verilmektedir. Ancak bu 
şekilde yapılacak vergi .mahsubunda, Türkiye'de temettüler üzerinden % 15 ve % 20, 
faiz üzerinden % 15 ve gayrimaddî hak bedellerin üzerinden % 10 nispetinde vergi 
alındığı göz önünde bulunduruilacaktır. Bununla beraber, teşvik tedbirleriyle bağlı ol
maksızın dar mükelleflerin söz konusu gelir unsurlarına Türkiye'de uygulanan vergi 
tevkif at nispetleri, yukarıda belirtilen nispetüerdem daha düşük olarak belirlendiğimde, 
Finlandiya'da, Anlaşma'da tespit edilen nispetler değil, fakat düşük nispetler mahsu
ba esas tutulacaktır. 
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2 nci fıkranın a) bendinde, Türkiye'de mülkim olan, bir başka deyişle Türkiye'de 
tam mükellef statüsünde olan gerçek kişilerin ve kurumların, çifte vergilendirilmeleri-
rnin ınası'l önı'eneceği açıklanmıştır. Buna göre sözkonusu kişiler, bu Anlaşma hükümleri 
çerçevesinde Finlandiya'da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiklerinde, sözkonusu ge
lir için Türkiye'de hesaplanan vergiden, Finllandiya'da ödedikleri vergiyi mahsup ede
bileceklerdir. Ancak bu mahsup, hiçbir şekilde, Finllandiya'da vergilendirileni bu gelir 
için Türkiye'de hesaplanan verginin mahsuptan önceki miktarını aşmayacak ve mah
sup sırasında Türk Vergi Mevzuatının yabancı vergilerin mahsubuna ilişkin hükümleri 
saklı tutulacaktır. 

2 nci fıkranın b) bendinde, bir Fin şirketinden bir Türk şirketine ödenen temet-
ıtü'erde iştirak kazançları istisnasının nasııl uygulanacağı, hükme bağlanmaktadır. Bu
na göre, bir Türk şirketinin diğer bir Türk şirketinden iştirak kazancı elde etmesi ha
linde, Türk .mevzuatı vergi istisnası öngörüyorsa, bir Türk şirketinin bir Fin şirketin
den elde ettiği iştirak kazançları da vergiden istisna edilecektir. 

Madde 23. — Ayırım Yapılmaması 
1 inci fıkrada vatandaşların, 2 nci fıkrada teşebbüslerin faaliyette bulundukları 

Devlette, bu Devletin vatandaşlarına ve teşebbüslerinle kıyasla değişik veya daha ağır 
bir vergilemeye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulamayacakları hükme bağ
lanmak tadır. 

3 üncü fıkrada, teşebbüslerin dar mükelleflere ödedikleri faiz ve gayrimaddî hak 
bedelleri ile diğer gider unsurlarının, bu ödemeler sankiı tam mükelleflere yapılmış gibi 
gider olarak kaydedilebileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, Anlaşmanın 7/3, 9/1, 11/7 
ve 12/6 nci maddelerinde ele lalınan ödemelerin gider kaydı mümkün değildir. 

4 üncü fıkrada, yine 1 inci ve 2 nci fıkrada olduğu gibi ortak teşebbüslerin de 
faaliyette bulundukları Devlette daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye veya bu
na bağlı ımükelllefiyetlıere tabi tutulmayacaklarını hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin 5 inci fıkrası, Devletlerin kendi mukimlerinle şahsî ve ailevî durunvliarı 
dolayısıyla uyguladıkları şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Devletin 
mükimlîerine uygulama mecburiyeti altında olmadıklarını hükme bağlaimaktadır. 

Madde 24. — Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrasında, Âkit Devletlerden birinin bir mukiminin taraf Dev

letlerden herhangi birinde, bu Anlaşma hükümlerine uygun, düşmeyen bir vergilemey
le karşılaşması! halinde, .sorunun nasıl çözümleneceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında ön
görülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili 
maikaımına arzedebüiecektir. 

2 nci fıkraya göre, bu makam sorunu kendi çözemezse, diğer Devletin yetkili ma-
kamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. Karşılıklı anlaşmaya 
varıldığında, iç mevzuat hükümleri çerçevesinde, gerekli vergiüer salınacak, iade ve 
mahsup işlemleri yerine getirilecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan ve
ya uygulanmasından doğan sorunıların çözümü için karşıilılkliı anlaşma usûlünü kulla
nabilecekleri hükme bağlanmıştır. 
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4 üncü fıkra, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için yetkili (makamların doğrudan 
haberleşebileceklerini öngörmektedir. Sözlü görüşme gerektiğinde bu görüşme, tem
silcilerden oluşan bir komisyonda yürütülecektir. 

Madde 25. — Bilgi Değişimi 
Bu Anlaşmanın tam manasıyla uygulanabilimesi ve vergi kaçağına engel oluna

bilmesi için İki Âkit Devletin vergi idareleri arasında gerekli hallerde yakın işbirliğine 
ihtiyaç vardır. Maddede Âkit Devletlerin! hangi hallerde bilgi değişiminde bulunacak
ları, ©İde edilen bilgililerin kimler© verilebileceği, 'bilgi değişiminin .sınırları: ele alınmıştır. 

Madde 26. — Diploması ve Konsolosluk Memurları 
Bu madde diplomasi ve konsolosluk memurlarının devletler hukukumun genel 

kurallarına ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu 
Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceğini belirtmektedir. 

Madde 27. — Yürürlüğe giırimıe 
Maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi vergiler için ne za

mandan itibaren hüküm ifade edeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bunla göre An
laşma, her iki Hükümetin kendi Devletlilerinde gerekli işlemlerin yerine getirildiğini ya
zıyla 'birbirleriınie bindirmeler ine ilişkin sonuncu bildirimi takip eden otuz gün sonra 
yürürlüğe girecektir. Bu Anlaşma, Türkiye'de, yürürlüğe girdiği tarihi izleyen vergilen-
dirime yılının 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan her vergiılıendirme dönemine iliş
kin vergiler için uygulanacaktır. Finlandiya'da ise uygulama, prensip itibariyle aynı 
tarihte başlayacak olmakla beraber, tevjklfat suretiyle alınan vergiler ve diğer vergiler 
için iki ayrı bent düzenlenmiştir. 

Madde 28. — Yürürlükten kalkma 
Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kaliacağını belirtmekte, fesih 

usulünü açıklanmakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönem
leri ve takvim yılları için hüküm ifade edeceğini belirlemektedir. 

Protokol Hükümler inini Gerekçesi 
Fıkra 1. Anlaşmanın 6 nci maddesinin 2 nci fıkrasıyla ilgilidir. 
Protokol'un bu hükmü, Türkiye yönünden «Her çeşit dalyan» teriminin ne anla

ma geldiğini açıklamaktadır. 

Fıkra 2. Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasıyla lig illidir. 
Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında kayıtlı olan hükme göre bir te

şebbüs, diğer Devlette elde ettiği ticarî kazancın yalnızca bu diğer Devlette bulunan 
işyerine latfedilebilen kısmı üzerinden bu diğer Devlette vergi mükellefiyeti altına gi
recektir. Anlaşmanın 5 inci maddesinde, bizim vergi hukukumuzda yer alan işyeri ve 
daimî temsilcilik terimleri birli steri lip, yalnızca işyeri terimi kullanıldığından, sözkonu-
ısu 1 inci fıkrada bahsedilen «işyerine atfedilebilen Ikazanç» ifadesi kendiliğinden «iş
yerlinde 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. Bununla beraber, Anlaşmada kullanılan «işyerine atfetme» ve bizim 
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Gelir Vergisi Kanunumuzda kullanıliaın «işyerinde veya daimî temsilciler vasıtasıyla 
sağlanma» ifadelerinin lafzen birbirinden farklı oûması, ileride (muvazaalı yollara baş--
vurmaya neden olabileceğinden; Protokolda, muvazaalı satış akidlieriyle, gerçekte iş
yerinde (veya daimî teımsilci vasıtasıyla) yürütülen ticarî faali iyetlierin, işyeri dışında 
gerçekleşmiş gibi gösterilmesine ilişkim olan işlemler teşhis edilmiş ve bu tür faaliyet
lerden elde edilen ticarî kazancın da işyerimin bulunduğu Âkit Devlette vergilendiri
leceği hükme bağlanmıştır. Ancak, bu düzenlemeye rağmen, gene de mükellefin hakları 
saklı tutulmuş ve mükellefin, matrah farkı teessüsüne yo'l açan ticarî faaTiyetilıerin bu iş
yerine atfedilemeyeceğini İspat etmesi halinde, t>u yönde herhangi bir vergilemeye gi
dilmeyeceği de kayıt altına alınmıştır. 

Fıkra 3. Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasıyla ilgilidir. 

Türkiye yönünden «temettüler» terimimin kapsamı ^emişlıetilerek, intifa senetleri, 
intifa hakları ve kurucu hisseleri dolayısıyla elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve 
yatırım ortaklıklarından elde edilen gelirleri de kapsamına alacağı açıklammıştıır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 6.10.1988 

Esas No. : 1/467 
Karar No : (1-2) 31 

TÜRKİYE BÜYÜK (MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriye-ti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergiilendiırmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının1 Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» iKomisyonumüzun 5.10.1988 (tarihli Birle
şiminde Dışişleri Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük -Bakanlığı temsilcilerinin/ katıflıma-
larıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde de Jbelir'fcildiği gilbi Anlaşmanın amacı; gelirin iki 'devlette 
çifte vergilendiritaes'imi lömlemek, yabancı devlette yatıırım yapan kişilerin, o devlet 
mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilendirilmesine engel olmak, gelirin ikamet ve
ya kaynak devletiten yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamaktır. 

Tasan Komisyonumuzca usulüne uygun .şekilde görüşülmüş ve aynen kabul -
edilmiş'tir. 
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Raplorumuz Pfân ve Bütçe 'Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

(Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 
Hatay Milletvekili 

Kâtlip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya Milletvekili 

Üye 
Ayçan Çakır oğullan 
'Denizli Milletvekili 

(Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdun Milletvekili 

Üye 
H. Cahit Aral 

Elazığ Milletvekili 

ıSözcü 
M. Cavit Kavak 

İstanbul Milletvekilli 

Üye 
Tevfik Koçak 

Ankaına Milletvekilli 

Üye 
T. Yaşar Gülez 

Bolu Milletvekilli 

Üye, 
Abdulvahap Dizdaroğlu 

Mardin Milletvekili 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

'Kütahya Milletvekili 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/467 
Karar No : 36 

19.10.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dikleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Balkanlar Kurulunca 7.7.1988 ta
rihinde Türtkliye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önha-
valesi gereğince ^Dışişleri Komisyonu»nda görüşüldükten sonra KomiisyoniSmuza 
'havale edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyetti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çiftte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 19.10.1988 ta
rihinde yaıptığı 42 .nci birleşiimde Dışişleri, Maliye ve Gümrük Bakaniğı ite Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelendi. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; gelir unsurlarının hangi devlette ne şekilde 
vergilendirileceğine dair hükümler ihtiva eden anılaşmanın, gelirin iki devlette çifte 
vengilendiırillimesind önleyici nitelikte olduğu, yabancı devlette yatırım yapan, tekno
loji ve hizîm'elt sunan ıkişilerin, hizmet sunduMari devletin vergi mükelleflerine kı
yasla daha ağır veijgıMeodMlmeierini önlediği ve gelirin.' ikamet veya kaynak devlet-
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lerden sadece ıbirinde vergilendirilmesini önıgördüğü, böylece iki devlet arasındaki 
sermaye, teknoloji ve hizmet akımlarının hızlandırıllma'sı ve müteşdbbiislerin vergiyle 
ilıgilıi pndblemleri'nin .'beldi bir teminata ikaıvuşturutoasını mümkün kıldığı sonucuna 
varıddığından, sözfconusu anlaşmanın onaylanmasına ilişkin tiasarı ve gerekçesi Ko
misyonumuzca da 'benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edıülen tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük 
ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Kormisıyonumuzca da aynen kalbul ediildi. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olu
nur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

iSözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kut ay 
Ankara 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
(Erzurum 

Abdullah Aykon Doğan 
Ispaırta 

N.. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Şakir Şeker 
Sivas 

Başikanvekidi 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Kâtip 'Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Ballıtoesiir 

Muzaffer Arıcı 
Denizlili 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti İle Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Ahnan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasınm Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dan- Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9 Mayıs 1986 tarihimde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması»nm onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özcd 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı V. 
M. Kalemli 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân. Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

24 . 6 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
§. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cum
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
önleme 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 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cum
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
önleme 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 FİNLANDİYA CUMHURİYETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 

ÖNLEME ANLAŞMASI 

Türkiye Culmhuıiyeti Hükümeti ve Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti, 
Gelir üzerinden alman vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yap

mak isteğiyle, 

Aşağıdaki anlaşmaya varmışlardır : 

MADDE 1 
Kişilere İlişkin Kapsam 

Bu Anılaşma Âfciıt Devletlerden birinin veya Ihıer ikisinin mukim!i olan kişilere 
uygulanacaktır. 

MADDE 2 
Kavranan Vergiler 

l.s Bu Anlaşma, hangisinde, ne sekide alındığına bakılmaksızın, her ıbir Âkit 
Devlette veya bunların mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınanı vergilere uygu
lanacaktır. 

2. Toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden 
allıman vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler : 
a) Türkiye'de : 
(i) Gelir Vergisi ve 
(id) Kurumlar Vergisi; 
(Bundan böyle «Türk vergisi» olarak bahsedilecektir); 
b) Finlandiya'da : 

(i) Devlet Gelir vergisi; 
(ii'i) Mahallî Vergi; 

(iii) Kilise Vergisi ve 
(iv) Dar Mükellef Gelirleri Üzerimden Kaynakta Tevkifat Suretiyle Alınan 

Vergidir. 

(Bundan böyle «Fıkı Vergisi» olarak 'bahsedilecektir). 

4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın inıza tarihinden sonra mevcut vergi
lere ilave olarak veya onlarım yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan 
veya onlara önemli ölçüde ıbenzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin 
yetkili (makamları, vergi ımevzuatlarıyla ilgili bütün önemli değişiklikleri birbirlerine 
bilıdıireceklerdir, 
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MADDE 3 
Genel Tanımlar 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 
a) «Türkiye» terimi, Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik alanını ifade eder ve 

coğrafi! anlıamda kullanıldığımda, Türkiye'nin üzerinde uluslararası hukuk (uyarınca 
doğal kaynaklarını arama ve işletme hakkına sahip olduğu kıta sahanlığı da dahil 
olmak üzere Türkiye kanunlarının hükümran olduğu bütün sahaları kapsamına alır; 

b) «Finlandiya» terimi, Finlandiya Oumlhuriyeti'ni ifade eder ve coğrafi an
lamda kullanıldığında, Finlandiya Cumhurıiyeti'nim egetnenlk alanı ile Finlandiya 
Cumhuriyeti karasularına bitişik olup Finlandiya kanunları ve uluslararası hukuk 
uyannca deniz yatağında ve toprak altımda doğal kaynakları arama ve işletme hak
kının Finlandiya'ya ait olduğu bütün sahaları ifade eder; 

c) «Bir Âkit Devlet» ve «diğer Âkiit Devlet» terimleri metnin gereğine göre, 
Türkiye veya Finlandiya anlamına gelir; 

d) «Vergi» terimi, bu Anlaşmanın 2 nci Maddesinde kavranan her nevi vergi 
anlamına gelir; 

e) «Kişi» terimi gerçek kişilerü, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuru
luşları kapsamına alır; 

f) «Şirket» terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak 
muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

g) «Kanunî ımerkez» terimi, olayına göre, Türk Ticaret Kanununa göre tescıil 
edilen şirket ana merkezi veya Fin mevzuatı çerçevesinde şirketin tescil edıildilği yer 
anlamına gelir; 

h) «Bir Âkit Devletin teşebbüsü» ve «diğer Âkit Devletin teşebbüsü» teriim-
leri sırasıyla, bir Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit 
Devlet mukimi tarafından işletilen teşebbüs anlamına gelir; 

i) «Vatandaş» terimi, 
(i) Türkiye yönünden, Türk Vatandaşlığımı «Türk Vatandaşlık Kanunu» gere

ğince elde eden 'bütün gerçek kişileri ve Türkiye'de yüuirlükte olan mevzuat gere
ğince statü kazanan bütün hükmî şahısları, ortaklıkları ve dernekl'erıi; 

(ii) Finlandiya yönünden, Finlandiya vatandaşlığım elde eden bütün gerçek ki
şileri ve Finlandiya'da yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan bütün hükmî 
şahısları, ortaklıkları ve dernekleri ifade eder; • 

j) «Uluslararası trafik» terimi, bir Âkiıt Devlet teşebbüsü tarafından gemi, uçak 
veya kara nakil vasıîtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki, yalnızca 
diğer Âkit Devlet ısınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası 
işletmeciliği bu kapsama dahil değildir; 

k) «Yetkili makam» terimi, 
(i) Türkiye'de Maliye ve Gümrük Bakanlığı; 
(ii) Finlandiya'da Maliye Bakanlığı veya onun yetkili temsilcisi 

anlamına gelir. 
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2. 18 ve 19 uncu maddeler yönünden «statüye sahip kuruluş» terimi: 
a) Türkiye yönünden: 
(i) Türkiye Cuımlhuriyet Merkez Bankası; 
(ii) Zorunlu Türk sosyal sigorta kuruluşları; 
(iii) Dinî teşekküller ve 
(iv) Üniversiteler ye diğer benzeri yükseköğrenim kuruluşları; 
b) Finlandiya yönünden: 

(i) Finlandiya Bankası (Suomen Pankki); 
(ii) Sosyal Sigorta Kurumu (Kanısanelakeilaîtos); 

(iü) Evanıgelical - Lutheren ve Ortakta Kiliseleri ile bunların mahallî toplu
lukları ve 

(iv) Helsinki Üniversitesi (Helsingin yliopisto) 
anlamına gelir. 
3. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngör

medikçe, Anlaşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergi
lerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

MADDE 5 
İşyeri 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» terimi, bir teşebbüsün işinin 
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. «işyeri» terimi özellikle şuhları kapsamına alır: 
a) Yönetim yeri; 
b) §ulbe; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atölye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı ve doğal zenginliklerin 

elde edimesine yarayan diğer yerler. 
3. Altı ayı aşan bir süre devam eden inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma 

projesi veya bunlarla ilgili kontrol faaliyetleri işyeri oluşturur. 
4. Bu Maddenin dalha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, «işyeri» terimi

nin aşağıdaki hususları kapsamadığı kalbul edilecektir: 

a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca malların veya ticarî eşyanın depolanması, 
teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşıhir veya 
teslim amacıyla elde tutulması; 

c) (Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlet-
tirilımesi amacıyla elide tutulması; 

d) İşe ibışkin salbit bir yerin yalnızca teşebbüse mal ve 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; 
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f) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, (a) ile (e) bentleri arasında bahsedilen faali
yetlerin bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyet
lerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı 
veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

MADDE 4 
Malî İkametgâh 

1. Bu Anlaşmanın amaçları, bakımından, «bir Âkit Devletin mukimi» terimi, o 
Devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanunî merkez 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 iki Âkit Devlette de 
mukim olduğunda, bu kişinin staitüısü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir: 

a) Bu kişi, daimî olarak 'kalabileceği bir meskenin bulunduğu Âkit Devletin muki
mi kalbul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Âkit Devlette de daimî olarak;kalabileceği 
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 Devletite 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 Devlette de böyle bir ev tföz konusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu 
Âkit Devletin mukimi kabul edilecekltir; 

d) Eğer kişi her iki Âkit Devletin de valtandaşıysa veya aksine her ilki Devletin 
de vatandaşı değilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla 
çözeceklerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit 
Devletin de mukimi olduğunda, Âkit devletlerin yeitkili makamları sorunu 24 üncü 
Maddeye göre karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkra 
hükmünün uygulanacağı bağımsız nitelikteki acenlta 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 işyerine 
sahip kabul edilecektir: 

a) Eğer bu kişi, işe ilişkin sabit bir yerden yürütülebilecek 4 üncü fıkrada belir
tilen türden faaliyetlerle sınırlı olmamak üzere, o Devlette teşebbüs adına mukavele 
akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa işyerinin varhğ^ 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 ola
rak sevk ettiği mallardan veya ticarî eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya 
ticarî eşya stoku bulundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir. 
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6. Bİr teşebbüs bir Âkit Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde 
devam eden bir simsar, bir genel komisyon aceötası veya bağımsız statüde diğer her
hangi bir acenta vasıtasıyla .yürüttüğü için o Devlette bir işyerine sahip kabul olunma
yacaktır. 

7. Bir Âkit Devlet 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 (Ibir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde), bu şirket 
diğeri için işyeri oluşturmayacaktır. 

MÂJDDE 6 
Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlık
lardan elde ettiği gelir (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Dev
lette vergilendirilelbilir. 

2. a) «Gayrimenkul varlık» terimi, Ib) ve e) bendi hükümleri saklı kalmak 
üzere, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin mevzuaJtına göre tanımlanacaktır. 

ıb) Bu terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve 
ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hüküm
lerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa hak
larını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletme hakkından 
veya 'işletilmesinden doğan sabit, ya da değişken ödemeler üstündeki hakları kapsaya
caktır. 

c) Gemiler ve uçaklar gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralan
masından Veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulana
caktır. 

4. ı'Bir şirketin hisselerine veya diğer şirket haklarına sahip olan kişi, bu hisse 
veya şirket hakları dolayısıyla şirketin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul varlıklardan 
yararlanma hakkını elde ederse, söz konusu yararlanma hakkının doğrudan kullanımın
dan, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelir, 
gayrimenkul varlığın bulunduğu Âkit DevldtJte vergilendirilelbiiir. 

5. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul 
varlıklardan elide ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gay
rimenkul varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

6. 4 üncü fıkra hükmü, aynı zamanda, bir .teşebbüsün söz konusu fıkrada bahsedi
len bir yararlanma hakkından elde ettiği gelire ve serbest meslek faaliyetlerinin icra
sında kullanılan bu türden bir yararlanma hakkından elde edilen gelire de uygulana
caktır. 
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MADDE 7 
Ticarî Kazançlar 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit 
devlette yeralan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnız iki bah
sedilen Devlette 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 Devlette 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 faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağlanışız 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 giderlerini de kapsamına alan, 
işyerinin amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. Bununla 
beraber, işyeri tarafından teşebbüsün ana merkezine veya başka herhangi bir bürosuna 
gayri maddî hak bedeli, faiz, komisyon veya diğer benzeri adlar altında yapılan öde
meler gider olarak indirilemeyecektir. 

4. İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dolayısıyla 
doğan hiç bir kazanç, bu işyerine aıtfedikneyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka Maddelerinde düzenlenin gelir umularını da 
kapsamına aldığında, o Maddelerin hükümleri bu Madde hükümlerinden etkilenmeye
cektir. 

MADDE 8 
Uluslararası Taşımacılık 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamı
na giren türden bir gemi işletmeciliğinde bulunması dolayısıyla elde ettiği kazanç, bu 
diğer Devlette ve bu diğer Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak bu diğer 
Devlette söz konusu gelir üzerinden alınacak vergi, hesaplanan verginin yüzde ellisine 
eşit bir miktarda indirilecektir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte uçak veya kara nakil vasıtası 
işletmeciliği dolayısıyla elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

MADDE 9 
Bağımlı Teşebbüsler 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet 
teşebbüsünün yönetim, kontrol, finansman veya sermayesine katıldığında veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve 
diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol, finansman veya sermayesine katıldı
ğında 
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ve her iki halde de, iki teşeihbüsün ticarî ve malî ilişkilerinde oluşan veya empoze 
edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaş
tığında, olması gereken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o 
teşebbüsün kazancına eklenip vergilenJdirilebiUr. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği ka
zanç, diğer Âkit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de 
kazancını içerebilir. Aynı zamanda bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildi
rilen kazanç olmayıp, bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler göz önünde tu
tularak, sonradan bu ilk bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belir
lenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu 
düzenlemenin hukukî olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç üzerinden alman 
verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapılır
ken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devlet
lerin ydtkili makamları birbirine danışacaktır. 

MADDE 10 
Temettüler 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin 
mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirildbilir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu 
Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirileibilir; ancak bu şekilde alınacak vergi, 
aşağıdaki oranları aşamayacaktır: 

a) Temettü elde eden, temettü ödeyen sirkatin sermayesinin doğrudan doğruya 
en az yüzde 25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi temettü tu? 
tarının yüzde 15'i; 

b) (Tüm diğer durumlarda gayrisafi, temettü tutarının yüzde 20'si. 
Bu fıkra, bünyesinden temettü ayrılan şirket kazancının vergilenmesine etki et

meyecektir. 
3. Bu Maddede kullanılan «'temettü» terimi, hisse senetlerinden veya alacak nite

liğinde olmayıp kazanca kaitılknayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun 
yanı sıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme 
yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirlerle aynı muameleyi gören diğer şirket 
haklarından elde edilen gelirleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet şirketi, diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla 
ticarî faaliyette bulunduğumda, bu diğer Devlette söz konusu işyerine atfedilebilecek 
kazanç üzerinden 7 nci Maddeye göre vergilendirildikten sonra kalan kısım üzerinden 
tekrar 2 nci fıkranın a) bendinde belirtilen oranda da vengiledirilenbilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin 
mukim olarak bulunduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faa
liyette bulunursa ve ısöz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyerinin arasında 
etkin bir bağ bulunmaktaysa 1 inci ve 2 nci ıfıkra hükümleri uygulama dışı kala
caktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 
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MADDE İli 
Faiz 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devlet mukimine ödenen faiz, bu diğer 
Devlette vergilendirikıbilir. 

2. Bununla beralber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına 
göre de vergilendirilebilir; ancak bu şekilde alınacak vergi, faizin gayrisafi tutarının 
yüzde 15'ini aşamayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 
a) Finlandiya'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankasına ödenen faizler Fin vergisinden muaf tutulacaktır; 
b) Türkiye'de doğan ve Finlandiya Hükümetine veya Finlandiya Bankasına 

(Suomen Pankki) ödenen faizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır. 
4. Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın 

veya kazancı paylaşma hakkım tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelir ile 
özellikle devlet tahvillerinden, tahvillerden ye bonolardan doğan gelirleri kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Dev
lette salhip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve söz konusu faizin 
ödendiği alacak ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci 
fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygu
lanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin kendisi, statüye salhip kuruluşu, mahallî idaresi veya mukimi 
tarafından ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kaibul olunacaktır. Bununla beraber, 
faiz ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden 
olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine salhip olduğunda ve faiz bu işyerinden 
kaynaklandığında, söz konusu faizin işyerinin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul 
olnuacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, borçlu ile alacaklı arasında veya 
her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin ol
madığı durumlarda borçlu ile alacaklı arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, 
bu Madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave 
ödeme bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin 
mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

MADDÖ 12 
Gayrimaddî Hak Bedeleri 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayri 
maddî hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilelbilir. 

2. Bununla beralber, söz konusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit 
Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak bu şekilde alına
cak vergi gayrimaddî hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan «gayrimaddî hak bedelleri» terimi, sinema filmleri, 
radyo-tclcvizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dalhl olmak üzere edebî, 
artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti, farikanın, 
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desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönetiminin veya sınaî, ticarî, 
bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı kullanma hakkı ile sınaî, 
ticarî, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen 
her türlü bedeleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mülkimi olan gayrimaddî hak bedelinin lehdarı bu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bu
lunursa 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 
durumda 7 nci Madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. 'Bir Âkit Devletin kendisi, statüye sahip kuruluşu, mahallî idaresi veya mukimi 
tarafından ödenen gayrimaddî halk bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
Bununla beraber, gayriımaddî hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, 
bir Âkit Devlette gayrimaddî hak bedelini ödemeye neden oilan hak veya varlık ile 
bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve bu gayrimaddî hak bedeli bu işyerinden 
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 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 son bahsedilen miktara 
uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri ile dikkate 
alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatı uyarınca vergilendirilebilecektir. 

7. Bu Madde hükümleri, sinema filmleri, radyo - televizyon yayınlarında kulla
nılan filmler ve bantlar dahil olmak üzeer edebî, 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 
satışı karşılığında ödenen her türlü bedellere de benzer şekilde uygulanacaktır. 

MADDE 13 
Sermaye Değer Artışı Kazançları 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci Maddenin 
2 nci fıkrasında tanımlanan bir gayrimenkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen 
kazanç, 'bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. ıBir Âkit devlet mukiminin 6 nci maddenin 4 üncü fıkrasında bahsedilen türden 
hisse senetlerini ve diğer şirket haklarını elden çıkarması dolayısıyla elde ettiği kazanç, 
söz konusu şirketin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul varlığın yer aldığı Âkit Devlette 
vergilendirilebilir. 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin 
ticarî varlığına dahil menkul1 varlıkların veya Ibir 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 
üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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4. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının veya 
söz konusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlık
ların elden çıkarılmasından doğan kazanç, yalnızca bu (teşebbüsün mukim olduğu 
Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

5. Bu Maddenin daha önceki fıkralarında değinilenler dışında kalan varlıkların 
elden çikarilmasından doğan kazanç yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit 
Devlette vengilendirilebilecekıtir. 

Bununla beraber, diğer Âkit Devlette doğan ve bundan bir önceki cümlede öaıs-
sedilen sermaye değer artış kazançları, alış ve satış arasındaki süre fbir yılı aşmadığı 
takdirde, bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilelbilecektir. 

MADDE 14 
Serbest Meslek Faaliyetleri 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki 
diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, bu faaliyetler diğer Âkit Devlette icra edil
medikçe, yalnız ilk balbsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer faaliyetler diğer 
Devlette icra edilirse, buradan elde edilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer 
Âkit Devlette icra ettiği 'serbest meslek faaliyetlerinden 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 kişi tarafından veya böyle 
bir kişi adına yapılırsa ve 

c) Ödeme, bu ödemeyi yapan kişinin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerin
den veya sabit yerden yapılmazsa, 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilelbilecektir. 
3. «Serbest meslek faaliyetleri» terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bi

limsel, edebî, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avu
katların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini 
ve özel meslekî bilgi ve maıharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır. Bu terim, 
gerçek kişilerin, şirketlerin ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluşların bu türden faa
liyetlerini kapsar. 

MADDE 15 
Bağımlı Faaliyetler 

1. 16, 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 Dev
lette vergilendirilelbilecektir. 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 birkaç 
seferide 183 ,günü aşmamak üzere kalırsa ve 
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b) Ödeme, bu diğer Âkit Devletin mülkimi ofaıayaiî (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 vergilendirilelbileoekıtir. 
3. Bu maddenin (bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte 

işletilen t ir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında işçi sıfatıyla ifa edilen bir hizmet 
dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

MADDE 16 
Müdürlere Yapılan ödemeler 

Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkilt Devlet mukimi olan bir şirketin Yönetim 
Kurulu üyesi veya benzeri herhangi bir organın üyesi olması dolayısıyla eline geçen 
prim, ikramiye, huzur hakkı ve diğer benzeri ödemder, bu diğer Devlette vergilendi
rilebilir. 

MADDE 17 
Artist ve Sporcular 

1. 14 ve 15 inci Madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir Akit Devlet mu
kimi olan ve tiyatro, sinema, radyo, televizyon artistliği yapan veya müzisyen olarak ça
lışan sanatçıların ve bunun yanısıra sporcuların diğer Akit Devlette icra ettikleri faali
yetler dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 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 ka
lınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette vergilen
dirilebilir. 

3. Sanatçı veya sporcunun bir Akit Devlete yaptığı ziyaret, doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak, tamamen veya önemli kısmı itibariyle sözkonusu Âkit Devletin 
veya diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından karşılanırsa, 1 ve 2 nci fıkra hüküm
leri uygulanmayacaktır. 

MADDE 18 
Emekli Maaşlan 

1. Bir Akit Devlet mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli 
maaşları ve bu kişiye sağlanan diğer benzeri menfaatler, yalnızca bu Devlette vergilen-
(dirilebilecektir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir gerçek kişiye geçmiş hizmetleri 
dolayısıyla, bir Âkit Devlet, bu Devletin statüye sahip bir kuruluşu veya bir mahallî 
idaresi tarafından veya bunların oluşturduğu fonlardan ödenen emelkli maaşları ile bir 
Âkit Devletin Sosyal Sigorta mevzuatı çerçevesinde ödenen emekli maaşları ve yapı
lan diğer ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendiirilebilecektir. Bununla beraber, söz
konusu emekli maaşları ve ödemeler, kendisine ödemede bulunulan gerçek kişinin va
tandaşı olduğu Âkit Devlette mukim olması halinde, yalnızca bu Devlette vergilendi-
rilebilecektir. 
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MADDE 19 
Kamu Görevleri 

1. Bir gerçek kişinin, bir Aktif Devlet, bu Devletin statüye sahip bir kuruluşu 
veya bir mahallî idaresi nam ve hesabına yaptığı hizmetler karşılığında, bu Devlet, 
kuruluş veya idare tarafından sağlanan emekli maaşı dışındaki menfaatler, yalnızca 
bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bir Akit Devletin kendisi, statüye sahip bir kuruluşu veya bir mahallî idaresi 
tarafından yürütülen ticarî faaliyetler dolayısıyla hizmetlilere sağlanan menfaatler için 
15 ve 16 ncı Madde hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 20 
Öğrenciler 

1. Bir Akit Devlete gidişinden hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi durumun
da olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya ticarî, teknik, tarım, orman
cılık dallarında meslekî eğitim amacıyla bulunan öğrenci ve stajyerlere, geçimlerini, öğ
renim ya da meslekî eğitimlerini sağlayabilmeleri için bu Devletin dışındaki kaynaklar
dan yapılan ödemeler, bu Devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Bir Akit Devlete gidişinden hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi durumun
da olan ve ilk bahsedilen Devlette öğrenimde bulunan veya ticarî, teknik, tarım, orman
cılık dallarında meslekî eğitim gören öğrenci ve stajyerlerin, bu eğitim veya öğrenim ile 
ilgili olarak bir takvim yılı içinde 183 günü aşmamak üzere ifa ettikleri hizmetler kar
şılığında ellerine geçen ve yalnızca zorunlu geçim giderlerine yetecek miktarda olan üc
retler, bu ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. 

MADDE 21 
Diğer Gelirler 

1. Bir Âkit Devlet mukimince diğer Âkit Devlette elde edilen ve bu Anlaşmanın 
bundan önceki Maddelerinde ele alınmayan gelir uasurları, bu diğer Devlette vergilen-
vı'»ilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet mukiminin her iki Âkit Devletin dışındaki kaynaklardan elde 
ettiği gelir unsurları, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 

MADDE 22 
Çifte Vergilendirmenin önlenmesi 

1. Finlandiya'da çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir : 
a) Bir Finlandiya mukimi, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Türkiye'de vergi-

lendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Finlandiya, b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, 
bu kişinin gelirine isabet eden vergiden, Türkiye'de gelir üzerinden ödenen verginin mah
subuna müsaade edecektir. 

Bununla beraber sözkonusu mahsup, Türkiye'de vergilendirilebilen gelir için, mah-
supdan önce hesaplanmış bulunan vergi miktarını aşmayacaktır. 

b) Türkiye'de mukim bir şirket tarafından Finlandiya'da mukim bir şirkete öde
nen temettüler Fin vergisinden istisna edilecektir. Ancak bunun için, her iki şirketin 
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Finlandiya'da mukim olmaları durumunda da ödenen temettülerin Fin vergi mevzuatı
na göre vergiden istisna edilmiş olması şarttır. 

c) Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü dolayısıyla bir Finlandiya mukiminin ge
liri Finlandiya'da vergiden muaf tutulursa, Finlandiya bu kişinin diğer gelirlerimin ver
gisini 'hesaplarken, sözkonusu vergiden muaf geliri de dikkate alabilir. 

d) a) bendi yönünden, «Türkiye'de gelir üzerinden ödenen vergi» teriminin, Türk 
vergi mevzuatı gereğince ödenmesi gereken, fakat Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını 
hızlandırmaya yönelik özel teşvik tedbirleri çerçevesinde azaltılan veya muafiyete in
dirilen Türk vergilerini de kapsamına aldığı kabul edilecektir. 

Bundan önceki cümleye bakılmaksızın, şu hususlarda «Türkiye'de gelir üzerinden 
ödenen vergi» aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır : 

(i) 10 uncu Maddenin 2 nci fıkrasının a) bendinde bahsedilen ve bu fıkranın b) 
bendinde istisna edilmeyen ıtemettülerde yüzde 15; 

(ii) 10 uncu Maddenin 2 nci fıkrasının b) bendinde bahsedilen ve bu fıkranın b) 
bendinde istisna edilmeyen temettülerde yüzde 20; 

(iii) 11 inci Maddenin 2 nci fıkrasında bahsedilen faizlerde yüzde 15; 
(iv) 12 nci Maddenin 2 ve 7 nci fıkralarında bahsedilen gayirmaddî hak bedel

lerinde ve diğer ödemelerde yüzde 10. 
Bununla beraber, Türkiye'de mukim olmayan kişilerin temettü, faiz ve gayrimad-

dî hak bedellerine Türk vergi mevzuatı gereğince uygulanan vergi oranları, bu bentte 
belirtilenlerden daha düşük bir düzeye indirilirse, bu bent yönünden sözkonusu düşük 
oranlar uygulanacaktır. 

2. Türkiye'de çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir : 
a) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Finlandiya'da ver-

gilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, Tüîik vergi mevzuatının yabancı vergi
lerin mahsubuna ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişinin gelirine isabet eden 
vergiden Finlandiya'da gelir üzerinden ödenen verginin mahsubuna müsaade edecek
tir. 

Bununla beraber sözkonusu mahsup, Finlandiya'da vergilendirilebilen gelir için, 
mahsupdan önce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

b) Finlandiya'da mukim bir şirket tarafından Türkiye'de mukim bir şirkete öde
nen temettüler Türk vergisinden istisna edilecektir. Ancak bunun için, her iki şirketin 
Türkiye'de mukim olmaları durumunda da ödenen temettülerin Türk vergi mevzuatına 
göre vergiden istisna edilmiş olması şarttır. 

MADDE 23 
Ayrım Yapılmaması 

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. 10 uncu Maddenin 4 üncü 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 karşıya 
kalmayacaktır. 

3. 7 nci Maddenin 3 üncü fıkrası, 9 uncu Maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci Mad
denin 7 nci fıkrası ile 12 nci Maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı durum
lar hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken, bu te
şebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine yaptıği faiz, gayrimaddî hak bedeli şeklin
deki ödemelerle diğer benzeri ödemeler, bu ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir 
mukimine yapılmış gibi aynı şekilde indirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olu
nan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi 
olduklardı veya olacakları vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya 
daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları 
dolayısıyla uyguladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet 
mukimlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

MADDE 24 
Karşılıklı Anlaşma Usulü 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemle
rinin 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 maikamına 
arz edebilir. Bu kişinin durumu, 23 üncü Maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o 
zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr bir 
çözüme ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek ama
cıyla, diğer Âkit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 
Âkit Devletlerin vergi mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, yetk*li makamlar bir 
anlaşmaya vardıklarında, bu anlaşma uyarınca gerekli vergi tarhiyatları ve iadeleri ya
pılacak veya vergi mahsubuna müsaade edilecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anılaşmanın yorumundan veya uygu
lamasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek 
içki gayret göstereceklerdir. Aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuşturulamamış 
durumlardan kaynaklanan çifte vergilemenin ortadan kaldırılması için birbirlerine danı
şabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen husus
larda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. An
laşmaya varabilmek için sözlü görüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme Âkit 
Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyonda yürütülebilir. 
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MADDE 25 
Bilgi Değişimi 

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 yürütülmesi için 
gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bir Akit Devlet tarafından alınan her 
türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği 'bilgiler gibi gizli tu
tulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleriyle veya 
oebri icra ya da cezasıyla veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli 
kişi veya makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi 
veya makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca yukarıda belirlenen amaçlar doğrultusunda 
kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında 
veya adlî kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Akit Devletlerden birinin : 
a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına uy

mayacak idarî önlemler alma; 

b) Kendinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçe
vesinde elde edilmeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren bil
gileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme, yükümlülüğü altına 
sokacak şekilde yorumlanamaz. 

MADDE 26 
Diplomasi ve Konsolosluk Memurları 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının devletler hukuku
nun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrıca
lıkları etkilemeyecektir. 

MADDE 27 
Yürürlüğe Girme 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ilgili 
anayasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini birbirlerine bildireceklerdir. 

2. Anlaşma, 1 inci fıkrada bahsedilen bildirimlerden sonuncusunu takip eden otuz 
gün sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri : 

a) Türkiye'de, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı takip eden yılın 1 Ocak günü 
başlayan veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere; 

b) Finlandiya'da : 
(i) Kaynakda tevkif edilen vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı 

takip eden takvim yılının 1 Ocak gününde veya daha sonra elde edilen gelirlere; 
(ii) Gelir üzerinden alınan diğer vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 

yılı takip eden takvim yıllının 1 Ocak günü başlayan veya daha sonra başlayan her, ver
gilendirme dönemine ilişkin vergilere uygulanacaktır. 
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MADDE 28 
Yürürlükden Kalkma 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından f eshedilinceye kadar yürürlükde ka
lacaktır. Âkit Devletlerden her biri Anlaşmayı, Anlaşmanın yürürlüğe girişini takip eden 
beş 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 fesih ihbarnamesinin verildiği yılı takip eden yılın 1 Ocak günü 
başlayan veya daha sonra 'başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için; 

b) Finlandiya'da : 

(i) Kaynakda tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı 
takip eden takvim yılının 1 Ocak gününde veya daha sonra elde edilen gelirler için; 

(ii) Gelir üzerinden alınan diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin veril
diği yılı takip eden takvim yılının 1 Ocak günü başlayan veya daha sonra başlayan her 
vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade etmeyecektir. 

Bu hususları teyiden iki Devletin tam yetkili temsilcileri bu Anlaşmayı imzaladılar. 
Ankara'da 9 Mayıs 1986 tarihinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak 

üzere Türkçe, Fince ve ingilizce olarak düzenlendi Metinler arasında farklılık olması 
halinde, İngilizce metin esas olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına 
V. HALEFOĞLÜ 

Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Adına 
P. VAYRYNENE 
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PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden alınan 
vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma imzalayan taraflar, aşağıdaki hü
kümlerin Anlaşmanın bir bölümünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır. 

1. 6 nci Maddenin 2 nci fıkrasıyla ilgili olarak : 
«Her çeşit dalyan» teriminin yalnızca Türkiye açısından gayrimenkul varlık kav

ramına dahil edileceği ve açık deniz balıkçılığının aynı anlama gelmeyeceği üzerinde an
laşılmıştır. 

2. 7 nci Maddenin 1 inci fıkrası ile ilgili olarak : 
Bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Devlette bir işyerine sahip olursa ve bu teşebbüs: 
a) Bu işyerinden yapılan mal veya ticarî eşya satışlarının aynısını veya benzerini bu 

diğer Devlette gerçekleştirirse veya 

b) Bu işyerinde gerçekleştirilen diğer ticarî faaliyetlerin aynısını veya benzerini 
bu diğer Devlette icra ederse, 

Bu satışların veya faaliyetlerin diğer Âkit Devlette işyeri kazancı ile birlikde ver
gilendirileceği üzerinde anlaşılmıştır. Bunun için, sözkonusu satış veya faaliyet ile ben
zerlik gösteren veya tamamen aynı nitelikde olanların bahsi geçen işyeri vasıtasıyla ger
çekleştirilmesi şarttır. Böyle bir vergi vergilemeden sahte satış akitleri düzenlenerek ka
çınılmaz. 

Yukarıda yer alan (a) ve (b) bentlerinin hükümleri, teşebbüsün sözkonusu satış ve
ya faaliyetlerin bu işyerine atfedilemeyeceğini ispatlaması halinde uygulanmayacaktır. 

3. 10 uncu Maddenin 3 üncü fıkrasıyla ilgili olarak : 
Türkiye yönünden «temettüler» teriminin aynı zamanda, intifa senetlerinden veya 

intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden ve yatırım fonu ile yatırım ortaklıkla
rından elde edilen gelirleri de kapsamına aldığı hususunda anlaşılmıştır. 

Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri bu Protokolü imzaladılar. 
Ankara'da 9 Mayıs 1986 tarihinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak 

üzere, Türkçe. Fince ve ingilizce olarak düzenlendi. Metinler arasında farklılık olması 
halinde, ingilizce metin esas olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Adına 
V. HALEF OĞLU P. VAYRYNENE 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /436) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 4 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn Md. 07/101-2159/02465 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
12.4.1988 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasın
da Gelir Üzerinden Alınan Yergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Belçika Krallığı, 'ekonomik ili skilerimizin geliştirilmesi arzulanan "bir Devlettir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasındaki sermaye, teknoloji ve hizmet hare
ketleri, her iki devletin de refahına büyük Ikaitikıda bullunmalktadur. Bu nedenle, söz 
konusu faktörlerin daha büyük bir hareketliliğe kavuşturulmasında, Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının önemli bir rolü ola
cağı şüphesizidir. 

Anlaşma hükümlerinin çifte vergilendirmeyi nasıl önlediği, muhtelif gelir unsur
larının hangi devlette ne şekilde vergileneceğinle' ilişiklin nasıl ittir düzenleme yapıldığı; 
ilişikte sunulan madde gerekçelerinde ayrıntıları ile açıklanmıştır. Bununla beraber bu An
laşmanın ana amaçlarını; gelirin iki devlette çifte vergilendirmesini önlemek; yabancı 
devlette yatırım yapan, teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o devletin mükelleflerine 
kıyasla daha ağır vergilendirilmesine engel olmak; gelirin ikamet veya kaynak dev
letten yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamak, eğer bu mümkün olmazsa iki 
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devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaştınmaık; böylece teşebbüslerin risk al
madan önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile İlgilli mükellefiyeti he
saplayabilmesini sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür. 

Bu Anlaşmayla teminat altına giren IBelçika sermayesinin Türkiye'de daha büyük 
bir öncelik vereceği dikkate alınırsa; bir yandan teşebbüslerin ödeyecekleri gelir ve ku
rumlar vergilerinde doğrudan, diğer yandan çalıştırdıkları işçilerin ve ek kapasite ya
ratacakları diğer Türk teşebbüslerinin ödeyecekleri vergilerde ise dolaylı yoldan önemli 
fcür artış «ağlanaibifeceMr. 

Anlaşmanın doğrudan vergi muafiyeti «emin ettiği gelir grupları; Türkiye ile Bel
çika arasında veya bu devletlerle diğer devletler arasında uluslararası deniz, hava ve 
bara taşımacıllılk işlerini yürütenlerdir. Anılaşma bükümlerine göre uluslararası taşı
macılık teşebbüsleri diğer devletten elde ettikleri kazançlar dolayısıyla diğer devlette 
vergilendirilmeyecekler, sadece kendi devletlerinde vergi öıdeme mükelilefiyeitıi altında 
olacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile 'Belçika Krallığı arasındaki sermaye, teknoloji ve hiz
met hareketlerine hız kazandırmak amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ 
MADDE GEREKÇELERİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 30 madde ve 9 protokol hükmünden 
oluşmaktadır. 

Madde 1. — Anlaşmanın Kapsamına Giren Kişiler : 
1 inci madde hükrnü gereğince, bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her 

ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin Âkit Devletlerden 

(Türkiye veya Belçika) birinin veya her 'ilkisin'in ülkesinde mukim kimselere uygula
nacaktır. 

Madde 2. — Kavranan Vergiler : 
Bu madde, Anılaşman in kavradığı vergilerin .tespitinde ve tarifinde açıklığı temin 

etmek amacını gütmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, Akit 

Devletlerden herhangi biri, politik alt bölümü veya mahallî idaresi namına gelir üze
rinden alınan vergilere uygulanacağım belirtmektedir. 

2 nci fılkra gelirden alınan vergilerin kapsamını çizmektedir. 

3 üncü fıkra ise Anlaşmanın Âkit Devlet'lerdekl halihazır vergilerden hangilerine 
uygulanacağını belirtmektedir. Anlaşmanın kapsamına giren halihazır vergiler Belçika 
Krallığı'nda gelir vergisi, kurumlar vergisi, tüzelkişilerden alınan gelir vergisi, dar 
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mükelleflerden alınan gelir vergisi, gelir vergisi üzerinden alınan özel vergi; Türkiye 
Cumhuriyeti'nde ise gelir vergisi, kurumlar vergisi, savunma sanayii destekleme fo
nu, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu ile çıraklık, meslekî ve teknik eği
timi geliştirince ve yaygınlaştırma fonudur. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra, vergilere halihazır ilaveten ve
ya onların yerine alınmaya başlayan vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hük
me bıağlatmalktadır. 

Madde 3. — Genel Tanımlar : 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan temel terimlerin ne anlama geldiği hususun

da genel tanımlar yer almaktadır. 

Bu maddede sırasıyla, «Türlkiye», «Belçika», «bir Akit Devlet», «diğer Âkit Dev
let», «vergi», «kişi», «şirike't», «vatandaş», «bir Âkit Devletin teşebbüsü», «diğer Âkit 
Devletin teşebbüsü», «yetikili malkam» ve «uluslararası trafik», terimlerinin tanımı yer 
almaktadır. 

«Türikiye» terimi, devletler hukukundaki ıson gelişmelere uygun olarak kıta sahan-
lığMidalkıi efconotrnıik faMİyetferkı vergilendirilmesini Ikapsayacak şekilde tanımlan
mıştır. 

Bu maddenin 2 noi fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Anlaşma 
metni aksini öngörm'ediLkçe, Âkit Devletlerden her birinin iç mevzuatındaki anlamları 
taşıdığı da belirtilmek suretiyle Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. — Mukim : 
Anlaşmanın pek çok maddesinde Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, doğrudan 

doğruya «mukim» kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel
kişilerin hangi 'Devletin mukim addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci, fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayrım yapılmaksızın, 
bu Anlaşmanın! amaçları bakımından, yerleşme, »ikametgâh, kanunî merkez, iş mer
kezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına 
giren İkisi, mukim '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 inci fıkra hükmüyle'vergi hukukumuza 
tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

Malddenıin 2 nci fılkiresımld'a, gerçek kişilerin 1 inci fılkrada sayılan kriterler ne
deniyle her iki Devletin de mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar 
kullanılarak, yalnızca ıbir Devletin muikimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun gerçek: iki siler dışında kalan .kişilerden 
çılkması halinde, bu Ikişi'lferin fiilî iş merkezinin bulunduğu Devletin mukimi kabul edile
ceğini hükme 'bağlamakta; bununla beraber, ibu 'kişilerin bir Âkit Devlette fiilî iş mer
kezine, diğer Âkit Devlette kanunî merkeze sahip olmaları durumunda ise çözümü 
yetkii ımıalkaımların (fcarşııfalklı anlaşmasına bırakmaktadır. 
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Madde 5. — işyeri : 
İşyerinin (tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere Gelir 

ve Kurumlar Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türki
ye'de elde edilmiş sayılması için kazanç sahiplerinin Türlkiye'de işydrinin bulunması 
veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıta
sıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Aynı şekilde, bu Anlaşmanın ticarî 
kazanca ilişkin olan 7 ncı maddesinde de, yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî ka
zancın kaynak Devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. Madde', 7 fıkra ile han
gi hallerde bir işyerinin kendini göstereceğini veya göstermeyeceğini ayrıntılarıyla açık
lamaktadır. 

1 inci fıkrada «işyeri» teriminin genel! bir itanımı yapılmak'tadiır. 
2 nci fıkrada ise kapsama özelikle giren üş yerlerine örnekler verilmektedir 

ki bunlar; yönetim yeri, şube, büro, faibrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal 
gaz kuyusu, taş ocağı veya dojğal kaynakların çıkarıldığı diğer yerlerdir. 

3 üncü fıkralda, süresi altı ayı a(şan inşaat şantiyesi ile yapım, montaj veya 
'kurma projesinin ve bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin de bir işyeri oluşturacağı 
belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşeb

büs namına mukavele akdetmte yetkisine ısahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak 
kullanırsa, temsil ettiği teşebbüs, bu Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. 
teunun yanısıra, temsilcinin böyle bir ye'tkisi olmasa dahi, adına düzenli olarak mal 
tveya ticarî eşya sevkettijği teşöbbSülsün mal ve ticarî eşyasını mutaıden stoklaması 
halinde ide, bu teşebbüs bu Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve ıdaürni temsilci ayrı ayrı maddelerde gösterilmeyip, her 
ikisi de «işyeri» maddesinde kaivraridığından, bu fıkra hükmüyle Gelir ve Kurun> 
ilar Vergisi Kanunlarının, dar mükelleflerin ticarî kazançlarının Türkiye'de vergi
lendirilmesine imkân tanıyan daimî temsilciliğe ilişkin hükümleri Anlaşmaya yan
sıtılmış olmaktadır. 

6 ncı fıkra, bellıi şartlar altında, simsar, genel komisyoncu veya bağımsız sta
tüye sahip bir başka aracı vasıtasıyla faaliyeitlte 'bulunma halinde işyerinin var sa
yılmayacağı ile 'ilgilidir. 

7 nci fıkrada ise, iki ayrı Akit Devlette mukim kurumların birbirlerini kontrol 
•etmesinin, ıbu kurumlardan birinin diğeri için bir işyeri oluşturmasına yeterlıi ol
madığı belirtilmektedir. 

Madde 6. — Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir : 
Burada önemli olan (husus, Gelir Vergisi Kanunumuzun 70 inci maddesine sa

yılan gayrimenkul sermaye iratlarının münhasıran bu maiddede düzenlenmediği, An
laşmanın 12 nci 'maddesinde kayıtlı bulunan ıgayri'maddî hıa'k Ibedelerine de taşdı-
ğıdır. Bunun yanısır'a bu madde, yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı 
zamanda gayrimenkullerta yaratabileceği her türlü gelir unsurunu (ticarî kazanç, 
ziraî kaızanç) da kapsamına almaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 108) 



— 5 -
Bu çerçeve altında madde, 1 inci fıkrada, gayri'menkuii gelirlerinin vergileme 

hakkını gayrimenkulun bulunduğu Âkit Devlete .bırakmaktadır. 

2 nci fıkra gayrimenkul varlık terimini tanımlamaktadır. 
3 üncü fıkra gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından 

veya diğer herhangi bir şekifae kullanımından elde edilen gelirin, bu gayrimenku
lun bulunduğu Devlette ve'rgilendirileüeğini 'hükme bağlatoatodır. 

4 üncü fıkra, 1 inci ,ve 3 »üncü fıkra hükümlerinin serbest meslek kazancı erba
bına da uygulanacağını belirtmektedir. 

Madde 7. — Ticarî Kazançlar :, 
Bu maddenin 1 inci fıkrası,, ticarî kazancın ıvergıilendirillmesinde esas ilkeyi ge

tirmektedir. Buna ,göre ticarî 'kazanç, teşebbüsün mülküm olduğu Devlette vergilen
dirilecektir. Ancak faaliyet, diğer Âkit Devlette ıbir işyerli vasıtasıyla yürütülüyor
sa kazanç 'bu diğer Devlette, yalnızca bu işyerine atfedilehilen miktarla sınırlı olmak 
üzere vergillendirilelbıilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri 'kazançlarının lhe'sap;laır*masındaki esaslarla ilgilidir. Buna (gö
re işyeri, Ibağımsıız bir teşebbüs ,gilbi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri 
koşullar altında elde etimesi gereken kazanç, sıöz'kionusu işyerine atfedilecektir. Böy
lece işyeri -merkez ilişkilerinde emsaline (göre yüksek ıveya d'üişük fiyaMandırirnaya 
gidilirse, olaya (müdâhale ediliıp, gerçekçi f iyatlaırın fatura edilmesine göre yeni 'bir 
vergi matrahı hesaplanacak ve vergileme bu matrah »üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancından indirilecek .gider unsurları ile ilgilidir. İşyerinin 
kazancı (belirlenirken, işyerinin (bulbnduğuj Devlette veya 'başka herhangi Ibir yerde 
îyapılan yönetim ve genel idare ıgüderlerinden verilen bir payı da kapsamına alan 
ve işyerinin aımaçlarına (uıygun düşen (giderler indirilebilecektir. Bununla Ibera'ber, te
şebbüsün kendisine veya yurt dışında bulunan diğer işyerlerine patentlerin ve diğer 
inakların kullanımı kanşıllığında gayrimaddî hak bedellerinin, ücret ve diğer benzeri 
ödemelerin yapılması; icra ejdilen belirli hizmet veya yönetim karşılığında komis
yon ödenmesi; (bankacılik teşebbüsleri hariç olmak üzere, işyerine ödünç olarak 
verilen paralar karşılığında faiz ödenmesi hallinde, sözkonusu meblağların indiril
mesine müsaade edilmeyecektir. Yapılan faiz, gayrimaddî hak bedeli, komisyon öde
melerinin veya Ibenzeri ödeme'lerin gider olarak indirilmesine müsaalde edilmeyeeek-
tir. Ancak, gerçekten yapılan giderler geri ödenirse, bu öldemeler indirilebilecektir. 

4 üncti fıkra,, sadace mal ve ticarî eşya ahmınida bulunan işyerine kazanç altifb-
iunamayacağı hakkındadır. 

5 indi fıkra, işyerine atfedilen kazancın, aksine makul ve geçerli bir neden ol
madıkça yıldan yıla aynı yöntemle saptanacağını, öngörmektedir. 

6 nci fıkra, Türkiye'de mukim olan bir Şirketin veya Türkiye'de fiili iş mer
kezine sahip olan 'bir derneğin Belçika'ldaki işyerine atifedilebllen kazançlar, Belçi
ka'da mukim olan bir şirketin kazançlarına uygulanabilir maksimum oranı aşmaya
cak şekilde fvergiiendirilelbileceğini öngörmektedir. 
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7 nci fıkra, ıbu imıad,de ikapsamma girmeyen gelirler hakkında Anlaıştaıanın di
ğer bükümlerini saklı tutmaktadır. 

(Madde 8. — Gemicilik, Hava ve Kara Taşımacılığı : 
1 inci fıkra, bir Â'kit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte gemi, uçak 

veya kaıra nakil vasıtası işletmeciliğin dıen sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün 
mükiin olduğu Devleltjtje ıver|gilendiritebileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkrada, 1 inci fıkrada değinilen 'kazançların, gemi, uçak Ve kara nakil 
vasıtalarının personel ve ekipmanı'yla birlikte veya sadece taşıt aracı olarak kiralan-
maısın'dan elde edilen kazançları ve uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin 
kullanımlından, bakımından <v& kiralartmasından '1 inci fıkrada babsedilen kazançların 
yanısıra arızî olarak elde edilen kazançları da kapsayacağı hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, ilk iki fıkrada benimsenen prensibin, bir ortaklığa, bir bağlı iş
letmeye veya uluslararası istetilen bir acenltaya iştirak dolayısıyla elde edilen 'kazanç-1 

iar için de geçerli dlduğıı bükme bağlanmaktladiır. 

Madde 9. — Bağimb Teşebbüsler : 
Kurumlar Varjgisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerintde düzenlenen 

örtülü kaz/aç ive öriUülü 'senmaye ile iljgili olan Ibu maddede, birbiriyle bağımlı olan 
'teşebbüslerin, bağım'sız .teşebbüslere kıyasla farklı ticarî ilişkilere ve farklı fiyat-
landırmalara yönetmeleri batinde, Â'kit Devletlerin ne tür; tedbirler alabileceği hük
me bağlanmaktadır. 

1 imci fıkra, 'birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağım
sız teşebbüsler (arasında ıgeçerü olacak .fiyatltardao sapımla göstermeleri halinde vergi 
ziyama uğrayan Âkit Devlete ıe.k vergi alma 'hakkını (vermektedir. ıBu ek >vengillemıe 
jS'onunda, diğer Devletin kendi mükellefi bağımlı /teşelblbiMe yapacağı matrah ve ver
gi indirimleri ise 2 nci fıkrada düızenlenmiiış'fcir. 

Madde 10. — Temettüler ; 
'1 inci fıkra, temettülerin yerjgilendirıiılmesindefci genel ilke ile ilgilidir. Bir Âkit 

Devlet mukimi olan bir şirk'et tarafından diğer Âkiit Devlet mukimi biir kişiye öde
nen temetltülaılin, temıettüyü elde edenin mukim olduğu Akit Devlette vergilenldlirile-
feileceğini öngörmektedir, 

2 nci /fıkra temeCtülerin, temettiüyü ödeyen şirkötin mukimi olduğu, yani temet
tülerin doğduğu Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Kaynak Dev
lette, diğer Devlet 'mukimlerine ödenen temettü üzerinden yapılabilecek vergi tev
kif atı, temettü ödeyen .şirketin sermayesine en az ,% 10 oranında iştirak eden şir
ketler için % 15, diğer bütün durumlarda '•% 20 olarak tespit edilmiştir. 

3 ündü fıkra, temetttü terimlinin /tanımı ile iljgilidir. 
4 üncü fıkra, temettü lelhîdarının temettü dağıtan şirketin mukimi olduğu Âkit 

Oevle'tte bir işyerine sahip olması ve elde ettiği tetneittülerle işyeri arasında bir bağ
lantı dl'ması faalinde, bu madde çerçevesinde ıverigilendirilemeyeceğine ilişkinidir. Bu
nun yanışına Belçika açısından serbest meslek iifasunaı ilişkin işyerleri için ide aynı 
kural uygulanacaktır. (Bu ıgilbi (halende, ticarî Ikaızalnca ilişkin olan 7 nci maddte veya 
serbest m'eslek kazancına lililşkıin olan 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 
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5 inci fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (jticânî kazanç) çerçevesinde ver-

£ilendkld!ikten sonra, kad'an kazanç üzerinden bu madldenin 2 inci fıkrasının (a) ben
cine göre de vergilendirlildbleceği löngörülhıektedk. 

6 cı fıkra, bir Âkit Devletin, (kendisinden 'kazanç elde .elden ve diğer Akut Dev
letin mukimi olan bir şirketin dağititığı temettüler üzerinden veya dağıtmadığı ka
zançlardan herhangi Ibk /vengi alamayacağını amiridir. (Böylece, kaynak Devletlin ver
gileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta; fakat bu kurumdan kâr payı elde 
•eden kişilere doğru bir genlişjlemeye müsaade edinmemektedir. Fıkrada, temettünün, 
(kazancın eldıe edildiği Devletlin mukimlerine ödenmesi hali ile kazancın elde edildiği 
»Devletteki işyeri ve temetüü elide ediş lolayı .arasında etkin bir 'bağ bulunması tiali-
riin, bu yasağa istisna tenkil ettiği bediM'mektedir. 

iMaidde 11. —Faiz : 
1 inci (fıkra, faizlerin verigilendirilmeslinde genel ilkeyi önermektedir. Faizi, 

lİelhdarın mukim olduğu Âkit Devlet verlgfileridlirme hakkına sahiptir. 
Faizin gerçek lehıdarının diğer Âkit Devletlin fok mukimi oliması halinde, faiz

lerin doğduğu Devlete gayrisalfi faiz tutarı üzeri nlden azamî ,% 15 vergi tevkif a ti 
hakkı tanıyan hüküm 2 nci .fıkrada yer aflmaktadır. 

3 üncü fıkra, ıbk Âİkiıt Devlette doğan faizin diğer Âkit Devletin Hükümetine 
veya Merkez Bankasına ödenmesi halinde, hu, Devlette vergiden istisna edileceğine 
'ilişkindir. 

4 üncü fıkrada faiz teriminin kapsamı belktiknek'tedir. 
5 inci fıkra, 'bir işyerli vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan 

tavizli vergi (oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine tgöre vergilenidkileceği ile 
ilgilidir. Bunun yanısıra Belçika açısından, serbest mesleğin ifasına ımahsus bir iş
leri vasıtasıy'lıa elde ekiilen (faizler için ide aynı kural uygulanacaktır. Bu gi'bü hal
lerde, ticarî kazanca ilişkin olllan .7 npi madde veya slerlbes't mesliek kazancına ilişkin 
blan 14 üncü mıadde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkra, fa:iz ıgelMerinlin hangi hallilerde hır Âfet Devlette elide edilmiş sa
yılacağını hükme «bağlamaktadır. Buna |ğöre, ödeyicinin ıDevlet, politik alt bölüm, 
Mahallî idare, imukkn veya Ibüj Devlette bulunan Ibk işyeri veya safotit tyer olması 
halimde, sözkonusu faizin bu Akit Devlette elde edildiği kabul oılunacak'tır. 

7 nci fıkra, (faiz miktarının belklenimesinide muvazaa durumunu açıklığa ka
vuşturmaktadır. Fıkra hükmüne göre, muvazaa yapaMlecek kişiler, aralarında özel 
'ilişki (bulunan faiz öldeyidsli ile faiz leıhdaırı veya her ikisiyle başka fok kişi oılarak 
'belirtilmektedir. Muvazaa (durumu ise, 'özel ilişkinin olmadığı hallerde kişiler ara
sında kararlaştırılan /faiz ,mliktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak ortaya konmuş-' 
itur. Bu halde fazla kısım, bu madldede tanımlanan ve indlirimlli vergiye tabi olan 
tok faiz sayılmayacak ve Anlaşmanın düğer hükümleri dikkate alınarak Âkit Dev
letlerin iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Makide d 2. —Gayrirnaddi Hak Bedelleri :; 
1 inci fıkra, verigiiemdde genel ilkeyi ö^glörrnektedk; vergileme hakkı, ödeme 

yapılan kişinin mukimi olduğu Devlete tanınmaktadır. 
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2 nci fıkra hükmü, bedellerin hâsıl olduğu Âkit Devlete de belli 'bir 'oranda 
•vergi .tevkıiifatı hakiki .tanınıiaJktadır. Ülkemizin ihtiyacı lolan bilgi ve teknoloji trans
feri dikkate alınarak, bü oranın (üst ısımın Belçika ite yapılan Anlaşmada yüzde 1.0 
'olarak tespit edilmiştir. 

3 üncü/fıkra, gayrimaddi h'ak bedellerinin tani'mu itle illlglidir. Gayrlimaad'd'i hak
ların kullan Ama s im im yanı sıra 'satıışıddan elde edilen hâsılat da jbu tanım içine alım-
rnuşitır. 

4 ündü fıkrada, ibür işyeri (vasıtasıyla ©îde ©dilen, gayrimadid'i hak tbedeilerinıin 
tevkif .suretiyle değil, ticarî kazanç Hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmüş
tür. IBunun yanısıra' Belçika açışımdan, seribös't tmlesleğin ifasına mahsus bir işyerin
den dde edilen gayrimaddi ıhak beddMeııinde de aynu kural uygulanacaktır. Bu gibi 
hallerde ,,tıicaırî kazanca (ilişkin olan 7 nci madde veya serbest meslek kazancına illliş-
kin olan 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5 inci ve 6 nci fıkralar, (faizde olduğu gibi, gayri madldî hak, bedeferinin ne
rede elde .edilmiş sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilıend'irileceği ile il
gilidir. 

Madde 13. —ıSermaye Değer Artış Kazancıları : 
6 nci maddede taniimlanan gayrimenkul varlıklarım elden çıkartılmasından do-

ğan kazançların »vergile ndirilime hakkımı, Ibu 'malların (bulunduğu Devlete tanıyan 
hüküm 1 inci (fıikralda öngörülmüştür. 

Bir işyerMm aktifine dahi menkul varlıkların elden çıkarılmasından dioğan 
'kazançların rvergillemie hakkımın, Ibu işyerlinin; 'buludiuğu Deıvlete tanındığı 2 nci fılfc-
rada hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkra., Devletlerden birimin (bir 'teşebbüsü tarafından uluslararası trafik'te; 
işletilen ıglemi, uçak ve kara najkil vasıtası il© bunlarım işletilmeşine tahsis edilen 
menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların, yalnızca bu Devlette 
vergilendirileceğini Öngörlmektedir. 

4 üncü fılkra, 1, 2 'Ve 3 üncü Ifılkrallandia değimiiemılerin dışında kalan varlıkların 
elden çıkartılmasamdan doğan kazancın* yalnızca, elden çıkaranın mukim »olduğu Dev
lette veiTgilendirileceğini öngörmektedir. 

5 inci fıkrada, menkul kıymetlerin bir yıl içinde elden çıkarılması halinde, ka
zancım kaynak Devlette de vergilendirifebileceğimi öngörmektedir. 

Madde 14. — Serbest .Meslek Faaliyetleri :. 
Oellir Vergisi Kanununun yanısıra Kurumlar Vergisi Kanununun da dar mü

kelleflerin sedhes't meslek kazancılarını , vergi tevkif atıma talbi tutması dolayısıyla ,14 
üncü madidie, kurumları kapsa'm dışı bırakmayan bir yapıda düzenlenmişMr. 

'Maddenin ,1 inci fıkrasında, gerçek klişilerin e'lde edeceği serbest meslek ka
zançlarının, (kazancı elde edemin mukim 'olduğu Devlette vıergilendirleceği hükme 
bağlanmıştır. /Bununla beraber, bu kişimin diğer Devlette bulunan sabit /bir yerden 
veya hu diğer Devlette 12 aylık kesintisiz bir dönemde (toplam 183 günü aşan faa
liyet icrasından elde ettiği kazancın, kaynak Devlette de ivergiılendiriLebiflecieği hük
müne yer verilmiştir. 
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2 nci fıjcradıa, teşdtftfü'sterio elde edecekleri (serbest meslek kazançtan için dfii-
zenleme yapıılmış vle bir Âkit Devletin bir teşebbüsü tarafından serbest meslek ka
zancı elde edilmesi halinde/ taşehlbüsün lyallmızc'a bu Devlette vergilendirileceği hük
me bağlanmıştır. Bununla berajber, sözklonusu teşehSbliMerin, kaynak Devlette bu-
lutnan İbir .işyerinden ive kaynak Devle'tfte 12 aylık.' kesintisiz Ibk dönemde 'Hoplata 
183 günü aşan .faaliyet icrasından elide ettikleri kazanç, kaynak Devlette de vergi-
lendidlelbiece^tiır. ,Her 'iki durumda da bu teşehlblüs, ısözk/onusu gelir dolayısıyla hu 
diğer Devlette hu Anlaşmanın ,7 nci maddesi hükümıterine göre vergilendirilmeyi, 
diğer toir ifadeyle, sazkonusu gelir bu diğer Devletite (bulunan işyerine atfedilehilir-
artifş gibi .vergilendi ri İlmeyi tercih edehilecek, ancak hu tercih, diğer Devletin ısözko-
nusu geflıir üzerinden tevkifat sureliyle vergi alma hakikini etikilemeyeeetktir. 

3 üncü fıkrada, ıserhest meslek faaliyetleri terimiriin. banımı yapılmakta ve kap
samı belirlenmekltedir. 

Madde 15. — Bağımlı Faaliyetler : 
1 'inci fıkra, ücretlerde <vergllemıe. 'yetkisinin hizmetin ifa edildiği Devletle ait 

(olduğuna ilişkin (genel kuralı belirıtlmektedir. Fıkraya göre, (hizmetin diğer DeVletlüe 
ifa edilmemesi kaydıyla elde edilen ücretler mukim Devleitte verigilendiriecektir. 
Hizmetin diğer Devlette ifa editoe'sa halinde, vergileme yetkisi, hizme'̂ in ifa edil
diği kaynak fDevlete geçecektir. Ancak sıözkonUsu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 
18, 19, 20 ve 21 İnci maddelerinde (öngörülen ıhliükümleri herhangi bir (şekilde etlki-
lemeyeiciekt'ir. Bir başka İfadeyle, .şirket yönetitaj kurulu üyeleri, emekliler, kamu 
görevlileri, profesör ve .öğrenciler 15 inci maddeye göre değiılı; fakat kenldileriyle 
ilgili maddelere ,göre vergilendirılecekilierdir. 

2 nci fıkra, 1 inci Ifılkrada, önıgöıflüjlen genel kuralın istisnasını oluşturmakta ve 
hizmet erhalbmın; diğer Devîlette hizmet ıilfa ötmesine -rağmen; Ibu diğer, Dejvletötâ bir 
üakıvim yılı içinde Hoplam 183 günü aşmamak üzere kaıllması; ücretinin bu diğer 
Devletin mukîmi tatmayan ibir işveren tarafından veya onun adına lödenmesi ve söz-
konusu ödemenin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya 
şahit yerde yapılmaması halinde vergileme hakkının 'sadece hizmet erhahının mu
kimi olduğu Devlete ait olacağını bedirtlmektedir. 

3 Hincü fıkra, bir lÂ'ki't D'evleton bir teışehibüsünce .uluslararası traf ilkte istetilen 
(bir gemi, uçak 'veya kara nakil vasıtasında çalışan (personelin hu sıfatları dolayı
sıyla elde ettikleri gelirlerinin, Ibu Devlette yergilendirileceğiıni (öngörmektedir. 

Madde 16. —.Müdürlere Yapılan Ödemeler :, 
1 inci fıkraya ıgöre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âki't Devîettje mukim bir 

şirketin yönetim kurulunun veya henzeri bir organının üyesi 'olması sıfatıyla eline 
geçen ücret ve diğer benzeri ,ödemeler bu diğer Devlette ıvergilendirilabi'leoektlr. 

2 nci fıkrada, 1 İnci fıkranın uyıgulan/aıcağı kişinin, yukarıda hellirtolenler dı
şında yaptığı yönetime ilişkin veya teknik yapıdaki gündelik görevler dolaylısıyla bu 
şirketten elde e'Otlği ücretlerin 15 inci madde Hükümleri uyarınca vergilendi riielbile-
ceği öngörülm'efktedir. 
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Madde 17. — Artist ve•/Sporcular : 
1 inci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili şahsî faaliyetler

den dolayı elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri fona ettikleri Devlette vergilendiri-
lebileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetlerini ive ba-
iğımlh (faaliyetleri ((ücretler) düzenlemen .14 ive 15 inci maddelerin :1 inci ıfikra hü
kümleri, .sanatçı rve sporcular açısından geçerdi Bda/bul edilmeyecek, bunlar için ver-
jgileme yalnızca \\1 nci madde kapsamında yürütülecektir. 

•2 /nci Ifikra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerinden do
ğan gelirlerin kendilerine değil de 'bir başka (gerçek veya tiüze'lkiişiye yönelmesi h'a-
linıde, vergilemenin /faaliyetin icra edildiği .Devletite yapılacağını 'belirlemektedir. 
Böyle (bir durumda, ,bu Anlaşmanın ticarî kazançları, ser'beslt meslek kazançDarını 
ve (ücretleri düzenleyen 7, ,14 ive 15 inci madde Ihükümkr'i döklkate alınmayacaktır. 

3 üncü fıkra, kültürel münasebetler çerçevesinde (Devletlerden 'birinin malî des
teği iile bir diğerind'e lyürütfülen artistik ve ısportik (faalıiyetlerdten elide edilen gelirin 
sadece «mukim lolunan Devlette /vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 18. — Emekli Maaşları,: 
1 linçi fıkra, geçmiş çalışmalar karşılığında födenen emekli maaşları ve benzeri 

ödemelerin, bunları elde edenin mülkim öldüğü Devlette vergilendirileceği hükmü
nü öngörmektedir. 

2 nci fıkra, 'bir Âkit Devletin <soisyall güvenlik mevzuatından veya sosyal bir 
refah düzeyi ı&ağlamava matuf kamusal (fanlardan kaynaklanan emekli maaşlara Me 
sağlanan diğer menfaatlerin, (bu Devlette vergilendirilebileceğini hükme 'bağlamak
tadır. Ancak söz konusu emekli maaşlarını veya diğer menfaatleri idde 'eden gerçek 
kişinin aynıt ızamanda, mukim (olduğu Devlettin vatandaşı olması hainde, sözkonuisu 
emekli maaşlarıylla diğer menıfaat'ller, yalnızca ibu kişinin mukim olduğu Âkit Dev
lette vergilendirifebilece'ktir. 

3 ündü fılkrada, «düzenli ödeme» teriminin (tanımı yapıllmak'tadır. 
Madde 19. — ,Kamu Görevleri:, 
1 'inci ıfikra, kamu jgjörevi karşılığı yapılan ödemelerin ve »bağlanan emekli ma

aşlarının, yalnızca ödemeyi yapan Devlette verıgilendirilebileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar hakkında (bu madde hük-
ımünün değil; fakat 15, 16 ive 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağımı öngör
mektedir. 

Madde 20. — 'Profesörler :(| 

IBu maddede, /öğretmen ve profesörlerin, iki yılı aşmadan bir süreyle, öğretim 
ve bilimsel araştırma yapmak amacıyla .'bulundukları Âkit Devlette, rbu Âkti Dev
letin dışındaki kaynaklardan elde eüt'ilkleri (paraların, sadece öğretmen ve profesör
lerin mukı1mi oldukları Devlette vergilendirilelbileceği löngörüfaıektedjr. 
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Madlde 21. — Öğrenciler,; 
»Bu madde, öğrencilerin öğrenim, veya meslekî ©ğ'Mımde budundukları Devlette 

yararlanacaklajrı vergi istisnasının sınırlarını hükme (bağlamaktadır. Buna göre, öğ
renci ve stajyerlere, kendi [Devletlerinden yalnızca geçilin, öğrenim veya meslekî 
eğitim masraflarını karşılamak maksadıyla gönderilen paralar, bulunulan Devlette 
vergiye ıtabi tutulmayacaktır. Ayrıca, madde metninde, öğrenci ve stajyerlerin Uy-
(gulaima ilişik andığı kazanmak üzer©, ,bir takvim yılı içinde toplam 183 {günü geçme
yen Ibiır süreyle ifa .ettikleri hizmetler dolayısıyla etöde ettikleri ücretlerin de, hiz
metin ifa edildiği Devlette vergilendirillmeyeceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 22. — Diğer. Gelirler : 
1 .inci fikra, ibir ,Âkit (Devletin /bir mükmılnin, bu Anlaşmanın bundan önceki 

«nadidelerimde kavranmayan gelir unsurlarının, yabaca ımukim olduğu Devlette ver-
gidedirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkrada, \1 inci fıkrada öngörülien mukim Devlet prensibinin istisnası ge
tirilmektedir. Buna görte, 6 inci maddenin 12 nci fıkrasında tanımlanan gayrümekul 
varlıklardan elde edillen gelir (hariç olmak üzere, bir Âkit 'Devlet mukimi diğer 
Âkit Devlette yer alan bir işyerinde ticarî faaliyetle veya serbest meslek faaliyetin
de ibulunursa <ve diğer gelirler bu işyeri vasıtasıyla »elde edilirse, ,bu taikdirdıe söz-
Ikonuisu diğer gelirler için mukim! ıDevlet ,p:rensilbini öngören il inci fıkra «ükmü 
[uygulanmayacaktır. iBÖyle bir durumda! (vergileme, 7 veya 14 üncü maddeler hü
kümlerine göre yapıkcaktır. 

Madde 23. — Çifte Vergillendirlmenin, önlenmesi i: 
Maddenin 1 inci fıkrası, çifte vergilendirmenin Belçika'da nasıl önleneceğine 

ilişkindir. « 
1 inci fıkranın (a) bendinde, İbir Belçika mukimi (tarafından elde edilen ve 

Türkiye'de veıjgilendirilelbilen 'bazı gelir unsurlarının Belçika tarafından vergiden 
istisna edileceği öngörülmektedir. Bu gelir unsurlariı, birinci (fıkranın <(!b) ve (c) bent
lerinde yer almayan vle Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında 'belirtilen 
teme'Müler, 11 inci .maddesinin 12 ve ,7 ,nçi fıkralarında /belirtilen faizler ve 12 nci 
maddesiniin 2 ve 6 nci (fıkralarında belirtilen gayrimaddi hak (bedelleri dışında ka
lan gelir unsurlarıdır. Ancak jBelçika, /vergiden, istisna ettiği <bu tür gelirleri, söz 
konusu muk'imlin diğer gelirlerine uygulayacağı vengi oranını tespit ederken, hiç ver
giden istisna edilmemiş gibi dikkate alabilecektir; yani toplama yapabilecektir. 

Fıkranın (b) ıbendind'e ise,, bir Belçika mukiminin Belçika vergisi yönünden top
lamaya tabi Itutulan Türkiye'de ,elldb ettiği bazı {gelirleri üzerinden Türkiye'de öde
nen yengilerin nıe (şekilde malh'sup edileceği beliMlIrnektedir. Bent metninde, mıalısup 
kapsamına giren gelir unsurları, An'laglmanın ;1Q uncu maddesinin 2 nci fıkrasına 
göre vengilendirîllen fakat 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamına 
girmediği içte Belçika ıverglisinden müstesna (oilmıa|yan temettüler, 11 inci maddesinin 
2 nci (ve 7 nci fıkralarına göre vergilendirilen faizler ile ,12 nci maddesinin 2 nci 
ve 6 nci fıkralarına göre vergilendirilen gayrimaddî hak bedelleri olarak belirlen
miştir. 
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Bent metninde .ayrıca, |Türkiye'nin uyguladığı teşvik tedbirleri çerçevesinde 
kaldırdığı ,veya nispetini düşürdüğü /vergiler için de, söz konıuisu yergilerin teşMi'k 
öncesi nispetleri üzerinde (Belçika'da matosulba konu teşkil edeceği hükme .bağlan
maktadır. 

Fıkranın j(c) bendinde ise, Belçika'da ımuk'flm bir şirketiin, Türkiye'de mukim 
ve ıserımayesi 'hisselere bölünmüş 'bir şirketin Ihisse .senetlerine ısahip olması duru-
imünda, (Türkiye'de mukim, ışirket tarafından Belçikaİda mukim ışiır'kete ödenen (ve 
Anlaşmanın ,10 uncu nıaddeısiniin 2 mci fıkrasınaı igöre Türkiye'de tevkif suretiyle 
vergilendirilen itemet'tiülerin, (Belçika'da kurunılar .vergisinden istisna edileceği. öngfö-
rülîmektledir. Ancak, ıBelçika'Ida böyle (bir istisnanın uygulanabilmesi için, temettü 
ödeyen ile elde eden iiki şirketin, de Belçika'da mukim (olması halinde, temettü elde 
eden 'şirkete /böyle bir istisnanın tanıni'yıor lolroası gerekmektedir. 

Fıkranın |(d) bendinde de, Belçika mevzuatı uyarınca, .Belçika'da mülkim -bir 
teşdblb'üsün Türkiye'de bulunan 'bir işyerinden kaynaklanan zararının, ıbu tieşelbSbü-
sün Belçika'da vergiye taibi kaızancından fiilen indMlImesi durumunda, eğer söz ko
nusu zarar aynı (zamanda /Türkiye'deki işyerinin ilerilki ıdöne'm kâril'arından ıgeçmiış 
yıl zararı «olarak indirilmişçe, çiftle istisnayı önletme .ba'kıırrtından, Belçika'da, ısöz 
'konusu işyerine, diğer »venıgi'lendlrimıe dönemllerine ilişkin «olarak alfbdilelbilen ka
zanç için, bu fıkranın (a) bendindeki istisnanın uygulanmayacağı hükme bağlanmak
tadır. 

2 ne i fıkra, Türkiye mukimi kişilierin cifte yiergillendirmsden nasııl kurtulacağı
nı düzenlemektedir. 

Fıkranın. l(a) bendine (göre, ((Ib) ive (e) (bendinde kavranan \gelirier hariç olmak 
üzere, ibir Türkiye mukilm'inin fBelçiika'da ve'rgilendirilelbiien, -bir gelir elde etmesi 
durumunda, Türkiye !bu /geliri /vergiden .istisna edlecek'tr. Bununla ıberalber, Türkiye 
(bu kiışinin geriye kalan gelinlerine, uygulanacak vergi oranının hesa,pl|animasında, 
istisna geliri sanki yergiden istisna edifmemiış giibi dikkate alabilecektir. 

Aynı fıkranın ı(fb) 'bendi, bentte sayılan gelirler dolayısıjyla Belçika'da ıbu An
laşma uyatrınca ödenen verginin, sözkonusu gelirler, üzerinden Türkiye'de alınacak 
vergiden ım,aıbsup edileceğini Ibunıunla iberalber 'rnahlsup edilen bu verginin, Türkiye' 
de vergiye talb'i toplam (gelir lüzerinden hesaplanan vergi miktarını (aşamayacağını 
önıgörmekrtedir. 

Fıkranın 0) bendinde ise, Türkiye^de mukim Jbir ışirketin, Belçika'da mukim 
ve ı&ermayesi hisselere (bölünmüş /biıtf şirketin Ihi'sse senetlerine sahip olması duru
munda, (Belçika'da mukim; şirket parafından Türikiye'de imukihı ışir'kete ödenen ve 
Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 mıöi fıkrasına göre Belçika'da tevkif suretiyle 
'Vergilendirilen ıteımıettülerin, Türkiye'de kurumlar yergisinden istisna edileceği ön
görülmektedir. Ancak, Türkiye'de Iböylıe İbir istisnanın uyjgulanalbilmesi için, temettü 
Ödeyen ile elde eden iki ışirketin de Türkiye'de mukim olknast halinde, temettü elde 
eden şirketin kazancı yergiılendiriliırken, 'söz ikonuisu iştirak kazançlarının Türkiye' 
de vergi dışı tutuluyor olması gerekmektedir. 
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Madde 24. — Ayırım Yapıllmataası: 
Maddenin 1 inci Ifılkrasında vatandaşların; 2 nci fıkrasında, Anlaşmanın 10 un

cu maddesinin 5 inci fıikıra hükümleri saklı kalmak lüzere, 'teşebbüslerin sahip ol
duğu işyerlerinin, faaliyette (bulundukları Âkit Devlette Ibu Devletin 'vatandaşlarına 
ve teşdÜbüsılere kıyasla ajyraı 'koşularda karşı kar|şıya kaldiklaın veya (kala'bilee ek
leri vergilemeden daha değişik veya daha ağır ya ıda daha az lehe bir vergilemeye 
veya buna bağlı ırnükdllefiyeıtiere talbi tutulmayacaklaın hükme bağlanımakıtadiır. 

3 üncü fıkrada, ıbir Âkit Devlet teşebbüsünün vergi ırnafcralhı ibelidenirken, bu 
teşebbüsün 'diğer Âkit Davlieit imıu'kimine yaptığı faiz, gayrimaıddi halk (bedelli veya 
diğer ödemelerin, 'sariki teşelblbüsün Ibuılunduğu Akit Devletin Ibir mukimine (Öden
miş gibi gider ıkaydedilelbilecegli belirtıjllmektedir. Ancak ıbunun için, Anlaşmanın 
9 uncu maddesinin 1 inci ıfıkrası, 11 inci maddeısînîn 7 nci fılkrası, 12 nci madde
sinin 6 mcı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı hailler hariç ıtutlulacalktır. 

. 14 üncü fıkrada ise, 2 noi fıkrada öngörülen prensibin, Âkit Devletlerden birinin 
mukimleri tarafından isıermaıyesiine sahip dlünan veya kontrol edilen diğer Ak.it Dev
letin teşelbibüsieri ûçlin de geçerli olduğu ifade edilmektedir. 

Maddenin 5 İnci fıkrası, DevHetlerin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durum
ları dolayısıyla uygula d akları şahsî indinlrttleri, muafiyet ve matrah indirimlerini di
ğer Devletin mükirriîerine uygulama mecburiyeti altında olmadıkları hükme 'bağla
maktadır. 

Madde 25. — (Karşılıklı Anlaşma Usullü <:; 
(Maddenin ilk i'ki fıkrasında, Âki't Devletlerden (birinin bir 'mukimi, Âkiife Dev

letlerden (herhangi 'birinin veya her ikisinin istemlerin in kendisi için (bü Anlaşma 
hükümlerine uyjguh düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardı
ğında, ısorunun nasıl çıözühılenecejği Ihlükrne ibağllanmaktadır. 

1 'inci fikraya göre, ıbu !kilşi durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında ön
görülen müracaat usulleriyle 'bağlı İkalmaksııziın, (mukimi olduğu Devletin yetkili 
ma'kamiiına arzed!elbilıeceıkltİI,. Ancak. ıbu kişi, durumunun, 24 üncü 'maddenin 1 inci 
fıkrasına luyigun düşmesi halinde vatandaşı olduğu Devlletih yetkili makamına ıbaş-
vuralbilecek'tir. Fakat, Ibu başvurunun', Anlaşma hükümlerine aykırı düşen vergiile-
mıenin (mükellefe itelbliği 'tarihinden itilbaren üç yıllılk süre içinde yapılması öngö-
rütaüşifcür. 

2 nci ıfılkraya (göre, bu maka;m sorunu kendi çözeımezse, -bu Anlaşmaya ters 
düşen (bin vergilemeyi Önleme'k amıacıylla diğer Devltetin yetkili ıma'kamnyila karşı-
lılklı anlaşmaya varrnaik içi'n gayret sarf edecektir. 

Maddenin 3 ündü •fikrasında, yetikilli 'makamların, ibü Anlaşlmanın yorumun
dan veya uygulanmasından doğan sonınıları, mümkün olduğu ölçüde karşılıklı an
ılaşma usulü ile çözümleneceği hükme bağlanmıştır. 

4 ündü Ifı'krada, iÂ'kit Devletlerin yetkili ımakatolarmın, Anlaşima hükümlerin in 
uygulanma'suyla • il!|gi gerdkl'i idarî tedibirler üzerinde ve özellikle de, Anlaşmada sağ
ladığı istisna ve indirimlerle ilgili olarak diğer Devlette ımenlfaat temin eltfmdk is-
'teyen Âki't Devletlerin mukimılerince ibrazı gereken ispat edibi (belgeler üzerinde 
mutabakata varacakları befetilrnisjtir. 
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5 inci fıkra, 'karşılıklı Anlaşmaya varalbülmek için Âkit Devletlerin yetkili ma-
kamılarının doğrudan ha'berleşelbilieıceklerini öngörmektedir. 

Madde 26. — ıBilgi Değişimi : 
Bu Anlaşmanın tam manasıyla uygulana'biıîmesi ve vergi kaçağına engel olu-

nahi'knesi için (iki 'Âkit (Devletin vergi idareleri arasında gerekli rhallerde yakın iş
birliğine ihtiyaç vardır İMaddede, Âkit Devletlerin hangi 'hallerde bilgi değişiminde 
'bulunacakları, elde edilen ibiljgilerin kimlere 'verildbileoeği, 'bilgi değişimin ısmırian 
ele alınmıştır. 

Madde 27. — Tahisiılatta Yardımlaşma :( 
Maddemin 1 inci fıkrasında, Âk üt Devletlerin (bu Anlaşmanın 2 nci maddesin

de 'bahsedilen vergilerin aslı, cezası, Ifaizi ve benzeri konularda Ibiribirlerine yardım 
edecekleri hükme 'bağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, !A'kfi't Devletlerin 1 inci fıkrada ıbellirtilen Vergi! alacağına ilişkin 
(belgeleri, mahkeme kararlarına ilişkin ıbeljgeler dahil, 'birbirlerine temin edecekleri 
öngörülmüştür. 

3 üncü fıkrada, Âki't Devletlerden herıbirinin, maddenin 1 inci fıkrasına giren 
vergi alacaklarının tahsili İkonusunda ıdiğer Âkit \Devletin müracaatı halinde, 'söz 
konusu vergi alacaklarını, hiçbir öncelik hakkı tanımaksızın süresi içinde tahsil 
edeceği hükme (bağlanmıştır. 

4 üncü fıkrada, vergi alacağının ıtah'siine iılişkin talepte bulunacak Âkit Dev-
fetin, talep yazısına hangi (belgeleri ekleyeceği 'belir'tiirrıilş'tir. 

5 inci fıkrada, 'bir Âkit Devletin (yötikiili makamının 'takibi üzerine dîğer Âkit 
Devletin yetkili mKakam'ının, vergi alacağının tahsilini güvence altına allmak üzere, 
(bu verıgi alacağı hangi safhada toÜursa lolsun gerekli 'tedtbirlieri alacağı hükme 'bağ
lanmaktadır. 

6 nci fıkrada, ıbir Âİkit Devletin yetkili makamına Ibü maddeye istinaden su
nulan Ibütün (bilgilere '26 nci maddenin 1 inci fıkrasının uygulanacağı 'belirtilmek
tedir, 

'Madde 28. — Anlaşma Etkinliğinin Sınırları : 
Maddenin 1 inci fıkrası, Ibu Anlaşma hükümlerinin, Belçika'da mukim 'olan 

ibir şirketin, kendi hisse seneklerini satın alması veya aktiflerini diağı'timası duru
munda, Belçika mevzuatına göre vergi lend irilmesini etkilemeyeceğini öngörmek
tedir. 

2 nci fıkra, dipltamasi ve konsolosluk memurlarının devletler hukukunun genel 
kurallarına ve lözel anlaşma hükümlerine Iglöte yararlandıkları vergi ayrıcalıkları
nın ıbu Anlaşma hükümlerinden etkilenırmeyeceğimi belirtmek'tedir. 

3 üncü fıkra, diplomasi ve konsolosluk memurlarının, gönderen devletin mu-
kimleırinin talbi oldukları gelir üzerinden ödenecek vergilerin aynısına gittikleri Dev
lette ide talbi ollmalları halinde, gönderen IDevletin mufciımli olarak kabul' edileceğini 
hükme, bağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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4 üncü fıkra, Ibu Anlaşmanın, bir Âlkijt Devlette bulunan ve her iki Devlette 
de (gelir üzerinden alhnan vergiler yönünden mukim muamelesi görmeyen uluslararası 
kuruluşlara, Ibundarın organ ve memurları ile üçüncü Devletlerin diplomatları ve 
konsolosluk memurlarına uygulanmayacağını öngörmektedir. 

Madde 29. — Yürürlüğe Girme : 
1 inci fıkrada, Anılaşmanın! ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne 

zaman hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. Fıkra metnine (göre Anlaşma, Âkit Dev
letlerin herfoir'inde Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin tamamlan
dığına dair bildirimlerden sonuncusunun yapidığı Itarilhtien sonraki 15 inci gün yü
rürlüğe girecektir. 

2 inci fıkrada, bu Anılaşmanın Türkiye'de, yürürlüğe girdiği tarihi izleyen takvim 
yılının 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan 'her veırg'illlendlirmie yılına ilişkin ver
gilere uyigulanacalğı (belirtilmiştir. (Belçika'da ise uygulama, vergiler itibariyle farklı 
zamanlarda başlayacaktır. 

3 üncü fıkrada, uçakların uluslararası trafikte işletilmesinden sağlanan kazanç
lar yönünden, 8 inci madde hükürnlerinin '29 uncu maddenin 2 nci fıkra hükümle
rine bakılmaksızın, 1987 yılının Ocak ayının birinci gününden itibaren elde edilen 
gelirler üzerinden alınacak vergilere uygulanacağı ıbell'irtilmiştıiır. 

Madde 30. — Yürürlükten Kalkma : 
Madde, Anlaşmanın fesfoedlinceye kadar yürürlükte kalacağını öngörmekte, fe

sih usulünü açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme 
veya taihaikuk dönemleri için hüküm 'ifade edeceğini belirHemektedıir. 

PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇELERİ 

Alaşmıanın bir ibölümunü oluişturan ve Anlaşlma maddelerinden sonra yer alan 
Protokol 9 fıkradan ibarettir. 

Fıkra 1. — Anlaşmanın 5 inci maddesinin 5 inci ve 6 neı fıkralarıyla ilgilidir. 
Diğer DeVle'tiCe bulunan bağımsız bir teşebbüs namına mal veya ticarî eşya tes

liminde bulunmıakta »olan bir ibağı'misiız acentanın, söz konusu mal ve ticarî eşyaları 
sadece sitiokta bulundurmasının, acentanın bağıım'sıızlık niteliğini kaybetmesine neden 
olmayacağı fıkra metninde açıklanmaktadır. ıDb'layısıyla bu gibi durumlarda söz 
konusu Ibağırrîsız acenta, diğer Devletteki (bağımsız bir teşebbüsün işyeri sıfatını ıka-
zanmayacaktiır. 

Fıkra 2. — Anlaşmanın 7 nci m'addesinin 1 inci fıkrası ile ilgilidir. 
iSöiz konusu Prdtlokol hükmünde, işyerinin bulunduğu Âkit Devlette, vergiden 

kaçınmak için, bu işyerinden yapılan mal veya ticarî eşya satışının aynısının veya 
benzerinin işyeri dışında yapılıyormuş gibi gösteritaesi veya işyerinde yapılan diğer 
ticarî faaliyetlerin aynısının veya benzerinin işyeri dışında yürütülmesi halinde, bu 
tür faaliyetlerden doğan kazancın da siölz konusu işyerine atfedileceği öngörülmek
tedir. 
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Fıkra 3. — Anlaşmanın 7 nci ımaddesinin 5 inci fıkrasıyla ilgilidir. 
Bu Protokol Ihülkmü ide, Âkit Devfe'tıîerden 'birinin, diğer Akit Devlet teşebbü

süne ait kemdisinde 'bulunan .bir işyerine ıa)t]fedilebilecek kazancı belirlerken, aynı 
ıfaaliıyetlieri sürdüren mukim teşebbüslere 'kıyasla, ayırım yapmamak kaydıyla, iç 
mevzuat hükümlerini uyjgula|yalbileceğini löngıöranek'tedir. 

Fıkra 4. — Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasıyla, ilgilidir. 
Bu Protokol ıfılkrasında Anlaşma hükmüne iki yönlü sınırlama getirilmektedir. 

Bunlardan 'birincisi, BdlÇika'da miuki'm (bir şirketin Türkiye'de mukim bir şirketten 
elde ettiği temettü Belçika tarafından .getir üzerinden alınan herhangi ıbir vergiye 
•talbi tututmadıgı sürece, Türkiye'nin de, Türkiye'de mıukimı bk 'teşebbüsün 'Belçika' 
da mukimi 'bir .şirketten elde etMği temettülere uygulanacak olan «ve Anlaşmanın 10 
uncu maddesinin 2 nci fıkrasının a) ve b) bentlerinde belirtlen vergi tevkifat oran
larının yüzde 5'e indireceğine il'işkindir. İkinci sınırlama ise, Belçika'da mukim bir 

0 

şirketin Türkiye'de mukim bir şirketlten elde ettiği temettüler dolayısıyla' Bfelçika'da 
kurumlkr vergisine talbi tutulmadığı sürece, Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrasının a) ve b) bentlerinde belirtilen vergi tâviküfait oranllaırının : 

a) Türkiye'de mukim 'bir şirketin, Belçika'da mukim /bir şirkete ödediği te-
me'trüier yönünden yüzde 10'a;, 

bj Belçika'da mukim bir Şirketin Türkiye'de mukim bir şirkete ödediği te
mettüler yönünden ise yüzde 5'e, 

indirileceğine ilişkindir. 
Fıkra 5. — Bu fıkra, Anlaşmanın 10, 11 /ve 12 nci maddeleri ile ilgili olup, te

mettü, faiz ve gayrimaddî hak bedeli elde eden üçündü ülke mukimlerinin «gerçek 
tehdar» kapsamına girmeyeceğini (ve dolayısıyla bu Anlaşmadan yararlanamayaca
ğını belirtlmektedir. 

Fıkra 6. — Anlaşmanın 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasıyla iljgilidir. 
Bu Ifıkra hükmü ide, vade farklarının faiz olarak telakki ediıl!m,e!yecelğini,, ticarî 

kazanç hükümlerine gjöre /vergilendirileceğini öngörmektedir. 
Fıkra 7. — Anlaşmanın 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasıyla ilgilidir. 
Bu fıkrada, 'bazı hilzmetler karişıflıiğı yapılan (ödemelerin, sınaî, ticarî, bilimisel 

tecrübeye dayalı Ibillgi birikimi için yapılan ödemeler olarak, başka ıbir ifade ile 
gayrimaddî hak bedeli olarak kabul ©djilimeyeoeği belirtilmektedir. 

Fıkra 8. — Anlaşmanın 12 /ve 13 üncü maddelerine ilişkindir. 
Bununla, Anlaşmanın 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen gayri'mad-

di hakların gerçekten devredilmesi ıhaiinde, vergilemenin Anlaşmanın 13 üncü mad
desine göıre yapılacağını, yani bu devirden dtojğan kazancım (sermaye değer artış ka
zancı olarak •vergilendirileceıği; aksi takdirde /vergilemenin, 12 nci maddeye göre 
«gayrimaddi hak 'bedeli» olarak yapılacağı öngörülimekıtedir. 

Fıkra 9. — Anlaşmanın 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasıyla ilgilidir. 
Protokolün bu fıkrasında, Anlaşmanın hükümlerine aykırı düşen işlemin düzel

tilmesi amacıyla mükellef ilerce yetkili makaıma başvurma için öngörülen zamanaşı
mı süreleri 'belirtilmektedir. 
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Dışfşlçril Komisyonu Rakoru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 6.10.1988 

Esas No. : 11436 
Karar No. : (1-2) 30 

TÜRKİYE İBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«l%kiye Cumhuriyeti ile (Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bı> 
lumduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 5.10.1988 itanilhFı Birleşiminde 
Dışişleri ıBakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerimin katılmalarıyla 
(tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarımın gerekçesinde ide (belirtildiği (gibi Anlaşmanın amacı; gelirin iki dev
lette çifte vergilendirilmesini önlemek, yabancı devlette yatırım yapan kişilerin, o 
devlet mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilendirilmesine engel olmak, gelirin ikâ-
(met veya kaynak devletten yalnızca birimde vergilendirilmesini sağlamaktır. 

Tasan Ko'mıisyomumuzca usulüne uygun şekilde görüşüÜmüş ve aynen kafoul 
edilmiştir. 

Raporumuz iPlan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulımak üzere Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
M. Vehbi Dinçerler M. Cavit Kavak 

Hatay 'istanbul 

(Kâtip ü y e 
H. Adnan Tutkun Tevfik Koçak 

Amasya Ankara 

'Üye Üye 
Ayçan Çakıroğulları. T. Yaşar Güîez 

Denizli (Bolu 

Üye Üye 
Fethi Çelikbaş Abdulvahap Dizdaroğlu 

Burdur! Mardin 

Üye Üye 
H. Cahit Aral H. Cavit Erdemir 

Elazığ Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 19.10.1988 

Esas No. : 1/436 
Karar No. : 34 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28.4.1988 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi 
gereğince Dışişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 19.10.1988 tarihinde yaptığı 42 ncii birleşi
minde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı yetkililerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; gelirin iki Devlette çifte vergilendirilmesini 
önlemek; yabancı devlette yatırım yapan, teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o dev
letin mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilendirilmelerine engel olmak; gelirin ikamet 
veya kaynak devletten yalnızca birinde vergilendirilmesini sağlamak, eğer bu mümkün 
olmazsa ikil devlet masında vergilendirme yetkisini paylaştırarak teşebbüslerin risk 
alömadan önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti 
hesaplayabilmesini sağlamak; böylece iki ülkenin de yararına olan ilişkilerin daha da 
geliştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki gerekçe doğrultusunda hazırlanan tasarının tümü Komisyonumuzca 
da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş ve Dışişleri Komisyonunca ay
nen kabul edilen tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 \e 3 üncü 
maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samsun Bursa 

Sözcü Kâtip Üye 
İsmail Şengün Kadir Demir 

Denizli Konya 

Nihat Türker Onural Şeref Bozkurt 
Afyon Ankara 

Hazım Kutay Fenni Islimyeli 
Ankara Balıkesir 

Ünal Akkaya Muzaffer Arıcı 
Çorum Denizli 
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Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Sakır Şeker 
Sivas 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2 Haziran 1987 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşması» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yar. V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı V. 
M. Yazar 

Devlet Bakam 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı V. . 
N. Kitapçı 

Adalet Bakanı V. 
M. Kalemli 

içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
M. T. Titiz 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

12 . 4 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. At as oy 

Devlet Bakanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A, M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
$, Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Yergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna 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 edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna 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 BELÇİKA KRALLIĞI 
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE 

BELÇİKA KRALLIĞI 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yap
mak isteğiyle, 

Aşağıdaki Anlaşmaya varmışlardır : 

BÖLÜM I - ANLAŞMANIN KAPSAMI 

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 biri Âkit 
Devlette veya politik alt bölümde, ya da mahallî idarelerde gelir üzerinden alınan ver
gilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan 
vergiler ile ücretin veya maaşın toplam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler 
ve bunun yamsıra sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, top
lam gelir veya gelirin 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; 
Mi) Savunma Sanayii Destekleme Fonu; 
iv) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu; 
v) Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu; 
(Bundan böyle «Türk Vergisi» olarak bahsedilecektir); 
b) Belçika'da : 
i) Gerçek kişilerin gelir vergisi; 
ii) Kurumlar vergisi; 
iii) Tüzelkişilerden alınan geliir vergisi; 
iv) Dar mükelleflerden alınan gelir vergisi; 
v) Gerçek kişilerin gelir vergisi bünyesinde yer alan özel vergi; 
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Peşin ödemeler, bu peşin ödeme ve vergiler üzerinden alınan ilave vergiler ile 
gerçek kişilerden alınan gelir vergisine ilaveler dahildir. 

(Bundan böyle «Belçika Vergisi» olarak bahsedilecektir.) 
4. Anlaşma aynı zamanda, Anlatmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere 

ilave olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya 
onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili 
makamları, önemli vergi mevzuatı değişikliklerini birbirlerine bildireceklerdir. 

BÖLÜM II - TANIMLAR 

MADDE 3 
Genel Tanımlar 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 
a) i) «Türkiye» terimi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ifade eder; bu terim coğrafî 

anlamda kullanıldığında, Türkiye Cumhuriyeti'nın egemenlik alanını ve aynı zamanda 
Türkiye'nin üzerinde uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını aram^ı ve işletme 
yönünden egemenlik hakkına sahip olduğu kıta sahanlığını ifade eder; 

ii) «Belçika» terimi, Belçika Krallığını ifade eder; bu terim coğrafî anlamda kul
lanıldığında, millî egemenlik alanını, karasularını ve Belçika'nın uluslararası hukuk 
uyarınca egemenlik haklarını veya yargı yetkisini icra edebileceği denizde yer alan di
ğer herhangi bir alanı ifade eder; 

b) «Bir Âkit Devlet» ve «diğer Âkit Devlet» terimleri metnin gereğine göre, 
Türkiye veya Belçika anlamına gelir; 

c) «Vergi» terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergi anlamına 
gelir; 

d) «Kişi» terimi gerçek kişileri, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluş
ları kapsamına alır; 

e) «Şirket» terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak 
muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

f) «Vatandaş» terimi, 
i) Türkiye yönünden, Türk vatandaşlığını «Türk Vatandaşlık Kanunu» gereğin

ce elde eden herhangi bir gerçek kişi ve Belçika yönünden, Belçika vatandaşlığını elde 
eden herhangi bir gerçek kişiyi; 

ii) Bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuat gereğince böyle bir statü kazanan 
herhangi bir hükmî şahsı, ortaklığı veya derneği, 

ifade eder. 
g) «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; 

h) «Yetkili makam» terimi, 
i) Türkiye yönünden, Maliye ve Gümrük Bakanını veya onun yetkili temsilci

lerini, 
ii) Belçika yönünden, Dolaysız Vergiler Genel Müdürünü, 
İfade eder. 
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j) «Uluslararası trafik» terimi, bir Âkit Devletin bir teşebbüsü tarafından gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası ile yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki, yalnızca 
diğer Âkit Devletin sınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası 
işletmeciliği bu kapsama dahil değildir. 

2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini ön
görmedikçe, Anlaşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden 
vergilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

MADDE 4 
Mukim 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, «bir Âkit Devletin mukimi» terimi, o 
Devletin mevzuatı gereğince yerleşme, ikametgâh, 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 iki Âkit Devlette de 
mukim olduğunda, bu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir : 

a) Bu kişi, daimî olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi 
kabul edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği bir 
meskeni varsa, bu kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin 
mukimi kabul edilecektir. (Hayatî menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa 
veya kişinin her iki 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 Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Dev
letin mukimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin de 
vatandaşı değilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çö
zeceklerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit 
Devletin de mukimi olduğunda, bu kişi fiilî iş merkezinin bulunduğu Devletin mukimi' 
kabul edilecektir. Bununla beraber, bu kişi bir Âkit Devlette iş merkezine, diğer Âkit 
Devlette kanunî merkeze sahip olduğunda, kişinin bu Anlaşmanın amaçlan bakımın
dan hangi Devlette mukim olduğu hususunu, Âkit Devletlerin yetkili makamları kar
şılıklı anlaşmayla tespit edeceklerdir. 
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MADDE 5 
İşyeri 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan 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) Şube; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atölye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakla

rın çıkarıldığı diğer herhangi bir yer. 

3. «İşyeri» terimi bunun yanısıra altı ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat 
şantiyesini, yapım, montaj veya kurma projesini ve bunlarla bağlantılı gözetim faali
yetlerini de. kapsamına alır. 

4. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, «işyeri» terimi
nin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir. 

a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticarî eşyanın 
depolanması, teşhiri 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 işlet-
tirilmesi 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, (a) ile (e) bentleri arasında bahsedilen faa
liyetlerin bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faali
yetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırla
yıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın - 6 ncı fıkra hükmü
nün uygulanacağı bağımsız nitelikteki acente dışında - bir kişi, bir Âkit Devlette diğer 
Âkit Devletin bir teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, 
ilk bahsedilen Âkit 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 belir
tilen türden faaliyetlerle sınırlı olmamak üzere, o Devlette teşebbüs adına mukavele 
akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa işyerinin varlığı ka
bul edilecektir. Ancak anılan fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden 
yürütülen faaliyetler, bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir veya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 108) 



- 26 — 

b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli 
olarak sevk ettiği mallardan veya ticarî eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal 
veya ticarî eşya stoku bulundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir. 

6. Bir Âkit Devletin bir teşebbüsü diğer Âkit Devlette işlerini yalnızca, kendi iş
lerine olağan şekilde devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağım
sız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devlette bir 
işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan 
veya diğer Âkit Devlette ticarî faaliyette bulunan bir şirketi (bir işyeri vasıtasıyla veya 
düğer bir şekilde) kontrol eder, ya da onun tarafından kontrol edilirse bu şirketlerden 
herhangi biri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 

BÖLÜM III - GELİRİN VERGİLENMESİ 

MADDE 6 
Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlık
lardan elde ettiği gelir (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Dev
lette vergilendirilebilir. 

2. «Gayrimenkul varlık» terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin 
mevzuatına göre tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri 
varlıkları, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hüküm
lerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa hak
larını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletme hakkından 
veya işletilmesinden doğan sabit, ya da değişken ödemeler üstündeki hakları kapsa
yacaktır; 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 uygula
nacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul 
varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gay
rimenkul 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 bahsedi
len Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faali
yette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerinde atfedilebilen miktarla sınırlı ol
mak üzere, vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer 
Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunduğunda, bu işyerine 
her iki Âkit Devlette de, aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyet-
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lerde bulunan, tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüsten ne miktarda bir ticarî kazanç 
elde etmesi beklenecekse aynı miktarda bir kazanç atfedilecektir 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulundoğu Devlette veya başka her
hangi bir yerde yapılan ve yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işye
rinin amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. Bununla 
beraber, işyeri tarafından teşebbüsün ana merkezine veya diğer herhangi bir bürosuna 
patentlerin veya diğer hakların kullanımı karşılığında gayrimaddî hak bedeli, ücret 
veya diğer benzerî ödemelerin yapılması; verilen hizmeı veya yönetim karşılığında 
komisyon ödenmesi; bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere, işyerine ödünç olarak 
verilen paralar karşılığında faiz ödenmesi halinde, söz konusu meblağın gider olarak 
indirilmesine (gerçekten yapılan giderlerin geri ödenmesi hariç) müfcaade edilmeye
cektir. 

4. işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alşnması dolayı
sıyla bu işyerine hiçbir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Bundan önceki fıkraların amaçları bakımından, bu işyerine atfedilen kazanç, 
aksine makul ve geçerli bir neden olmadıkça, her yıl aynı yöntemle tespit edilecektir. 

6. Türkiye'deki mukim olan bir şirketin veya Türkiye'de fiilî iş merkezine sahip 
olan bir derneğin Belçika'da yer alan işyerine atfedilebilen kazançlar, Belçika'da, Bel
çika vergi mevzuatına göre vergilendirilebilir. Bununla beraber vergi oranı, Belçika'da 
mukim olan bir şirketin kazancına uygulanan en yüksek oranı aşmayacaktır. 

7. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenme
yecektir. 

MADDE 8 
Gemicilik, Hava ve Kara Taşımacılığı 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil 
vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebile-
cektir. 

2. Bu maddenin amaçlan bakımından, gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının 
uluslararası trafikte işletilmesinden elde edilen kazançlar, aşağıdaki kazançları da kap
samına alacaktır : 

a) Gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarının personel ve ekipmanıyla birlikte kira
lanmasından veya yalnızca taşıt aracı olarak kiralanmasından elde edilen kazançlar; 

b) Uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin (çekici, mavna ve konteyner 
taşımacılığı ile ilgili ekipmanlar dahil) kullanımından, bakımından ve kiralanmasından 
elde edilen kazançlar. 

Ancak bunun için, söz konusu kazançların, 1 inci fıkrada belirtilen kazançların 
yanısıra, arızî olarak elde edilmiş olması gerekir. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye 
veya uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uy
gulanacaktır. 
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MADDE 9 
Bağımlı Teşebbüsler 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetimi 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 empoze 
edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaş
tığında, olması gereken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o 
teşebbüsün kazancına eklenip vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet, kendi teşebbüslerinden hininin kazancına, diğer Âkit Dev
letin bir teşebbüsümün, bu diğer Devlette zaten vergilendirilmiş olan kazancını da 
ilave edip vergilendirmiş olabilir. Aym zamanda, ilk bahsedilen Devlet teşebbüsünün 
kazancına ilave edilen bu kazanç, eğer her iki teşebbüs arasında oluşan koşuliar, 
bağımsız teşebbüsler anasında geçerli olan koşullar olsaydı, zaten bu teşebbüs ta
raflından elde edilecek bir kazanç durumunda olabilir. Böyle bir durum kendimi gös
terdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin uygun ve haklı olduğu kanaatine va
rırsa, söz konusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında karşı düzeltmeyi yap
mak durumundadır. Bu düzeltime yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz 
önümde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makamları birbirine danı-
jşacakıtır. 

MADDE 10 
Temettüler 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin 
bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendiri'lehilıir. 

2. Bununla beraber söz konusu temettüler, temettüyü ödeyen şirketin mukimi 
olduğu Âkit Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak temettü-
nün gerçek İehdarı, diğer Âkiıt Devletim bir muikknıi ise bu şekilde alınacak vergi 
aşağıdaki oranları aşmayacaktır : 

a) Temettü elde eden, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya 
en az yüzde 10'unu elinde tutan bir şirket lise (ortaklıklar hariç) gayri safi temettü 
tutarının yüzde 15'i; 

b) Tüm diğer ıdurumlarda gayri safi temettü tutarının yüzde 20'si. 
3. Bu maddede Ikullanılam «temettü» terimi, hisse senetlerinden, intifa senet

lerinden veya intifa haklarımdan, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde 
olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanı 
sıra dağıtımı 'yapan şirketim muikimıi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yö
nünden hisse ısenetlerinden elde edilen gelinle aynı muameleyi gören gelirleri) kapsar. 
Bu terim, aym zamanda, Türkiye yönünden, yatırım fonundan elde edilen gelirleri 
ve Belçika yönünden, sermayesi hisseye bölünmüş şirket statüsünda bulunmayan 
Şelçika mukimi bir şirketin ortaklarının, sermaye gelir olarak vergilendiriiebilen ya
tırım gelirlerinde -faiz şeklinde ödeme dahi- ifade eder. 
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4. Bir Âkit 'Devlet mukimi olan gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyen 
şirketin mukim olarak bulunduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla 
ticarî faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, Belçika'da yer alan bu sabit 
yeri kullanarak Belçika'da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu te
mettü elde ediş olayı ile ıbu işyerinin ya da sabit yerin arasında etkin bir bağ bu
lunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümılerıi uygulama dışı kalacaktır. Bu durum
da, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devlet şirketi diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla 
ticarî faaliyette bulunduğunda, bu işyerinin bulunduğu Devlette 7 nci maddeye göre 
vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden 2 nci fıkranın a) bendi gereğince 
de vergilendirilebilir. 

6. 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan bir 
şirket diğer Âkit Devletten kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, bu şirket 
tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını 
söz konusu temettülerin bu diğer Devletin mukimlerinden birine ödenmesi veya te
mettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasın
da etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirketin da
ğıtılmamış kazançları üzerinden de bir dağıtıilmayan Ikazanç vergisi alamaz. Dağıtı
lan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette 
elde edilen Ikazançdıan oluşması durumu değiştirmez. 

MADDE İİU 
Faiz 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, 
bu diğer Devlette vergilenoMeblir. 

2. Bununla bera'ber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mev
zuatına göre de vergilendirilebilir; ancak faizin gerçek lehdarı diğer Âkit Devletin 
bir mukimi ise bu şekilde alınacak vergi, faizin gayri safi tutarının yüzde .15'ini aş-
mayacaktır; 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlette doğan faiz, diğer 
Âkit Devletin Hükümetine veya Merkez Bankasına ödeniyorsa, doğduğu Devlette 
vergiden istisna edilecektir. 

4. iBu, maddede kullanılan «faiz» terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olma
sın veya borçlunun kazancını paylaşma hakikini tanısın tanımasın, her nevi alacak
tan doğan gelirleri ve özellikle hazine bonolarından, tahvillerden ve bonalardan elde 
edilen gelirleri ve gelirin elde edildiği Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri 
sayılan diğer bütün gelirleri kapsar. Bununla beraber, bu maddenin amaçları yö
nünden faiz terimi, 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrasının ikinci cümlesinde temettü 
olarak kabul edilen geliri kapsamayacaktır. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer 
Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunsa veya bir Tür
kiye mukimi, Belçika'da bulunan bir sabit yeri kullanarak Belçika'da serbest meslek 
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faaliyetinde bulunursa ve ısöz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit 
yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkra hükümleri 
uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci madde veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacaktır, 

6. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî 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 
neden olan borç-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 ile gerçek lehdar arasında 
veya her ikisi liie bir 'başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir iliş
kinin olmadığı ıdurumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaşıtırıilacak miktarı aştı
ğında, bu mıadde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda 
ilave ödeme, faizin doğduğu Âkit Devlette bu Devletin mevzuatına göre vergilendd-
rilecektir, 

MADDE 12 
Gayrimaddî Hak Bedelleri 

1. Bir Âkit Devletten doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gay-
rimalddî hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit 
Devlette ve o Devletin mevzuatına göre ide vergilendirilebilir; ancak gayrimaddî hak 
bedellinin gerçek lehdarı diğer Âkit Devletin bir mukimi ise bu şekilde alınacak ver
gi, gayrimaddî hak bedellinin gayri safi tutarının yüzde lO'unu aşmayacaktır. 

3. Bu 'maddede kullanılan «gayrimaddî hak bedelleri» terimi, .sinema fiilımleri, 
radyo-tölevizyon yayınlarımda kullanılan filmler ve bantlar dahil olımalk üzere edebî, 
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 8 inci maddenin 2 nci fıkrasında babsedMen teçhizatın dışında kalan sınaî, 
ticarî, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen 
her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit 'Devlet mülkimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı bu 
bedelin elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faali
yette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, Belçika'da bulunan bir sabit yeri kulla
narak Belçika'da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin öden
diği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmak-
taysa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu 
durumda, olayına göre 7 nci madde veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi 
tarafından ödenen gayrimaiddî hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul oluna-
oaktır. Bununla beraber, gayrimaddî hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da 
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oknıasın, bir Âkit Devlette gayrimaddî hak bedelini ödeme yükümlülüğü i e bağlan
tılı bir işyerine veya sabit yere saihip olduğunda ve bu gayrimaddî hak bedeli bu 
işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddî hak bede
linin işyerimin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, halk veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî ihak bedelinin 
miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar 'arasında veya her ikisi i e bir başka kişi arasında 
varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda Ödeyici ve ger
çek lehdar taraşında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son 
bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, gayrimaddî hak bede
linin doğduğu Âkit Devlette bu Devletin mevzuatına göre vergillendiriilebilecektir. 

MADDE 13 
Sermaye Değer Artış Kazançları 

1. Bir 'Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı mad
dede tanımlanan bir gayrimenkul varlığın elden çıkartmasından elde edilen kazanç, 
bu diğer Devlette vergilendirilebilir, 

'2. IBir Âkit Devlet teşebbüsünün djiğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin 
ticarî varlığıma, dahil rnenkuK varlıkların veya bk Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette seribest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait mıenıkıvl 
vaırlıkların .elldem çıkarılmasından doğan 'kazanç, ibu işyerinin (yalnız veya tüm te
şebbüsle birlikte) veya salbit yerin elden çikarıllmasından doğam kazanç da dahili ol
mak üzere, bu diğer Devlette veıigilendiriılebiılir. ' . 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsünce uki'Sİlaırarası tralfikde işletilen gemi, uçalk ve 
kara nakil vasıtalarının veya sözkonusu gemliı, uçak ve kara ınıakil vasıtalarının işle-
tilnıesiıyle igiH menkûl varlıkların elden çıkarılmasından doğan kaizanç, yajkuzca bu 
Devlette vergitendkilebiliecektir. 

4. 1 inci, 2 inici ve 3 ünioü fıkralarda, değinilenler dışında kalan varlıkların elden 
çıkarılmasından doğan kazançlar yalinıızca, elden çıkaranın muıkim olduğu Âkit Dev
lette vergilendirilebilecektir. 

5. 4 üncü fıkra hükümlere, bir Âkit Devletin kendi mevzuatına göre, diğer Âkit 
Devletini bir mukiminin Ik 'bahsedilen Devlette mukim bir şirketin Miraç ettiği hisse 
senetlerini veya tahvileri (o Devletin 'bir menkul kıymetler borsasına kaydedilmiş 
hisse senetleri ve tafavileri ıhariç) ile 'bahsedilen Devletin bir mukimine devretmesi 
dolaylısıyla elde ettiği kazançlar üzerinden vergi alma hakkını etkilemeyecektir. An
cak bumun için, sıözkonusu (hisse sendelerimin veya bonoların iktisabı i e elden çıkarıl
ması arasındaki sürenin 'bir yılı geçmemesi gerekir. 
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MADDE (W 
Serbest Meslek Faaliyetleri 

'1. Biır Âkit Devlet mukimimin serbest meslek faaliyeierii veya 'bağımsız nitelik
teki diğer faaliyetler dolayısıyla ©İlde ettiği gelir, yalnız ibu Devlette venglentdiirile-
bilecektir. Burnumla berajber, eğer bu »faıalliıyetiar diğer Devlette icra edilirse ve 

(a) Bu ımııkim bu diğer Devlette bu ıfaallıîıyetleri icra etmek için sürekli kulama-
b ileceği bir sabit yere sahip ise veya 

(b) Kişi bu diğer Devlette sözkomusu faaliyetlerli icra etmek amacıyla, her
hangi ıbir kesintisiz 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya 
daha fazla kalırsa, 

Sözkomusu gelir, aynı zamanda diğer Akit Devlette de vergiiendirildbiılir. 
Böyle bir durumda olayıma göne, ya yalnızca söakoınusu sabit yere atfedileibilen 

gelir ya da ya)linızca buı diğer Devlette bulunulan süre içinde iora, edilen faaliyetler
den elde edilen gelir, bu diğer Devlette verlgilendirMebilir. 

2. /Bir Âkit Devlet teşebbüsünün seribest meslek faaliyetleri veya benzer nite
likteki diğer faaliyetler dolayısıyla; elde ettiği gelir, yalımız bu Devlette verigilendirile-
b ilecektir. Burnumla, beraber, eğer bu (faaliyetler diğer Devlette icra; edilirse ve 

(a) Teşebbüs, bu faaliyetleri ncra etmek üzere ıbu diğer Devlette bir işyerline sa
hip olursa veya 

(b) Faaliyetlerim icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 ayhk 
dönemde toplanı 1183 günü aşarsa, 

SÖzkoınıusu gelir, aynı zamanda 'bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilebiHîr. 
(Böyle bir durumda olayına göre, ya yatoıiızca sözkoinusu liışyerime atfedileibillen ge

lir ya da yalnızca bu diğer Devlette itcra edilen faaliyetlere aıtfedilebilen ıgelir, bu diğer 
Devlette vargrlemdirilebilir. Her iki durumda da 'bu teşebbüs, sözkomusu gelir do
layısıyla Ibu diğer Âkit Devlette 7 nci madde hükümlerime göre vergilendirilmeyi, ya
ni sözkonıuısu. gelir bu diğer Devlette ibulunaın ıbir işyerine aıtfedilebiliırmliış gibi ver
gilendirmeyi tercih edebilir. 'Bu terdilh bu diğer Devletin sözkomusu gelir üzerinden 
tevkif at suretiyle vergi alma hakkını etkiılemiiyecektir. 

3j «Serbest meslek faaliyetleri» terimi, özelliilkle bağımsız olanak yürütülen bi
limsel edebî, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra, doktorların, avu
katların, mühendislerin, mimarların, diişçilerin, muhasebeöilerin bağımsız faaliyetleri
ni ve özel meslekî bilgi ve maharet gerektireni diğer faaliyetleri kapsamına; alır. 

IMAODE H5 
Bağımlı Faaliyetler 

1. Ii6, 118, 19, 20 ve 21 inici madde 'hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Dev
let mukiîttMm bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer ıbanızetrıi men
faatler, bu hizmet diğer Akit Devlette ilfa; edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette 
vengiillendirileb'lecektiır. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edileni gelir 
diğer Devlette verıgiendiımlebiir. 
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2. 1 inci fıtkra hükümlerine ibalkılımalksızın, ıbir, Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette ifa ettiği hizmet dolayısıyla ellide ettiği gelir, eğer:. 

la) IBu mülkim bu diğer Devlette ıbir taikvim yılı içinde 'biiir veya »bir kaç seferde 
toplam 18 3 günü aşmamak üzere kallırisaı (ve 

ıb) Ödeme, 'bu diğer Âkit Devletlin mülkimi olmayan ıbir işveren tarafından veya 
böyle Ibir işveren adıinıa yapılırsa, ive 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sajhiııp olduğu ıbir işyerinden veya, saibiıt yer
den yapılmazsa, 

yalnızca ilk 'bahsedilen Devlette 'vergienıdirielbleoelktir. 
3. Bu maddenin bundan öımceki Ihükümlerlkıe ıbaikıtaaıksızın, bir Akit Devletin ıbir 

teşebbüsünce uluslararası tralfiıkde işletilen 'bir gemi, uÇalk »veya Ikaıra nalkiıt vasıtasında 
ifa edilen bir hizmet dolaylısıyla elde edilen gelir, Ibu Devlette vergienldirilelbliır. 

MADDE 116 
•Müdürlere Yapılan ödemeler 

il. Bir Âkit Devlet muıkliminiiıru, diğer Akik Devlet mülkimi olan ve sermayesi his
selere bölünmüş bulunanı bir şirketin yönetim ıkurulünun veya- benzeri bir organının 
üyesi olması dolaylısıyla dine geçen üoret ive diığer ibenzera ödemeler, bu diğer Devlette 
vefgilendiriilebilir. Bu ifnkra hükümleri, aynı zamanda, ıbu şirketin mukim olduğu Akit 
Dvletin mevzuatına göre, Ibundan löinıceki cıümlede 'bahsedilen kişinin ifa ettiği görev
lerle 'benzer yapılda olduğu kalbini edilen görevlerin ifasından 'kaynaklanan ödemelere 
de uygulaınacalktiır. 

2. !l inci fıkra hükümlerinin (uygulanacağı bir kişimin, 'bu şirkette ıflfa ettiği yö
netime ilişkin veya teknilk yapıdaJki (gündelik ıgöırevtlerden elde ettiği Ücretler, 15 inci 
madde hükümlerıîne göre vergjiiendirliıielbiılıiır. 

MADDE (1(7 
Artisit ve Sporcular 

1. 14 üncü maddenin 11 inci Ifııkrajsı ve 15 inci madde 'hükümleriyle bağlı ıkajlııni-
maksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan ve tiyatro, sinema, radyo, televizyon artistliği 
yapan veya müzisye-ı oiaralk çaılıışan bir sanatçıınan ve 'bunun yanııısıra bir sporcunun 
diğer Akit Devlette icra ettiği Ibu nitelikteki şahsî faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, 
bu diğer Devlette vergiiiendirille'biılıiır. 

2. ©ir sanatçının ya da sporcunun icra, ettiği bu nitelikleri faaliyetlerden doğanı 
gelir, sanatçının veya sporcunun 'kendisime değil de ıbir başkasına, yönelirse, bu gellınr 
7, '14 ve 15 inci madde hükümleriyle ıbağlı ıkalınmaiksızın, sanatçı ya da sporcumun faa
liyetlerinim icra edildiği Âkit Devlette vertgilendMlebilıiır. 

3. (Sanatçı veya sporaılapn ıbir Akiıt Devletle yaptıkları ziyaıret, diğer Âkit Dev
letin kendisinin, hîr politik ıaHt bölümünün veya ıbir mahallî idaresinin kamusal fon-
laonjdaım önemli ölçüde destekleniyorsa;, bu faaliyetlerden 'elde edilen gelire, 1' inci ve 
2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Böyle bir durumda bu gelir, yalnızca bu 
diğer Âkit Devlette veryiendiri^balecelktir. 
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MADDE 18 
Emekli Maaşları 

•1. 19 uncu maddenin W inci fıikra hlülkümileri sa'klı kalmak üzere, bir Aıkilt Devlet 
mulk'imine geçmiş çalışmalarımın karşılığımda ödemen emekli maaşlarıyla sağlanan diğer 
benzeri menfaatler ve düzenli ödemeliler, yalnızca bu Devlette vergilendinilebilecektir. 

2. 'Bir Âkit Devletim sosyali güivenlilk 'mevzuatıma göre veya bu Devletin sosyal 
refah amacıyla oluşturduğu bir kamu programı atamda, düzenli veya düzensliız olarak 
ödenen emekli maaşlarıytlla sağlanan diğer menfaatler, 'bu Devlette verfgilemdiriidbilir. 
Bununla beraber, ımenıfaajttar (gerçek kişimıitı, mukim olduğu Âkit Devletim vatandaşı 
olması durumumda, sözkomıusu emekli maaşlarıyla diğer menlfaatler, yalnızca mülkim 
olunan Devlette vergilendirlillldbillieeektir. 

3. «Düzenli ödeme» terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat 'karşılılğım-
da tam Ve yeterli ödemede 'buHlunma taahhüdünü munltazammın, 'ömür boyu; veya be
lidi. ya da belirienıebıîılıiır bir süre, belirli zamanlarda düzenliı olarak ödenen ıbell'i bir meb
lağı ifade eder. 

MADDE 19 
Kamu Görevleri 

1'. Bir Âkit Devletin ıkemdi&ime, politik alt ıbölümıüne veya mahallî idaresine bir 
kamu giörevi dolaylısıyla ıbiır gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu 
Devlet, aıllt bölüm veya ılıdajre tarafından veya bunillarca 'oluşturulan fonlardan sağlanan 
menfaatler, emökli maaşları da dahil, bu Devlette ivergilendirilebilecektiır. 

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 1!8 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 20 
Profesörlen 

Bir Âkit Devlet mülkimi olup, diğer Âkit Devlette, bir üniversite veya resmen 
tanınmış diğer bir eğitim kuruluşunda iki yılı aşmayan bir süre öğretim veya bilimsel 
araştırma yapmalk amacıyla geçici olarak bulunan profesörlere ve diğer öğretmenlere 
ödenen bütün paralar, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Ancak 
bunun için, söz konusu paraların bu diğer Devlet dışındaki kaynaklardan elde edil
mesi zorunludur. 

MADDE 211 

öğrencileri 

Bir Âkit Devleti ziyaret etmeden hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi olan 
ve ilk bahsedilen Devlette, stajyer statüsünde veya bir üniversite, kolej, veya okul öğren
cisi statüsünde geçici bir zaman için bulunan bir gerçjelk Ikişinün, aşağıda belirtilen ge
lirleri, ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir. 

a) Diğer Âkit Devletten bu kişiye, geçim, öğrenim veya meslekî eğitim İçin gön
derilen paralar ve,, 
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b) Bu kişinin öğrenimi veya meslekî eğitimi ile ilgili uygulama alışkanlıkları 
kazanmak üzere, ilik ıbahsed'ilen devlette, İttir takvim yılında toplam 183 günü geçme
yen bir süre veya sürelerde, ifa ettiği şahsî hizmetlerden kaynaklanan ve bu kişinin ge
çimi, öğrenimi veya meslekî eğitimi içlin yeterld miktarda olan ücretler. 

MADDE 22 
Diğer Gelirler 

1. Bir Âk'i't Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anılaşmanın daha 
önceki maddelerinde ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendiri-
lebiecşektik". 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelir hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan ve diğer Âkit Devlette 
yer alan ıbiir üşyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya bir sabit yer vasıtasıyla serbest 
meslek faaliyetinde bulunan bir kişinin, söz konusu işyeri ya da sabit yer ile etkin bir 
şakulde bağlantılı 'bir hak veya varlıktan bir gelir elide etmesi halinde, bu gelire 1 inci 
fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayma göre, 7 nci veya 14 üncü 
madde hükümleri uygulanacalktır. 

BÖLÜM IV - ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

MADDE 23)' 
Çifte Vergilendirmenin önlenmesi 

1. Belçika'da çifte vergilendirme aşağıdaki ışekilde önlenecektür. 
a) Bir Belçika mülkimi, bu Anlaşma hükümlerine göre Türkiye'de vergifendiri-

Defelilen; ancak aşağıda (b) ve (c) bentlerinde ele alınmayan ve 10 uncu maddenin 2 nci 
fıkrası, 11 inci maddenin 2 ve 7 ncii fıkraları ile 12 ncü maddenin 2 ve 6 ncı fıkraların
da belirtilenlerin dışında kalan gelir elde ettiğinde, Belçika söz konusu geliri vergi
den istisna edecektir. Ancak Belçika, bu mülkimin geriye- kalan gelirine ilişkin vergi 
miktarını hesaplarken, istisna gelir sanki vergiden istisna edilmemiş gibi bir vergi ora
nı uygulayabilir. 

b) Bir Belçika mukimimin, Belçika vergisi yönünden, toplamaya tabi tuttuğu 
gelir içinde, 10 uncu maddenin 2 inci fıkrasına göre vergilendirilen; ancak aşağıdaki (c) 
bendi kapsamına girmediğinden, 'Belçika vergisinden müstesna olmayan temettüler; 
11 inci maddenin 2 nci veya 7 nci fıkralarına göre vergilendirilen faizler veya 12 nci 
maddenin 2 nci veya 6 ncı fıkralarına göre vergilendirilen gayrimaddî hak bedelleri 
yer almış olabilir. Böyle bir durumda, söz konusu gelir unsurlarına ilişkin Belçika 
vergisinden, Belçika mevzuatının yabancı vergilere ilişkin hükümlerinde öngörülen 
şartlar ve oranlar altında, sabit bir oranda yabancı verginin mahsubuna müsaade edi
lecektir. 

Belçika kendi mevzuat hükümlerine bakmaksızın, bu Anlaşmanın hüküm ifade 
etmeye başladığı yıldan itibaren on yıl süreyle, bu bentte öngörülen mahsup imkânını, 
Türkiye ımevzuatı ve bu Anlaşmaya göre temettü, faiz ve gayrimaddî haik bedelleri 
üzerinden alınması gereken; fakat Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını teşvik etmek 
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üzere getirilen özel hükümler çerçevesinde kaildırılan veya oranı düşürülen vergiler 
için de tanıyacaktır. Bununla beraber Ibu hükmün kapsamı, Türkiye tarafından tek ta
raflı olarak, bütün dar. mükelleflere tanınan vergi muafiyet ve indirimlerini içine ala
cak şekilde genişletilmeyecektir. 

c) Belçika'da mukim olan bir şirket, Türkiye'de mukim ve sermayesi hisselere bö
lünmüş bir şirketin hisse senetlerine sahip olduğunda, Türkiye'de mukim şirket tara
fından bu şirkete ödenen ve 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasına göre Türkiye'de ver-
giendirilebilıen temettüler, Belçika'da kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Ancak 
bunun için, bu iki şirketin Belçika'da mulkiim oil'ması halinde de bu 'istisnanın tanınıyor 
olması şarttır. 

d) Belçika mevzuatı uyarınca Belçika'da mukim bir teşebbüsün Türkiye'de bulu
nan bir İşyerinden kaynaklanan zararının, bu teşebbüsün Belçika'da vergiye tabi ka
zancımdan fiiîen indirilmesi halinde ve aynı zamanda sözkonusu zararın Türkiye'de iş
yeri kazancından geçmiş yıl zararı olarak indirilip, bu kazancın' vergi dışı tutulması 
durumunda, Belçika'da, sözkonusu işyerine, diğer vergilendirme dönemlerine ilişkin 
alarak atfediilebilen kazanç içlin-, (a) bendinde öngörülen vergi istisnası uygu'lanmaya-
calktır. 

2. Türkiye'de çifte vergifendirme aşağıdaki sekide önlenecektir : 
a) Bir Türkiye mukimi, (b) ve (c) ••bentlerinde -belirtilen gelirler hariç olmak üze

re, bu Anlaşma hükümlerine göre Belçika'da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, 
Türkiye bu geliri vergiden istisna edecektir. Ancak Türkiye, bu kişinin geriye kalan ge
lirime ilişkin vergiyi hesaplarken, istisna gelir sanki vergiden istisna edilmemiş gibi bir 
vergi oranı uygulayabilir. 

b) Bu Anlaşma hükümlerine göre Belçika'da ödenen vergi, yabancı vergilerin 
mahsubuna ilişkin Türk vergi mevzuatı hükümleri uyarınca, aşağıda sayılan gelirler 
üzerinden Türkiye'de ödenen vergiden mahsup edilecektir : 

i) (c) bendinde kavranmayan temettüler; 
ii) Faizler; 

üii) Gayrimaddi hak bedelleri; 
İv) 13 üncü maddenin 5 inci fıkrası gereğince Belçika'da vergilendirillebilen, var

lıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
Bununla beraber, bu mahsup, Belçika'da vergilendirilebilen gelir için, mahsupdan 

önce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

c) Türkiye'de mukim olan bir şirket, Belçika'da mukim ve sermayesi hisselere 
bölünmüş bir şirketin hisse senetlerine sahip olduğunda, Belçika'da mukim şirket ta- -
rafından bu şirkete ödenen ve 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre Belçika'da ver-
gilendiriılebi'len temettüler, Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Ancak 
bunun için, bu iki şirketin Türkiye'de mukim olması halinde de iştirak kazançlarının 
vergi dışı tutuluyor olması şarttır. 
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BÖLÜM V — ÖZEL HÜKÜMLER 

MADDE 24 
Ayrım Yapılmaması 

1. Bir 'Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devilette o Devletin vatandaş'arının 
aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağ
lı mükellefiyetlerden değişlik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükel'iefiyetile-
re tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm, 1 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, Âkit 
Devletlerden birinin veya ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2. 7 nci maddenin 6 ncı fıkrası ve 10 uncu maddenin 5 inci fıkrası hükümleri sak
lı 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 vergitemeyie karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. '9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci 
maddemin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç oltmak üzere, bir Âkit 
Devlet teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir 
mukimine yaptığı faiz, gayrimaddi hak bedeli şeklindeki Ödemelerle diğer ödemeler, 
bu Ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapıilmış gibi aynı şekilde in
dirilebilecektir. 

4. 'Bir Âklit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından., 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olu
nan veya kontrol ediilen teşebbüsleri, ilik bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüsllerİn tabi 
oldukları veya olabilecekleri vergilemeden Ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik 
veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu madde hükümleri, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî du
rumları dolayısıyla uyguladığı şahsî indirim, muafiyet ve matrah indirimlerini diğer 
Âkk 'Devlet mukim'lerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

MADDE 25 
Karşılıklı Anlaşma Usulü 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemle
rinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya 
yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin millî mevzularında öngörülen mü
racaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili ma
kamına arz edebilir. Bu kişinin durumu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun dü
şerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilir. Söz ko
nusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen vergilemenin tebliğini takip eden 
üç yıl içinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu 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 sarf ede
cektir. 
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3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygu
lamasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddüdü karşılıklı anlaşmayla çözmek 
için gayret göstereceklerdir. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması 
için gerekli olan idarî tedbirler üzerinde ve özellikle her bir Âkit Devlet mukiminin, 
diğer Devlette, bu Anlaşmanın sağladığı vergi istisna veya indirimlerinden yararlana
bilmesi için ibraz etmek mecburiyetinde olduğu ispat edici belgeler üzerinde muta
bakata varacaklardır. 

5. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili ola
rak birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. 

MADDE 26 
Bilgi Değişimi 

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 yürütülmesi için 
gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi 1 inci madde ile sınırlı 
değildir. Bir Âkit Devlet tarafından alman her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mev
zuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada 
belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilatına veya cebri icra ya da cezasına veya bu 
hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adlî makam
lar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar söz konusu bil
gileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi ve
ya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî kararlar alınır
ken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Âkit Devletlerden birini : 
a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına uy

mayacak idarî önlemler alma; 
b) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çer

çevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma; 
e) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren 

bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verine; 
Yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

3. Bir Âkit Devletin yetkili makamının talebi halinde, diğer Âkit Devletin yet
kili makamı, müracaatta bulunan Devletin yetkili makam temsilcilerinin, kendisine 
müracaat edilen Devlette yürütülen bir vergi incelemesinin belirli bir kısmında göz
lemci olarak bulunmalarına müsaade edebilir. Talep kabul edilirse, kendisine müracaat 
edilen Devletin yetkili makamı, müracaatçı Devletin yetkili makamına, vergi inceleme
sinin usul ve şartlarını bildirecektir, incelemeyle ilgili bütün kararlar kendisine mü
racaat edilen Devletçe alınacaktır. 
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MADDE 27 
Tahsilatta Yardımlaşma 

1. Âkit Devletler, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde bahsedilen vergiler ile bun
lara ilave vergilerden ve bu vergilerin ek, faiz, gider ve ceza hukuku sınırlarına girme
yen para cezalarından kaynaklanan amme alacaklarına ilişkin olarak belge temininde 
ve bu alacakların tahsilinde birbirlerine yardım edeceklerdir. 

2. Bir Âkit Devletin yetkili makamının talebi üzerine ,diğer Âkit Devletin yet
kili makamı, kendi vergi alacağı ile ilgili belge temininde uygulanan mevzuat hüküm
lerine ve idarî işlemlere uymak suretiyle, talepte bulunana, 1 inci fıkrada belirtilen 
vergi alacakları ile ilgili olan ve ilk bahsedilen Devletten kaynaklanan belgeleri temin 
edecektir. Bu kapsama, mahkeme kararlarıyla ilgili olan belgeler de dahildir. 

3. Bir Âkit Devletin yetkili makamının talebi üzerine, diğer Âkit Devletin yet
kili makamı, kendi vergi alacaklarının tahsiline uygulanan mevzuat hükümlerine ve 
idarî işlemlere uymak suretiyle, 1 inci fıkrada belirtilen ve ilk bahsedilen Devlette va
desi gelmiş olup, bundan böyle dava konusu yapılamayacak olan vergi alacaklarım tah
sil edecektir. Bu vergi talepleri, kendisine talepte bulunulan Devlette işleme konulacak; 
fakat bu Devletin kendi vergi alacaklarına göre hiçbir öncelik kazanmayacaktır. Ken
disine talepte bulunulan Devlet, başvuruda bulunan Devletin mevzuatının ve idarî uy
gulamalarının müsaade etmediği hiçbir cebri icra tedbirini alma zorunluluğu altında 
tutulmayacaktır. 

4. Bir vergi .alacağının tahsiline ilişkin yardım talebine, başvuran Devlette cebrî 
icraya izin veren belgenin bir resmî örneği eşlik edecek ve nihaî mümkün olduğu tak
dirde idarî kararın veya mahkeme kararının bir örneği de eklenecektir. 

5. Bir Âkit Devletin yetkili makamının talebi üzerine, diğer Âkit Devletin yetkili 
makamı, bir vergi alacağının tahsilini teminat altına almak üzere, bu vergi alacağı he
nüz nihaî tahakkuka bağlanmamış veya dava safhasında olsa veya henüz cebrî icraya 
izin veren belgeye bağlanmamış olsa bile, gerekli ihtiyat tedbirlerini alacaktır. Bu ted
birler için 3 üncü fıkra hükümleri aynen uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin yetkili makamına, bu maddeye istinaden sunulan bütün bil
gilere de 26 ncı maddenin 1 inci fıkra hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 28 
Anlaşma Etki Alanının Sınırları 

1. Bu Anlaşma hükümleri, Belçika'da mukim olan bir şirketin, kendi hisse se
netlerini satın alması durumunda veya aktiflerini dağıtması durumunda Belçika mev
zuatına göre tabi olduğu vergilendirmeyi engellemeyecektir. 

2. Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, diplomasi ve konsolosluk memurlarının, dev
letler hukukunun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları 
malî ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 
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3. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, bir Âkit Devletin diplomatik veya kon
solosluk misyon üyesi olup, diğer Âkit Devlette veya bir üçüncü Devlette bulunan ve 
gönderen Devletin vatandaşı olan kişiler, eğer gönderen Devlet mukimlerinin gelir üze
rinden ödenecek vergilerde tabi oldukları mükellefiyetlere orada aynen tabi tutulur-
larsa ,bu durumda gönderen Devletin mukimi olarak kabul edileceklerdir. 

Bu Anlaşma, bir Âkit Devlette bulunan ve her iki Âkit Devlette de gelir üzerin
den alınan vergiler yönünden mukim muamelesi görmeyen, uluslararası kuruluşlara, 
bunların organ ve memurlarına ve bir üçüncü Devletin diplomasi ve konsolosluk me
murlarına uygulanmayacaktır, 

BÖLÜM VI - SON HÜKÜMLER 

MADDE 29 
Yürürlüğe Girme 

1. Herbir Âkit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında 
öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğer Âkit Devlete bildirecektir. Anlaşma, bu bil
dirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihten sonraki onbeşinci günde yürürlüğe gire
cektir. 

' 2. Anlaşma hükümleri : 
a) Türkiye'de, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen takvim yılının ocak 

ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin ver
giler için; 

b) Belçika'da : 
i) Gelir üzerinden kaynakta kesilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürür

lüğe girdiği yılı takip eden takvim yılının ocak ayının birinci günü veya daha sonra 
ödenen veya borçlanılan miktarlar için; 

ii) Gelir üzerinden alınan diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği yılı takip eden takvim yılının aralık ayının otuzbirinc'i günü veya daha sonra 
sona eren vergilendirme dönemlerine ilişkin vergilere, 

Uygulanacaktır. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 8 inci madde hükümleri, 
uluslararası trafikte uçakların işletilmesinden sağlanan kazançlar yönünden, 1987 yıh 
Ocak ayının birinci günü veya daha sonra elde edilen gelirler üzerinden alınacak ver
gilere uygulanacaktır. 
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MADDE 30 
Yürüdükten Kalkma 

1. Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kala
caktır. Her bir Âkit Devlet, bu Anlaşmayı, yürürlüğe girme tarihinden sonra gelen 
beşinci yılın bitiminden itibaren, en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbar
namesi vermek suretiyle, herhangi bir takvim yılının sonu itibariyle feshedebilir. 

2. Böyle bir durumda, Anlaşma ; 
a) Türkiye'de, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen takvim yılının ocak 

ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin ver
giler için; 

b) Belçika'da : 
i) Gelir üzerinden kaynakta kesilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin ve

rildiği yılı takip eden takvim yılının ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen 
veya borçlanılan miktarlar için; 

ii) Gelir üzerinden alman diğer vergiler yönünden, yukarıda bahsedilen yılın 
ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme dönemlerine ilişkin 
vergiler için, 

Hüküm ifade etmeyecektir. * 

Bu hususları teyiden, tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzaladılar. 
ingilizce dilinde nüshalar halinde Ankara'da, 2 Haziran 1987 tarihinde düzenlen

miştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BELÇİKA KRALLIĞI 
ADINA ADINA 

A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN Herman De CROO 
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PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında gelir üzerinden alınan vergi
lerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma imzalayan Taraflar, aşağıdaki hüküm
lerin Anlaşmanın bir bölümünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır. 

1. 5 inci maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralarıyla ilgili olarak : 
Bir bağımsız acentenin, namına mal veya ticarî eşya tesliminde bulunduğu teşeb

büsün söz konusu mal veya ticarî eşyalarını yalnızca stokta bulundurması dolayısıyla 
bağımsızlık niteliğini kaybetmeyeceği anlaşılmaktadır. Bunun için, aynı işlemin muta-
den bağımsız teşebbüsler arasında da gerçekleşmesi zorunludur. 

2. 7 nci maddenin 1 inci fıkrasıyla ilgili olarak : 
Bir işyerinden yapılan mal veya ticarî eşya satışının aynısı veya benzerinin gerçek

leştirilmesinden veya diğer ticarî faaliyetlerin aynısı veya benzerinin yürütülmesinden 
elde edilen kazanç bu işyerine atfedilebilir. Ancak bunun için, bu işleme, işyerinin bu
lunduğu Âkit Devlette vergiden kaçınmak için başvurulduğunun kanıtlanması gerekir. 

3. 7 nci maddenin 5 inci fıkrasıyla ilgili olarak : 
Âkit Devletlerin, diğer Âkit Devlet teşebbüslerinin işyerine atfedilebilecek kazancı 

belirlerken, kendi iç mevzuat hükümler ini uygulamada serbest olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak bunun için, söz konusu hükümlerin, söz konusu işyerlerini, aynı faaliyetleri sür
düren ilk bahsedilen Devlet teşebbüsleri ile kıyaslandığında, ayrıma tabi tutmaması 
ve bu hükümlerin uygulanmasından doğan sonucun, 7 nci maddede öngörülen pren
siplerle uygunluk göstermesi şarttır. 

4. 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasıyla ilgili olarak : 
10 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerinden sapma olarak, 
a) Türk mevzuatı hükümleri ve ilerideki değişiklikler gereğince, Belçika'da mu

kim bir şirket Türkiye'de mukim bir şirketten elde ettiği temettüler dolayısıyla gelir 
üzerinden alınan vergilere tabi tutulmadığı sürece, 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının 
(a) ve (b) bentlerinde öngörülen oranlar, Türkiye'de mukim bir şirketin Belçika'da 
mukim bir şirketten elde ettiği temettülerde yüzde 5'e indirilecektir. 

:bj Bdlçilka mevzuatı hükümleri ve İıleridieki değişlıkliikfer gereğince, Belçika'da 
mukim bir şirket Türkiye'de mukim bir şirketten elde ettiği temettüler dolayısıyla ku
rumlar vergisine tabi tutulmadığı sünece, 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (a) ve (b) 
bentlerinde öngörülen oranlar, aşağıdaki oranlara indirilecektir : 

i) Türkiye'de mukim bir şirketin, Belçika'da mukim bir şirkete ödediği temet-
tüter yönünden yüzde 10'a; 

lii) Belçika'da ımukim bir şirketin Türkiye'de mukim bir şiırikete ödediği temettü
ler yönünden yüzde 5'e. 

5. 10, 11 ve 12 nci maddeler ile ilgili olarak : 
«Gerçek lehdar» teriminin, bir üçüncü, ülke mukiminin Türkiye veya Belçika'dan 

elde ettiği temettü, faiz ve gayrimaddî hak bedellerinde bu Anlaşmadan yararlanması
nı önleme yönünde yoruma tabi tutulacağı; ancak bu örilemenin Âkit Devletlerin mu
kimlerine doğru genişletilmeyeceği hususunda anlaşılmıştır. 
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6. 11 inci maddenin 4 üncü fıkrasıyla ilgili olarak : 
©ir Akit Devletin bir mukimi, diğer Âkit Devletin bir mukimine sınai, ticarî veya 

bidimselı bir malı, teçhizatı veya ticarî eşyayı sattığında ve sözkonusu satışa ait ödeme 
sözkonusu mal, teçhizat veya ticarî eşya teslimini takip eden belirli bir süre sonra ya
pıldığında, bu maddenin amaçları yönünden sözkonusu ödemenin hiç bir bölümü faiz 
olarak kabul edi'lmeyıeoeiktir. Böylîe bir durumda, 5 inci vıe 7 ır<* maddelerin hükümleri 
uygulanacak tır. 

7. 12 nci maddenin 3 üncü fıkrasıyla ilgili olarak : 
Bilimsel, jeolojik, teknik nitelikte çalışmalar ve araştırmalar dahil olmak üzere tek

nik hizmetler karşılığında veya ozalit çizimler dahil olmak üzere mühendislik muka
veleleri karşılığında ya da danışma, gözetim1 hizmetüer'i karşılığında yapıllan ödemeler, 
sınai, ticarî, bilimsel tecrübeye dayallı bilgi birikimi için yapılan ödemeler olarak ka
bul lediılmeyecektir. 

8. 12 nci ve 13 üncü maddelerle ilgili olarak : 
12 nci maddenin 3 üncü fıkrasında bdiiritilen bir varlığın devri dolayısıyla yapılan 

ödemelere, bu ödemenin, sözkonusu varlığın gerçekten de devredildiği için yapıldığı 
ispat edilmedikçe 12 nci madde hükümleri uyguilanacaktır. Bu husus ispat edilirse 13 
üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

9. 25 inci maddenin 1 inci fıkrasıyla ilgili olarak : 
Türkiye yönünden, bu Anlaşma hükümlerine aykırı düşen işlemin, ilk tebligatı ta

kip eden bir yıl içinde yetkili makama bildiriılmıe'sinlin zorunlu olduğu anlaşılmialktadır. 
Bununla beraber, bu süre sona erdiğinde, mükellef her halükarda durumu, ilgili ver
gilendirme dönemini takibeden takvim yılının Ocak ayının birinci gününden itibaren 
beş yıllık bir süre içinde Türkiye'deki! yetkilli makama sunabilecektir, ilgili vergilendir
me dönemi, bu An'laşma hüküknlerine aykırı işüeme ikonu teşkil eden gelirlin elde edil
diği yıldır. 

Bu hususları teyiden tam yetkili temsilciler, bu Protokolü imzaladılar. 
İngilizce dilinde nüshalar halinde Ankara'da, 2 Haziran 1987 tarihinde düzenlen-

lenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BELÇİKA KRALLIĞI 
ADINA ADINA 

A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN Herman DE CROO 
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Dönem : 18 Yasama Yıh : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 109) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybım Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyon

ları Raporları (1 /426) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 11.4. 1988 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2156/02333 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınicaı hazırlanan ve Başkanlığınıza! arzı Bakanlar Kurutunca 
313.1988 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumıhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti Araısaırada Gelfr Üzerinden Ahnan Vergilerde Çifte Veı^jlendirmeyi ve Vergi 
Kaybım önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı» De gerekçesi ekte gönderilmiştir^ 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti dle Kuzey Kıbrıs Türk Cumıhuriyeti 'arasımda 22.12.1987 
tarihlimde akdedilen «Gelir Üzenimden Amman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve 
Vergi Kaybımı Önlemle Anılaşması» ile, dki devlet arasımda sermıaye, teknoloji ve hiz
met akımlarınım hızlandınilıması ve müteşebbislerim vergiyle ilgili problemlerimin beli 
bir teminata kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

Anlaşma, kapsamına aldığı hükümlerle, çifte vergilendirmeyi önlemekte, muh
telif gelir unsurlarımın hangi devlette m© şekilde vergileneceğime dair hükümler ge
tirmektedir. Bunumla beralber bu Anlaşmanın ana amaçlarımı; gelirin iki devlette çifte 
vergilendirilmesini önlemek, yabancı devlette yatırım yapan, teknoloji ve hıizmet su
nan kişilerim o devletin mükelleflerine kıyasla daha ağır vergilemdirilımesine engel 
olmak; gelirin ikamet veya kaynak devletlerden yalnızca birinde vergilendirilmesini 
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sağlamak, eğer <bu mümkün olmazsa iki devlet arasında vergilendirme yetkisini! pay-
laştıırmak; böylece teşebbüslerin risk almadan önce, ileride karşılarına çıkabilecek 
her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hösapllayabilmıesini sağlamak şekillinde sıralamak 
mümkündür. 

Yukarıda belirtilen amaçlarım gerçekleştiniılmesi için, bu Kanun Tasarısının hazır
lanması lüzumu hâsıl olmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile, Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği öngö
rülmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile, Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüle
ceği belirtilmektedir. 

Dışişleri Komisyamı Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/426 6 . 10 . 1988 
Karar No. : (1-2) 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
ninden Alunan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme Anılaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Kamıisyonu-
muzun 5.10.1988 tarihli birleşiminde Dışişleri Bakanlığı dle Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi Anılaşmanın amacı; gelirin hangi dev
lette ne şekiilde vergilendirileceğini belirlemek, iki devlette çifte vergilendirilmesini 
önlemektir. 

Tasarı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmafc üzere Başkanlı| 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
H. Cahit Aral 

Elâzığ 

Sözcü 
M. Cavit Kavar 

istanbul 

Üye 
Tevfik Koçak 

Ankara 

Üye 
T. Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
Abdulvahap Dizdaroğlu 

Mardin 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/426 
Karar No. : 35 

19 . 10 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11.4.1988 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına isunulan ve Başkanlıkça ön ha
valesi gereğince «Dışişleri Komisyonu» nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza 
havale ©dilen «Türkiye Cumhuriyeti «ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme 
Anılaşmasının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Komis
yonumuzun 19.10.1988 tarihinde yaptığı 42 nci birleşimde Dışişleri, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Devlet Planlarnıa Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılma
larıyla incelendi. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; gelir unsurlarının hangi devlette ne şekilde 
vergiılendirileoeğine dair hükümler ihtiva ©den anlaşmanın, gelirin iki devlette çifte 
vergilendirillmesıirıi önleyici nitelikte olduğu, yabancı devlette yatırım yapan, tekno
loji ve hizmet ısunan kişilerin, hizmet sundukları devletlin vergi mükelleflerine kıyasla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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daha ağır vergüendıMilnıderitti önlediği ve gelirin ilkamet veya kaynak devletlerden 
yallmızca birinde vergilıendinilmesıini öngördüğü, böylece iki devlet arasındaki sermaye, 
teknoloji ve hizmet akımlarının mzlandınlması ve müteşebbislerin vergiyle ilgili prob
lemlerinin belli bir teminata kavuşturulmasını mümkün kıldığı sonucuna varıldığın
dan söz konusu anılaşmanın onaylanmasına ilişkin tasarı ve gerekçesi Komisyonu
muzda da benimsenerek onaylanmasına ilişkin tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzda 
da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen taslarının 1 inci maddesi ile yürür
lük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edildi. 

Genel1 Kurulun onayına ısunulmalk üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

İV. Kemal Zeybek 
istanbul 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Şakir Şeker 
Sîvas 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 

Tttrkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte ' Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını önleme Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 22 Aralık 1987 tarihinde Lefkoşe'de imzalanan «Türkiye Cumhu
riyeti ile Kuzey Kı'bns Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme Anlaşması» nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
r„ 0Z<Â 

Devjet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A.) Bozer 

Devlet Bakanı 
A.ı Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakanı V. 

Y. B. Özal 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

/. S. Giray 
Ulaştırma Bakan» 

E. Pakdemirli 
Çabşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F. Kurt 

31 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. M. Yılmaz 

Miiî Eğitim Gençlik te Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi ve Vergi Kaybını önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna 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 edil-
mistir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi ve Vergi Kaybını önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAYBINI ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
IV0 

KUZEY KIBRIS TORİK CUMHURİYETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi ve vergi kaıylbını önleyen bir 
Anlaşma yapmak isteğiyle. 

AŞAĞIDAKİ ANLATMAYA VARMIŞLARDIR: 

MADDE 1 
Anlaşma Kapsamına Giren Kişiler 

Bu Anlaşma kuralları, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan 
kişilere uygulanacaktır. 

MADDE 2 
Anlaşma Kapsamına Giren Vergiler 

1. Bu Anlaşma kuralları, herlbir Âkit .Devlette veya onların mahallî idarelerinde, 
ne şekilde tahsil edildiğine bakılmaksızın, gelir üzerinden alınan vergilere uygulana
caktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların herhangi bir şekilde elden çıkarılmasın
dan dolayı oluşan kazançlara veya sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler ile 
ücretin toplam tutarı üzerinden işletme tarafından kesinti suretiyle ödenen vergiler ve 
toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüim 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; 
(iii) Savunma sanayii destekleme fonu; 
(iv) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik tonu; 
(v) Çıraklık, meslekî ive teknik eğitimi geliştirme ve yayguılaştırrna tonu 

(Bundan böyle «Türk vergisi» olarak anılacaktır); 
ıb) Kuzey Kı'brıs Türk Curnıhuriyeti'ndie : 
(i) Oelir vergisi; 
(ii) Kurumlar vergisidir. 
(Bundan böyle «Kuzey Kıbrıs vergisi» olarak anılacaktır). 
4. Bu Anlaşma kuralları, bu Anlaşmanın imza tarihinden sonra, yürürlükteki ver

gilere eik dlaralk veya bunların yerine alınacak olan, aynı veya önemli ölçüde benzer esas 
veya özellikteki vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, vergi 
mevzuatlarında meydana gelen önemli değişiklikleri gecikmeksizin birbirlerine bildire
ceklerdir., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : İ09) 
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MADDE % 
Genel Tanımlar 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, metin başka türlü gerektirmedikçe:' 
a) (i) «Türkiye» deyimi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının yürürlükte olduğu 

sahayı ve egemenlik alanının tümünü; 
(id) «Kuzey Kıbrıs» deyimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kanunlarının yürür

lükte olduğu sahayı ve egemenlik alanının tümünü 
lif aide eder; 

(b) «iBir Âkit Devlett» ive «diğer Âkit Devlet» deyimleri, duruma göre, Türkiye 
Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (anlamına gelir; 

c) «Vergi» deyimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergiler anlamı
na gelir; 

d) «Kişi» deyimi, gerçek kişileri ve kurumları kapsamına alır; 
e) «Kurum» deyimi, vergileme yönünden kurum olarak muamele gören herhan

gi bir kuruluş anlamına gelir; 
f) «Vatandaş» deyimi, 
(i) Türkiye bakımından, Türk vatandaşlığını «Türk Vatandaşlık Kanunu» gere

ğince elde eden bütün gerçelk kişileri ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereğince 
statü kazanan bütün hükmî şahısları, ortaklıkları ve dernekleri; 

(ii) Kuzey Kibrıs bakımından, Kuzey Kılbrıs Türk Cumhuriyeti «Yurttaşlık Ya-
saisı» gereğince Kuzey Kı'brıs yurttaşlığını elde eden tüm gerçek kişileri ve yürürlükte 
bulunan mevzuat gereğince tüzel kişilik, ortaklık ve kurum statüsünü kazananları 

ifade eder; 
g) «Bir Âkit Devletin işletmesi» ve «diğer Âkit Devletin işletmesi» deyimleri sı

rasıyla, bir Âkit Devletin mukimi tarafından faaliyeti sürdürülen işletme ve diğer Âkit 
Devletin mukimi tarafından faaliyetÜ sürdürülen işletme anlamına gelir; 

h) «Yetkili makam» deyimi, 
(i) Türkiye Cumhuriyeti bakımından, Maliye ve Gümrük Balkanını; 
(ii), Kuzey Kibrıs Türk Cumhuriyeti bakımından, Maliye ile ilgili Bakanı 
ifade eder; 

i) «Uluslararası trafik» deyimi, bir Âkit Devlet işletmesi tarafından deniz, haVa 
ve kara ulaştırma vasıtası kullanılarak yapılan taşımacılık faaliyetlerini ifade eder. An
cak, sadece bir Âkit Devlet sınırları içinde gerçekleştirilen bu tür taşımacılık faaliyetleri 
kapsama dahil değildir; 

j) «Gerçek lehdar» deyimi, bir Âkit Devlette doğan temettü, faiz, gayrimaddî hak 
bedelini gerçekten elde eden ve mamelekine (tasarrufuna) geçiren diğer Âkit Devlet 
mukimlerini ifade eder. Bu deyim, diğer Âkit Devlette mukim bir aracı kişi veya kurum 
vasıtasıyla temettü, faiz ve gayrimaddî hak bedeli elde eden bir üçüncü Devlet muki
mini, bu Anlaşmadan yararlandırmama yönündte uygulanacaktır. 

2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin başka türlü ge
rektirmedikçe, bu Anlaşmıada tanımlanmamış her deyim, ıbu Anlaşmaya konu oluşturan 
vergilerin yer aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı ifade eder. 
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MADDE 4 
Malî İkametgâh 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, «bir Âkit Devletin mülkimi» deyimi, o 
Devletlin mevzuatı gereğince yerleşme, ikametgâh, kanunî (yasal) merkez, iş merkezi ve
ya benzer yalpıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren ki
şi veya kurum anlamına gelir. 

2. Bir gerçek kişinin 1 inci fıkra uyarınca Âkit Devletlerden her ikisinde de mu
kim olması halinde, bu kişinin statüsü sırasıyla aşağıdaki kurallara göre belirlenecek
tir :. 

a) Bu kişi, daimî olarak kalabileceği bir ikametgâlhının bulunduğu Devletin mu
kîmi ka'bül edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği bir 
ikametgâhı varsa, bu kişi kişisel ve dkbnomik ilişkilerinin daiha yakın olduğu Devletin 
mukimî kabul edilecektir (hayatî menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yeraldığı Devlet saptanaımazsa 
veya kişinin Âkit Devletlerden hiçbirinde daimî olarak kalabileceği bir ikametgahı yok
sa, bu kişi kalmayı adet edindiği yerin bulunduğu Âkit Devletin mukimî kabul edile
cektir;! 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kallmayı adet edinldiği bir yer varsa veya 
Âkit Devletlerden hiçbirinde böyle bir yer sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulun
duğu Devletin mukimî kalbul edilecektir; 

d) Kişinin Âkit Devletlerin her ikisinin de vatandaşı olması veya hiçbirinin va
tandaşı olmaması halinde sorun, Âkit Devletlerin yetkili makaklarının karşılıklı anlaş
masıyla çözümlenecektir. 

3. 1 inci fıkra dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit Devletin de 
mukimî olduğunda, kanunî (yasal) merlkezinin bulunduğu Âkit Devletin mukimî ka'bul 
eldileeektir* 

MADDE 5 
İşyeri 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» deyimi, bir işletmenin ticarî faali
yetlerinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 
Bu fıkralda belirtilen sabit yer, belirgin bir mahalde, belirli bir devamlılık unsum arz 
eden herhangi bir yeri ifade eder. 

2. «îşıyeri» deyimi özellikle şunları kapsamına alır : 
a) 'Sevk ve idare yeri; 
*b) Şube;, 
c) Satış yeri; 
d) Büro; 
e) Fabrika; 
f) Atölye; 
g) Doğal kaynakların elde edilmesine yarayan yer; 
h) 6 (altı) ayı aşan bir süre devam eden inşalat, yapım, onarım, montaj şantiyesi 

veya projesi. Bu sürenin hesabında, faaliyetin gerçekleştirileceği Âkit Devlette planla
ma bürolarının veya şantiyelerin kurulması gibi her türlü hazırlık faaliyeti, işe başlan-
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dığının göstergesi olarak ıka'bul edilir ve iş tamasmilanıncaya kadar geçen süreler d'ikka-
te alınır. 

Ancak ıbu bendin uygulaması yönünden, bir Âkit Devlette gerçekleştirilen inşaat, 
yapım, onarım, montaj şantiyeleri ile projelerinin, diğer Âkit Devlet bütçesinden yar
dım şeklinde finanse edilmesi ve bu şantiye veya projelerin bu diğer Âkit Devletin (fi
nansmanı sağlayan Devletin) bir işletimesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu faali
yetler 6 (altı) ayı aşan bir süre devam etse dahi, ilk bahsedilen Âkit Devlette (işin bil
fiil icra edildiği Devlette) bir işyeri oluşturmaz. Sözikonüsu işletmelere taahhütte bulu
nan diğer işletmeler (taşeronlar) bu paragraf kapsamına dahil değildir. 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, «işyeri» deyiminin 
aşağıdaki hususları kapsamadığı kalbul edilecektir : 

a) İşletme olanaklarının sadece malların veya emtianın depolanması, sevk edil
mesi veiya teşhiri amacıyla kullanılması; 

b) İşletmeye ait mal ve emtia stoklarının sadece depolama, sevk edilme veya teş
hir ahıacıyla elde tutulması; 

c) İşletmeye ait mal ve emtia stoklarının sadece bir başka işletmeye işlettirilmesi 
amacıyla elde tutulması; 

d) İşle ilgili sabit bir yerin sadece işletmeye mal veya emtia satın alma veya biljgi 
toplama amacıyla elde tutulması; 

e) İşle ilgili şahit bir yerin işletime için sadece hazırlayıcı veya yardımcı karak
ter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

f) İşle ilgili sabit bir yerin sadece, a) ile e) bentleri arasında bahsedilen faali
yetlerin birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması. Ancak, bu faaliyetlerin bir 
arada icra edilmesi sonucunda oluşan toplu faaliyetin, hazırlayıcı veya yardımcı karak
terde olmaisı şarttır. 

4. Bir işlettae, bir Âkit Devletteki faaliyetlerini sadece, kendi işlerini olağan şekil
de sürdüren bir acenta, bir genel komisyon acentası veya bağımsız statüde diğer her
hangi bir aracı vasıtasıyla yürüttüğü için, o Devlette bir işyerine sahip kabul olunma
yacaktır. 

5. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarına bakılmaksızın - 4 üncü fıkrada bahse
dilen bağımsız niteliğe sahip acenta dışındaki - bir Âkit Devlet mukimi bir kişi, diğer 
Âkit Devlet mukimi bir kişiye yazılı veya sözlü bir hizmet veya vekâlet akdi ile bağlı 
ohıp, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrımuayyen bir müddetle ticarî muame
leler yapmaya yetkili bulunur ve bulunduğu Âkit Devlette bu yetkisini, diğer Âkit Dev
letteki temsil edilen adına mutaden kullanırsa, temsil edilen, temsil edenin gerçekleş
tirdiği işlemler dolayısıyla ilk bahsedilen Devlette bir işyerine sahip kalbul edilecektir. 

Ancak, temsil edenin işe ilişkin sabit bir yerden yürüttüğü faaliyetlerin, sadece bu 
maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilenlerin bir veya 'birkaçından ibaret olması halinde, 
işe ilişkin sözkonusu sabit yer, anılan fıkra hükümleri uyarınca herhangi bir işyeri oluş
turmayacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir kurum, diğer Âkit Devletin mukimi olan 
veya bu diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla veya diğer herhangi bir şekilde ticarî faali
yette bulunan bir kurum ile sermaye veya yönetim ilişkisi içinde olursa, bu şirketlerden 
herbiri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 
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MADDE 6 
Gayrimenkul yarlıklardan Elde Edilen Gelir 

:L Bir Akit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette 'bulunan gayrimenkul varlık
lardan, tarım ve ormancılık dahil, elde ettiği gelir, gayrimenkulun bulunduğu bu diğer 
Âkit Devlette vergilendirilelbilir. 

2. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «gayrimenkul varlık» deyimi, gayrimen
kulun bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre tanımlanacak ve deyim, her halü
kârda : 

a) Gayrimenkul varlığa mlüteferri varlıkları; 
ib) Tarım ve ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları; 
c) Her çeşit dalyanları; 
d) özel hukukun uygulanacağı gaiyrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları; 
e) Gayrimenkul intifa haklarını; ve 
f) Doğal kaynakların işletme hakkından veya işletilmesinden doğan sabit veya 

değilken ödemeler üstündeki hakları 
kapsayacak; ancak deniz, hava ve kara nakil vasıtaları gayrimenkul varlık sayıl

mayacaktır. 
3. Bu maddenin 1 inci fıkrası, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, ki

ralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanı'mından elde edilen gelire uygu
lanacaktır. 

4. Bir işletmenin gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek 
faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelire d© 
hu maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkraları uygulanacaktır. 

5., Bu maddenin amaçları bakımından, vakıf gelirlerinden hizmet karşılığı olma
yarak alınan hisseler ile gelirler, gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir addolunur. 

MADDE 7 
Ticarî Kazançlar 

1. Bir Âkit Devlet işletmesine ait kazanç, söz'konusü işletme diğer Âkit Devleltte 
yeralan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, sadece ilk bahsedilen Dev
lette vergilendirileib'iieeektir. Ancak, işletmenin diğer Âkit Devletite bir işyeri vasıtasıy
la ticarî faaliyette bulunması halinde kazanç, bu diğer Devlette, işyerine atfedilebilen 
miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet işletmesi diğer Âküt 
Devlette 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 ben
zer faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağımsız bir işletme olsaydı ve işyerini oluş
turduğu işletmeden tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, ne kazanç elde edecek idiyse, 
böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. a) (İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette bu işyerinin 
kazançlarının elde edilmesi amacı ite yapılan giderlere ilaveten bu işyerinin bulunduğu 
Devletten başka bir yerde yapılan yönetim ve genel idare giderlerinin de işyerinin faali
yetlerine isabet eden makul bir miktarının indirilmesine müsaade edilecektir. 
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Anoa'k, işyeri tarafından işletmenin ana merkezine veya diğer herhangi bir şube
sine : 

(i) İhtira beratlarının, telif, imtiyaz, patent veya diğer hakların kullanılması kar
şılığında gayri maddî hak bedeli, ücret veya diğer benzeri ödemelerin yapılması; 

(ii) Verilen hizmet veya yönetim karşılığında komisyon ödenmesi; 
(iii) Bankacılık işletmeleri hariç olmak üzere, işyerine ödünç olarak verilen para

lar karşılığında faiz Ödenmesi 
halinde (gerçekten yapılan giderlerin geri Ödenmesi durumları hariç), bunların gi

der olarak indirilmesine müsaade edilmeyecektir. 

b) Yönetim ve genel idare giderlerinden işyerine isa'bet eden makul miktarın he
saplanmasında aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanacaktır : 

(i) işletme tarafından işyerine atfen yapılan giderlerle ilgili tutulan muhasebe ka-
yıtlarındalki miktar; 

(ii) işletmenin toplam işletme sermayesi ile işyerinin işletme sermayesi arasındaki 
oran; 

(iii) %letimenin toplam hâsılatı (cirosu) ile işyerinin hâsılatı (cirosu) arasındaki 
oran, 

Ancak, yukarıdaki yöntemlerden herhangi birinin uygulanması sonucu saptanacak 
gider miktarı, işyeririin toplam hâsılatının % 5'ini geçemez. 

indirilecek miktarın hesaplanması için uygulanacak yöntemin seçimi bir defaya mah
sus olmak üzere yapılır ve bu yöntem değiştirilemez. 

<4. Bir Âkit Devletteki işyerinin, diğer Âkit Devletteki işletme adına sadece mal 
veya emtia alımında bulunması halinde, bu işyerine bu faaliyeti dolayısıyla, herhangi bir 
kazanç atfedilmeyecektir. 

54 Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, ilgili madde hükümlerinin uygulanması, bu madde hükümlerin
den etkilenmeyecektiı. 

MADDE 8 
Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı 

1. Bir Âkit Devlet işletmesi tarafından, hava ve kara ulaştırma vasıtalarının ulus
lararası trafikte işletilmesinden sağlanan kazançlar, sadece bu Devlette vergilendirile-
bilir. 

2. Bir Âkit Devlet işletmesinin uluslararası trafik kapsamına giren türden bir ge
mi işletmeciliğinde bulunması dolayısıyla diğer Âkit Devlette elde ettiği kazanç, bu 
diğer Devlette ve bu diğer Devletin mevzuatına,göre verlgilendj'rildbilir; ancak bu diğer 
Devlette «özfconusu gelir üzerinden alınacak vergi, hesaplanan verginin yüzde ellisine 
eşit bir miktarda indirilecektir. 

3. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkraları aynı zamanda, bir ortaklık, bir bağlı iş
letme veya bir uluslararası acentaya iştirakten sağlanan kazançlara da uygulanacaktır. 
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IMAIDDE 9 
Bağımlı İşletmeler 

1, a) iBrk Âkit Devlet Kuramunum : 
(i) Aralarında dolaylı veya dolaysız bir şirket ilişkisi bulunan diğer Âkit Devlet 

işletmesinden veya 
(ii) Devamlı .ve sıkı 'biri ekonomik ilişkide bulunduğu diğer Âfciıt Devlet mukimi 

gerçek 've -tüzelkişilerden 
yaptığı istikrazlar, bu kurumda devamlı olarak kullanıldığında ve bu istikrazlarla 

kurumun Öz sermayesi arasıınidalkü oram, benzeri kururnlaırınkine ınıazaınam belirigjin 'bir 
fazlalık gösterdiğimde, Ibu iiıstikrazlar örtülü sermaye sayılır <ve bu örtülü sermaye üze
rinden ödenen fajizlıer tümüyle ıbu kurumum kazancıma eklenip, ıverfgilendiırilöbiıl'iır. 

b) IBunum yanaşıra, bu kurum, diğer Âkit Devlet mukimi olan kemdi ortaıMarı, 
ortaklarının ilgili 'bulunduğu gerçek <v,e tüzelkişiler, İdaresi, ıdenetimi ve sermayesi ba
kımlarından dolaylı ve dolaysız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında; bulun
durduğu gerçek ve tüzelkişileri ile olanı ilişikliler imde, emsalime (göre göze çarpacak de
recede : 

(i) Yüksek veya düşük fiyatlar veya bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak 
alım, satım, imalat, inşaat muamelelerinde ve (hizmet ilişkilerinde (bulunduğunda; 

(ii) Yüksek veya düşük bedeller üzerimden kiralama (veya kiraya, verme muame
lelerinde bulunduğumda; 

l(iıii) Yüksek veya düşük faıîz ve (komisyonlarla ödünç para alıp verdiğimde veya 
(iv) Ortaklarından veya bunların eşleri ile usul ve füruundan ve üçüncü derece

ye ıkadar (dahil) kan ve (sihirli tasımlarından kurumun yönetim kurulu başkan ve üyesi, 
müdürü ıveya yüksek memuru durumumda builunaınılara; emsaline göre göze çarpacak 
derecede yüksek aylık, (ikramiye, ücret verdiğinde veya benzeri ödemelerde bulundu
ğunda, 

bu iliışlkiller ve işlemler dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, kurumun ka
zancıma eklenip, vergilendiırlilebiılıir. 

2. «Bir Âkit Devlette, bu ımaddenliın 11 iınıci 'fıkrasında, belirtilen örtülü sermaye 
veya örtülü kazanç uygulamalao dolaylısıyla, hir matrah artırımına gidildiğinde, buna 
bağlı olarak diğer Âkit Devlette yapılması genelken matraıh indirimli içimi aşağıdaki 
şartlar aranır : 

a) Bir Âkit Devletin, kendine mülkim olan bir bağımlı işletmede, örtülü sermaye 
veya örtülü kazanç uygulaması dolayısıyla artırdığı matrah kısmı, dalha Önce, diğer 
Âkit Devlette bulunan bağımlı bir (işletme tarafımdan kazanç olarak beyan edilmiş ol
malıdır. 

b) ıMatrah indirimini yajpalcalk diğer Âkit Devlet, matralh artırımında bulunan 
Âkit Devlette yapılan söz konusu düzenlemenin haklı olduğu kamaatine varmalıdır. 

Diğer Âkit Devletçe, matrah indirimine ilişkin söz kornosu düzeltme yapılırken, 
bu Anlaşmamın diğer hükümleri ıglöz önünde bulundurulacak ve gerektiğimde Âkit 
Devletlerdin1 yetkili majkamları birbirine danışacaklardır. 
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MADDE !1Q 
Temettüler 

1. Bir Âkit Devletin muıkıimi olan bir kurum tarafından diğer Âkit Devlet mu
kimine ödenen temettüler, bu idliğer Devlette ıverigilenıdiriilebiiir. 

2. iBuınuınla 'beraber sözkonusu temettüler, ödemeyi yapanı kurumun mukimi 
olduğu Devletçe de kendi mevzuatına göre ivergilendirilebilir; ancak kendisıine öde
mede 'bulunulan 'kişi temettünün gerçek lehdan ise hu 'şeklide ahmacak vergi aşağı
daki oranlan aşamayacaktır: 

a) Temettü elde eden, temettü ödeyen kurumun sermayesinin idoğtıuldaın doğ
ruya en az yüzde 251iınıi elinde tutan 'bir kurum ise (ortaklıklar hariç), gaynisaifi' te
mettü tutarının1 yüzde 15'i; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisalfıi ıtemıettü 'tutanımın yüzde 20'si. 
3. Bu maddede kullanılan «temettü» deyimi, hisse senetlerinden, intifa; senetle

rimden veya intifa nalklaırınidan, kurucu hisse sıenetlerıiınden ıveya alacak niteliğinde 
olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer halklardan elde iedilen igelliırîleri, (bumun1 yanı-
sıra dağıtımı yalpan kurumun mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme 
yönümden hisse 'Senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer kurum 
halklarından elde edlilen ıgeMeni kapsar. Yatırım fon,u ve yatırım ortak'larından sağ
lanan ıgelıirier ide Ibu terimin kalpsamına (girer. 

4. ıBir Âkit Devlet kurumu djğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla 
ticarî faaliyette 'bulunduğumda, bu işyerinin bulunduğu Devlette 7 nci maddeye göre 
vergilendirildikten sonıra, kalan kısım üzerinden 2 nci fıkra gereğince de vergilendıîri-
lebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mülkimi olanı gerçek temettü lehdarı kişi veya kurum, te-
mettüyü ödeyen 'kurumun mukim olarak ibulunlduğu diğer Akit Devlette yer alan 
bir işyeni vasıtasıyla ticarî faaliyet icra ederse ıveya bir Türkiye mukimi Kuzey Kıb-
rıs'dıa bulunan Ibir işyerinde serbest meslek faajliyeti İcra; ederse ive sözkomusu temettü 
elde ediş olayı ile bu işyeri arasında etkini ıbir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 
inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama 'dışı kaJliajcalktiTı. Bu durumda 7 ınjci veya, 14 
üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE İH 
Faiz 

1. 'Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devlet mukimine ödenen faiz, bu diğer 
Devlette verigilendlirilebilir. 

2. (Bununla beraber, !bu (faiz doğduğu Âkit Devlette ve o Devletlin mevzuatına 
göre de verglenjdiırilebilir; ancak ıkenıdjisine ödemede ibulunulan kiişinin faizin gerçek 
lehdarı olması halinde, bu şekilde alınacak vergi, faizin gayrisafi tutarınım yüzde 10' 
unu aşmayacaktır. 

3. 'Bu maddenin 2 nci fıkra, hükümlertine bakılmaksızın : 
a) Kuzey Kıbrıs'ta doğan ive Türkiye Cumhudıyeti (Hükümetine veya Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenen faizler, Kuzey (Kıbrıs ivedisinden istisna edile-
cektir; 
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b) Türkiye'de doğan ive Kuzey Kıbrıis Türk Oumılhuırliyetıi Hükümetime veya Kuzey 
Kıbrıs Türk 'Cumhuriyet Merkez Bankasına ödemen faizler, Türk vergisinden (istisna 
edilecektir. 

c) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 'Bankasıinım, gerek Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metimden, gerekse merkez kaymaklarından iterdin ettiği paralardan doğrudan veya 
Kuzey Kılbrıs'talküı şubeleri 'vasıitasuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetline 
açmış olduğu krediler ıddlayıisryla bu banka tarafımdan tikle edilen ıfaıiizlerı Kuzey Kıib
rıs Türk Cumhuıriiıyeti'nıde vergilendirilmeyecektir. 

ıDu faizlerle ilgili (giderler de (Kuzey Kıbrıs'ta ifaailjiyet 'gösteren Tünkiye Gumhu-
ıriyeti Ziraa't Bankası (Şubelerinim kazancımdan indirilmeyecektir. 

4. Bu maddede kullanılan '«tfaıiz» deyimi, iipotek garantisimıe bağlı ölsuını olmasın 
veya kazancı paylaşma hakkımı tanışım ıtanımasıını, devlet tahvllerıinden, tahvillerden 
veya bonolardan! ve her nevi alacaktan doğanı gelir il© bu gelirin islide edildiği Devletlin 
vergi mevzuatına göre iıkrazat geliri şayiam dliğer gelirleri de kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olanı gençtik fali'z lelhdarı İkisi veya kurum, faizin doğ
duğu diğer Âkit Devlette bulunan bir işyerinde ticarî faaliyet icra ©derse veya bir „ 
Türkiye mukimi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir işyerinde ıserbest meslek faaliyeti icra 
ederse ve Söz konusu faizin ödendiği alacak ile ıbu liışyeri arasımda etkin bir bağ Ibu-
luınmalktaysa, ıbu maddenin 1 inci ive 2 inci (fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. 
Bu durumda 7 inci veya 114 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin kenjdisti, mahallî idaresi 'veya mulkimli: ıtaralfındarii ödenen 
faizin, o Devlette doğduğu kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, mu
kim olsun ya da olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç - alacak 
ilîşikıisliıyle bağlantılı bir işyerinie sahip olduğunda 've faiz bu işyerinden kaynaklandığun-
da, söz konusu faizlim işyerimıin bulunduğu Devlette elde 'edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığımda; ödemen alfiziin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında 
veya her ikisi Ülle bir başlka kişi arasında varolan özel ilişikli ınıedeniylle, böyle bir Üş-
kioin olmadığı durumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak mrilkıtao aştı
ğımda, bu madde hükümleri en son bahsedilen düşük mıîıktara uygulanacaktır. Bu du
rumda İlâve ödeme, ıbu Anlaşmamam diğer hükümleri ide dikkate alınarak, her iki Âkit 
Devletini mevzuatına ©öre vergilendirilecektir. 

MıADIDB H2 
Gayrinıaddî Hak Bedelleri 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devlettim bir mukimine ödenen gayri-
maddî hak bedelleri, bu diğer Devlette ivergilendirilebilir. 

1 Bununla beraber, bahse komu gaıyrlimaddi hak bedelleri doğdukları Âkit Dev
lette ve o Devletin vergi mevzuatıma göre de ıvergilendiritebillîır; anpak kendisıiınie öde
mede bulunulan İkisi veya kurumum gayriımaddî hak bedelinin gerçek lehdarı olması 
hallinde, bu şekilde alımacak vergi, ıgaıyrimaddî inak bedelinim ıgayrisajfi tutanınım yüzde 
lO'unu aşmayapaktır. 
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3. Bu maddede kullanılan «ıgayrlimaddî hak bedelleri» deyimıi, sinema filmleri, 
radyo - Itetevtizyon yaıyunll'arıın.da kuf&ımıllan fiimlier ive bantlar dahil olmak üzere edebi, 
artistlik, bilimsel her ınıevi telif hakkımın veya her nevi patentim, alameti farikanın, 
desen veya modelin, planın, gizili formül veya üretim yömetıiımimin kulanma imtiyazı 
veya 'kullanma hakkı ile sınai, ticarî, bilimsel! teçhizatın veya sınai, ticarî, bilimsel 
tecrübeye dayalı bilgi ibiirikiminiimı kullanıma 'imıtiiıyazı veya kullanma hakkı karşıhğunda 
ödenen her türlü 'bedellileri kapsar. 

4. İBir Âkit Devlet mukimi olan 'gayrimaddî halk bedelinin gerçek iehdarı kişi 
veya kurum ibu bedelin doğduğu diğer Âkit Devlette bulunan bir (işyerinde ticarî faa
liyet icra ederse veya !bir TüıMıye ımuıkimi Kuzey Kibrıs'ta bulunan bir iiışyeriınde ser
best meslek faaliyeti icra ederse ve sözkoımusu bedellim Ödendiği halk veya varlık ile bu 
işyeri arasımda etkim bhr bağ 'bulunmaktaysa,» bu maddemin il inci ve 2 nci fıkra hü
kümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci veya lty üncü madde hükümllerli 
uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, mahaillî idaresi veya mukimi tarafından ödetmen 
gajyriımaddî halk ıbedeliniim, o Delvlette doğmuş olduğu kalbulı olunacaktır. Bunumla 
beraber, gayrimaddî ıhaık bedelini ödeyen kişi, mulkıim olsun ya da olmasını, bir Âkit 
Devlette gayriımaddî hak bedelimi ödemeye ınıeden olıan hak veya varlık ile 'bağlantılı 
bir işyerine isahip olduğunda ve 'bu ıgayrimaddî bak bedelli bu işyerinden kaymafclam,-
dığıeda, sözkonusu gayrimaddî hak bedelinJim lîşyerimin bulunduğu Devlette doğmuş 
olduğu kabul olunacaktır. 

ı6j iKullanım, hak Veya bilgi karşılığında ödenen »gayrimaddî Ihak bedelinim mik
tarı, ödeyici iiıle (gerçek fflelhdar arasında veya her lilkisi ile bir başka kişii arasında var
olan Özel ilıişikli medeniıyie, böyle bir Jlişkiımin olmadığı duruımliarda ödeyici ve gerçek 
liehdar arasımda kararlaştırılacak mülktan aştığında, bu madde hükümleri en son bah
sedilen miktara uygulanacaktıır. IBu durumda ilâve ödeme, bu anlaşmanın) diğer hüküm
leri de dikkate alınarak, ıher bir Âkit Devletin mevzuatı uyarınca vergilendMebi-
lecektir. 

MADDE 11*3 
Sermaye Değer Artış Kazançları 

1. Bir Âkit 'Devlet mulkimıimce, diğer Âkit Devlette yer iaılıan ve 6 nci maddede 
tanımlaman bir ıgayriimenkuli varlığım elden çıkarılmasından elde 'edilen ıkazanç, gayri
menkul varlığım 'bulunduğu Devlette verigilıendiıriiehilir. 

2. 'Bir Âkit Dövîet işletmesimin diğer Âkit Devlette sahip olduğu fcıir lişyerinim 
ticarî varlığına dahil menkul varlıklarını veya bir Âkit Devlet mukiminim! diğer Âkit 
Devlette serbest meslek faaliyeti licra etmek üzere kul'aındığı bıir işyerine ait menkul 
varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu âşyerinira (yalnız veya tüm işletme 
ile (birlikte) elden çıkarılmasından doğan kazanlç da dahil olmak üzere, bu diğer Dev
lette vengileıııdlidlöbilir. 
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3. Uluslararası trafikte işletilen denıîz, hava <ve kara nakil vasıtalarınım ıveya söz-
konusu nakil vasıtalarınım İşletilmesiyle ilgili rnemkuli varlıkların elden, çıkajimasıınldan 
doğan kazanç, yalnızca bu İşletmenin kanunî (yasa|l) merkezinim bulunduğu Âkit Dıev-
lette vergilendi'mlebilecek'tir. 

4. ıBu maddenin 1 (imci, 2 nei ve 3 üncü fıkralarında değinilenler dışında Ikallan 
varlıkların elden çıkarılmasından! doğap kazanç, yalnızca elden, çıkaranın mülkim 'oldu
ğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektiır. Bunumla beraber, diğer Âkit Devlette doğam 
ve ıbundan bir önceki cümlede bahsedilen; sermaye değer artış kazançları, alış ve satış 
anasaridaJki süre bk yılı aşmadığı (takdirde, 'bu diğer Âkit Devlette de verigiılendıiıriilebi-
leoektir. 

IMADDE 14 
Serbest Mesltek Faaliyetleri! 

1. a) Bıiır Âkit Devlet mulkiımimiim icra ettiği ıserfoest meslek faaliyetleri, veya ba
ğımsız nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, sadece muiklirnıi olduğu 
Devlette ivergilendlrileibilliecektir. Ancak, söz konusu faaliyetler diğer Âkit Devlette icra 
edilirse, buradan elde edtîîlenı gelir, aışağıdiakli hususlardan birimim gerçdkleşmesiı halim
de, ibu diğer Devlette ide yerıgilenıdirilebilir •: 

(i) 'Bir Âkit Devlet mukiminim diğer Âkit Devlette, faaliyetlerimi Ücra etmek içıim 
•sürekli kullanabileceği ıbir işyerine salhiıp olması veya, 

(iıl) ISöz konusu faaliyetlerliın, ıbir Âkit Dövllet mukimlnce diğer Âkit Devlette, 12 
aylık 'herhangi ıbir kesintisiz dönemde, biın veya 'birkaç seferde, toplam 183 gün veya 
daha, fazla icra ©dilmesi. 

Böyle bir durumda, olayıma göre, ya sadece söz konusu işyerine atfedilebilen, 
gejliır, veya sadece 'bu diğer Devlette faaliyette 'bulunulan süre içimde elde edilen gelir, 
faaliyetim ücra edildiği Devlette vergilemdiırilebiilr. 

b) 'Bir Âkit Devlet mukimimin diğer Âkit Devlette icra ettiği serbest meslek faa
liyetlerinim süresi 183 günün altımda kalırsa, bu takdirde diğer Âkit Delvlet, söz ko
nusu (mukimim; serbest meslek faaliyetlerinden elde ett/ği kazancı, Ihasılatın % 5'imi 
aşmamak üzere, ıvergileınıdiırebiliır. 

'Bu Anılaşmanın '5'iıncâ maddesinin 2 inci fıkrasının (h) bendinde bahsedilen momtaj 
faailıiyetleri de 'bu fıkra hükümlerine göre vergiıleındiırilltir. 

2. Bir ÂkJiıt Devlette gerçekleştirMeıni ve bu Amlaşımanın 5 imci (maddesinin 2 inci 
fıkrasının (h) bendinin ikinci paragrafında bahsedilip, diğer Âkit Devlet Hükümetince 
yardım şeklimde finansmanı sağlanan, inşaat, yaıpım, omanm, montaj şamıtiyelerl veya 
projeleri dolayısıyla, 'bu diğer Âkit Devlet ımukimleıriim&n ilk 'bahsedilen Âkit Devlette 
(işîm bilfiil icra edildiği Devlette) İcra ettikleri serbest meslek faaliıyetleriındeını elde et
tikleri gelliır, yalnızca diğer Âkit Devlette (f'imam&mıanı sağlayan Devlette) vergilendirile-
bilecektir. Bu faaliyetlerden ddle edilen gelirler üzerinden ilk bahsedilen Devlette tev-
kifat suretiyle dahi vengî alınmaz. 
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Ancak, srhest meslek faaliyetinde bulunan ıslözkonusu [gerçek 'kişi ve kurumlara 
serbest mıesleık 'işi yapan diğer ©erçek küışi ve 'kurumlar bu fıkra kapsamıma dahi de
ğildir. 

3. Bu maddenin amaçları hakımından «serbest meslek faıaiıyetleni» deyimi, 'bir 
işverene 'bağımlı olmaksızın ve sennayeden çok kişisel emek ile meslekî bilgi, beceri 
ve hizmete dayanan bağımsız meslek faaliyetleriınli ifade eder. 

4. Bu majddenin amacıları bakımıınldanı «işyeri» deyimi, bir ikisinin serbest mes
lek faaliyetinin 'kısmen veya, tamamen yürütüldüğü, serbest mesleğe ilişkin sabit 'bur yer 
anlamına gelir. Salbiiıt yer, 'belirgin 'bir mahalde, belirli bir devamlılıik. unsuru arzeden 
herhangi bir yeri ifade eder. 

MADDE 15 
Ücretler 

1. Bu Anlaşmanın tlıö nci, 18 'inci, 19 uncu ve !20 no! madde hükümleri saklı 
kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin hir hizmet akdi dolayısıyla, elde ettiği ücret, 
maaş ve diğer benzeri menfaatler, sadece mülkimi olduğu Devlette fverıgiılenidliriildbi-
lecektir. Ancalk, ıslözkonusu ihjizmet diğer Âkit Devlette dıfa ediiırsıe, buradan telde edilen 
gelir, aşağıdaki ıhususilardan herhangi birinin gerçekleşmesi hallimde, diğer Devlette de 
vergilenıdirtilebiir : 

a) Gelir elde eden 'kişi bu diğer Devlette bir talkvim yılı içinde bir veya birkaç 
seferde 183 günü aşmalk üzere ıkalırsa veya 

Ib) Ödeme, hu diğer Âkiıt Devletin mukimi olan bir işveren, tarafımdan veya 
böyle 'bir işveren adına yapılırsa veya, 

e)' Ödeme, herhangi bir Isıverenin diğer Devlette sahip olduğu ve hu Anlaişma-
nın 5 iınci maddesinde tanım'lianıan miıteikte hir işyerlinden yapılırsa. 

2. Bu maddenin huından önceki hülkürriertine bakılmaksızın, uluslararası trafikte 
işletilen deniz, hava veya Ikara nakili vasıtalarımda ilf a edilen hizmıetler dolayısıyla elde 
edilen gelir, teşebbüsün ıkanunî '(yasal) merkezinin bulunduğu Akiıt Devlette vergilendi-
rilebilir. 

3. Bu maddenin uygulanması yönünden, 5 inci maddenin 2 nci fıkrasının (h) ben
dinin ikincıi paragrafında yer alan hükümler nedenliyle hür ışamıtiye iveya projeınlim işyeri 
oluşturmaması, hu faaliyetler çerçevesinde ilfa ©dilen hizmetler dolaylısıyla, hizmetlilere 
sağlanan ücret, maaş 've diğer benzeni menfaatlerini, hizmetlin ifa, edildiği Âkit Devlette 
vergilendirilmesini! herhangi hir şekside etkilemeyecektir. 

Ancak, 5 inci 'maddemin 2 nci fıkrasının h) 'bendine göne ,isözikomusu şantiye veya 
projenin ajltı aydan daiha kusa sürmesi halinde, hu faaliyetler hir işyerli- oluşturmayacaik 
ve hu şantliye veya projelerde ifa edien hizmetler dolayısıyla vergilendirme, ıbu mad
denin 1 inci fıkrasına 'göre yürütülecektir. 
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IMADDE m 

Direktörlere Yapılan Ödemeler 

Bir Âkit Devlet muk'kniniıni diğer iAıkliıt Deivlet mülkimi ollaın fok ıkurumun yöne
tim kuruılu üıyeai' oüması dolayısıyla ©İde «fctiği huzur hakkı (ödeneği, -prim, ikramiye 
ve diğer 'benzeni ödemekler, ödemeyi yapan kurumum ımıuıkıim olduğu Devlette verglen-
dirdılöbiilir. 

MADDE 17 
Sanatçı ve Sporcular 

1. Bu Anlaşmanın 14 üncü ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, 
bir Âkit Devlet mukimi olan ve tiyatro, sinema, radyo ve televizyon artistliği yapan 
veya müzisyen olarak çalışan veya kişisel yeteneklerini kullanarak halkı eğlendiren sa
natçıların ve bunun yanısıra sporcuların diğer Âkiit Devlette icra ettikleri bu nitelikteki 
faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan 
gelir kendisine değil de bir başkasına yönelirse bu gelir, 7 nci, 14 üncü ve 15 inci mad
de hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edil
diği Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

3. Sanatçı ve sporcuların bir Âkit Devlette icra ettikleri faaliyetlerden dolayı elde 
ettikleri gelire, bu Devlete yapılan söz konusu ziyaretin diğer Âkit Devletin veya bir 
mahallî idaresinin kamusal fonlarından tamamen desteklenmesi halinde, bu maddenin 
1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. 

MADDE 18 
Emekli ödenekleri 

Bu Anlaşmanın 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası saklı kalmak üzere : 

a) Geçmiş hizmetlerin karşılığında ödenen emekli maaşları ile sağlanan diğer 
benzeri menfaatler; 

b) Âkit Devletlerden herhangi birinin sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde yapı
lan her türlü ödemeler ile, 

c) Diğer düzenli! ödemeler; 
Sadece kendisine ödemede bulunulan kişinin mukim olduğu Devlette vergilendi

rilecektir. 

Bu madde amaçlan bakımından, «düzenli ödeme» deyimi, para ve parayla ölçü
lebilir menfaatler karşılığında, tam ve yeterli ödemede bulunma taahhüdü altında, 
ömür boyu veya belirli veya belirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak 
ödenecek olan belli bir meblağı ifade eder. 
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MADDE 19 
Kamu Hizmetleri 

1. Bir Âkit Devlete veya ona ait bir mahallî idareye bir kamu görevi dolayısıyla 
bir gerçek kişi tarafından ifa edilen veya edilmiş olan hizmetler karşılığında, bu Âkit 
Devlet veya mahallî idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan yapılan öde
meler ve sağlanan menfaatler (emekli maaşları dahil), sadece bu Devlette vergilendi-
rilebilecektir. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasına bakılmaksızın, bir Âkit Devletin kendisi veya 
mahallî idaresi tarafından yürütülen ticarî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında 
yapılan ödemelere, sağlanan menfaatlere ve emekli maaşlarına 15 inci, 16 ncı ve 18 inci 
maddelerin hükümleril uygulanacaktır. 

MADDE 20 
Araştırmacı, öğretmen, öğrenci ve Stajyerler 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette sadece öğrenim veya 
meslekî eğitim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere, geçim, öğrenim veya mes
lekî eğitim masraflarını karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapı
lan ödemeler, öğrenim süresince bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Bir Âkit Devlet vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette sadece öğretim ve bilim
sel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin öğretim 
veya araştırma karşılığında, iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için, bu diğer Dev
letin dışındaki kaynaklardan sağladığı paralar, bu diğer Devlette vergiden istisna edi
lecektir. 

3. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenim veya stajda 
bulunan bir öğrenci veya stajyerin : 

a) Bir vakıf kuruluşu, eğitim kurumu veya devletlerarası teknik yardımlaşma 
programından geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılamak üzere al
dığı burs, bağış, tahsisat ve benzeri paralar ile 

b) öğrenimi veya mesleğiyle ilgili uygulama alışkanlıkları kazanmak üzere, bir 
takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde ifa ettiği hizmetlerden elde ettiği üc
retler, 

Bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

MADDE 21 
Diğer Gelirler 

X 1. Âkit Devletlerden birinin bir mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaş
manın daha önceki maddelerinde ele alınmayan gelir unsurları, sadece bu Devlette ver-
gilendirilebilecektir. 

2. Bu Anlaşmanın 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul 
varlıklardan elde edilen gelir hariç olmak üzere, Âkit Devletlerden birinin bir muki
minin diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya serbest 
meslek faaliyetinde bulunması ve söz konusu işyeri ile geliri doğuran hak veya varlık 
arasında önemli bir bağ olması halinde, söz konusu gelire bu maddenin 1 inci fıkrası 
uygulanmayacaktır. Bu durumda, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 
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MADDE 22 

Çifte Vergilendirmenin önlenmesi 

1. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir : 
a) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın kuralları uyarınca Kuzey Kıbrıs'ta ver

gilendirilebilen ve bu fıkranın (c) bendi dışında kalan bir gelir elde ettiğinde, söz ko
nusu gelir, Türkiye'de gelir üzerinden alınan her türlü vergiden istisna edilecektir. An
cak, bu mukimin geri kalan geliri üzerinden müterakki tarifeye göre Türkiye'de öde
yeceği verginin hesabında söz konusu istisna gelir, sanki istisnaya tabi değilmiş gibi 
dikkate alınacaktır. 

b) Bu fıkranın (c) bendi hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti muki
mi bir kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mukimi bir kurumdan elde etmiş ol
duğu temettüler dolayısıyla Türkiye'de vergilendirilmeyecektir. 

Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için Türkiye'de mukim kurumlar arasında elde 
edilen tçmettülerin Türkiye'de kurumlar vergisine tabi tutulmaması şarttır. 

c) Türkiye, bir mukiminin, bu Anlaşmanın 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası, 10 un
cu, 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Kuzey 
Kıbrıs'ta vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, Kuzey Kıbrıs'ta söz konusu 
gelir üzerinden ödenen vergiyi, Türkiye'de tarh edilen verginin Kuzey Kıbrıs'ta elde 
edilen gelire isabet eden kısmından mahsup edecektir. Ancak, Kuzey Kıbrıs'ta ödenen 
verginin Türkiye'de ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde, aradaki fark dik
kate alınmayacaktır. 

2. Kuzey Kıbrıs mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlene
cektir : 

Kuzey Kıbrıs, bir mukiminin, Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi 
halinde, Türkiye'de söz konusu gelir üzerinden ödenen vergiyi, Kuzey Kıbrıs'ta tarh 
edilen benzeri verginin Türkiye'de elde edilen gelire isabet eden kısmından mahsup 
edecektir. Ancak, Türkiye'de ödenen verginin Kuzey Kıbrıs'ta ödenmesi gereken ver
giden fazla olması halinde, aradaki fark dikkate alınmayacaktır. 

MADDE 23 
Ayrım Yapılmaması 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette bu diğer Devletin vatan
daşlarının 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 işletmesinin diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer 
Devletin aynı faaliyetleri yürüten herhangi bir işletmesine göre daha az lehe bir ver
gilemeyle 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 olu
nan veya kontrol edilen işletmeleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri işletmelerin tabi 
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oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik 
veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

4. Bu Anlaşmanın 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, 9 uncu maddesinin 1 inci fık
rası, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası ve 12 nci maddesinin 6 nci fıkrası hükümlerinin 
uygulanacağı durumlar hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet işletmesinin vergiye tabi 
kazancı belirlenirken, bu işletmenin diğer Âkit Devletin bir mukimine yaptığı faiz, 
gayrimaddî hak bedeli şeklindeki ödemelerle diğer benzeri ödemeler, bu ödemeler san
ki ilk bahsedilen Devletin herhangi bir mukimine yapılmış gibi aynı şekilde indirile
bilecektir. 

Bu fıkra hükümlerinin uygulanabilmesi için, gerektiğinde bu Anlaşmanın 24 üncü 
maddesinde belirtilen hükümlere başvurulacaktır. 

5. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları 
dolayısıyla uyguladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet 
mukimlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

MADDE 24 
Karşılıklı Anlaşma Usulü 

1. Bir Âk'it Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemleri
nin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya ya
ratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına 
arz edebilir. Bu kişinin durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o za
man vatandaşı olduğu Âkit Devletin yçtkili makamına başvurabilir. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr 
bir çözüme ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek 
amacıyla, diğer ÂMt Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarf ede
cektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygu
lanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek 
için gayret göstereceklerdir .Aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuşturulamamış 
durumlardan kaynaklanan çifte vergilemenin ortadan kaldırılması için birbirlerine da
nışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen husus
larda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. An
laşmaya varabilmek için sözlü görüş alış - verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, 
Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyonda yürütü
lebilir. 
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MADDE 25 
Bilgi Değişimi 

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 yürütülmesi için 
ve bu vergilerle ilgili olarak doğabilecek kayıpların önlenmesi ve önleyici mevzuat 
hükümlerinin uygulanabilmesi amacıyla gerekli görecekleri bilgileri değişime tabi tuta
caklardır. Bir Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mev
zuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada be
lirtilen vergilerin ve bunlara ilişkin cezaların tahakkuk, tahsil ve cebri icrasıyla uğra
şan veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli olan kişi veya makam
lara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar 
söz konusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklar
dır. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî 
kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrası, hiçbir surette Âkit Devletlerden birini : 
a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına uy

mayacak idarî önlemler alma; 

b) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çer
çevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren bil
gileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme, 

Yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

MADDE 26 
tdarî Yardımlaşma 

1. Âkit Devletler, 2 nci madde kapsamına giren vergilerin asıllarının, zamlarının, 
eklerinin, faizlerinin, giderlerinin ve ceza hukuku sınırlarına girmeyen para cezalarının 
tebliğ ve tahsili amacıyla karşılıklı yardımlaşmayı taahhüt ederler. 

2. Bir Âkit Devletin yetkili makamının talebi üzerine diğer Âkit Devletin yet
kili makamı, kendi Devletinde yukarıda bahsedilen vergilerin tebliğ ve tahsiline uygu
lanan mevzuat hükümlerini dikkate almak suretiyle birinci fıkrada belirtilen ve ilk 
Devlette tahsil edilebilir hale gelmiş olan kamu alacaklarının tebliğini ve tahsilini sağ
layacaktır. Bu alacaklar, kendisinden talepte bulunulan Devlette hiçbir öncelik kazan
mayacak ve bu Devlet, talepte bulunan Devletin mevzuatının müsaade etmediği hiçbir 
icraî tedbiri alma yükümlülüğü altında tutulmayacaktır. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen talepler, icraî belgelerin resmî bir ör
neği ile desteklenecek ve eğer gerekiyorsa ilam mahiyetindeki mahkeme kararının res
mî bir örneği de eklenecektir. 
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4. Bir Âkit Devletin yetkili makamı, haklarını güvence altına almak amacıyla, 
henüz itiraz yolu açık bulunan kamu alacakları için de, diğer Âkit Devletin yetkili ma
kamına başvurup, bu diğer Devletin mevzuatında öngörülen koruma tedbirlerinin alın
masını isteyebilir; bu tedbirler için duruma göre de bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü 
fıkra hükümleri uygulanabilir. 

5. Bu Anlaşmanın 25 inci-maddesinin 1 inci fıkrası, kendisinden talepte bulunu
lan Devletin yetkili makamına, bu maddenin bundan önceki fıkralarının uygulanması 
dolayısıyla sunulan bütün bilgilere de aynen uygulanacaktır. 

6. Âkit Devletler, kendi vergi kanunlarının uygulanması yönünden yaptıkları 
vergi incelemesi dolayısıyla, her zaman için, diğer Âkit Devletten, bu diğer Devlet 
sınırları içinde gerçekleştirilen iktisadî, faaliyetleri incelemeye tabi tutma talebinde bu
lunabilirler. Bu diğer Âkit Devlet, bu talebi imkânları ölçüsünde en kısa zamanda ye
rine getirmek için gerekli her türlü tedbiri alır. Gereğinde, bu inceleme her iki Devle
tin vergi inceleme elemanlarınca işbirliği halinde yürütülür. 

7. Bir Âkit Devletin diğer Âkit Devlette hizmet ifa eden vatandaşları, vergi so
runlarının halli için, kendi Devletlerinin bu hususta yetkili makamının bu diğer Dev
lete gönderdiği memurların yardımına başvurabilir. Bu makam ve memurların yetki 
ve sorumlulukları, bu diğer Devletteki benzeri makam ve memurların yetki ve sorum
luluklarına ilişkin hukukî düzenlemelere göre belirlenir. \ 

MADDE 27 
Diplomatlar ve Konsolosluk Mensupları 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomatlar ve konsolosluk mensuplarının ,devletler hu
kukunun genel kuralları, özel anlaşma veya Âkit Devletlerdeki diplomatik haklara 
ilişkin mevzuat kuralları uyarınca yararlandırıldıkları malî ayrıcalıkları etkilemeye
cektir. 

MADDE 28 
Yürürlüğe Girme 

1. Âkit Devletlerden herbiri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mev
zuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerime bildirecektir. Anlaşma, bu bil
dirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. Anlaşma hükümleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta, Anlaşmanın yürürlüğe gir
diği yılı izleyen yılın ocak ayının birinci günü başlayan veya daha sonra başlayan her 
vergilendirme dönemine ilişkin vergilere uygulanacaktır. 

3. Bu Anlaşma, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bağlı kalınmak
sızın, bu Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin ikinci paragrafı, 
11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince, bir Âkit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve iratlar hakkında 
1.1.1987 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için yürürlüğe girer ve 
hüküm ifade eder. Aynı zamanda, 1.1,1987 tarihine kadar ilk bahsedilen Âkit Devlette 
elde edilen bu tür kazanç ve iratlar üzerinden, bu Âkit Devlete geçmişte borçlanılan, 
fakat 1.1.1987 tarihine kadar henüz bu Devlete ödenmemiş olan vergiler için de aynı 
tarihte yürürlüğe girer ve hüküm ifade eder. 
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MADDE 29 
Yürürlükten Kalkma 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte 
kalacaktır. Âkit Devletlerden biri Anlaşmayı, her takvim yılının bitiminden en az altı 
ay önce diplomatik yollardan yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. 

Bu durumda Anlaşma, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın ocak ayı
nın birinci günü başlayan veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine iliş
kin vergiler için hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYIDEN. İki Devletin tam yetkili temsilcileri, bu Anlaşmayı 
imzaladılar. 

Bu Anlaşma iki nüsha olarak Lefkoşe'de, 22.12.1987 tarihinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK 
ADINA CUMHURİYETİ ADINA 

Ertuğrul Kumcuoğlu Mehmet Bayram 
Lefkoşe Büyükelçisi Maliye ve Gümrükler Bakanı 
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T. B . M . M . (S. Sayısı: 117) 
Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi ile 
İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /502) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20.10.1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2204/04525 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
16.10.1988 tarihinde kararlaştırılan «Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi İle 
İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

TBMM'nin 7 Ocak 1955 tarih ve 6449 sayılı Kanun ile tasdik ettiği Gümrük Ta
rifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklatürüne Mütedair Mukavelename'nin ekinde yer 
alan ve Brüksel Nomanklatürü olarak adlandırılan dörtlü sayısal koda dayalı sistem 
artık ihtiyaca cevap verememektedir. Üstelik, İBrüksel Nomanklatürüne ABD gibi bü
yük bazı ticarî güçlerin taraf olmamaları da yıllarca büyük bir eksiklik ve çeşitli güç
lükler yaratıcı bir unsur olarak hissedilmiştir. 

Dünya çapında amaç uluslararası ticarî mübadeleleri ve müzakereleri kolay ya
pılabilir hale getirmek olduğundan, Gümrük İşbirliği Konseyi yıllar süren bir çalışma 
sonucu Armonize Mal Tanımlama ve Kodlama sistemi ile ilgili Uluslararası Sözleş
meyi hazırlamıştır. 

Başka bir deyişle, bu Sözleşme ile esas olarak, uluslararası ticaretle ilgili istatis
tiklerin toplanması, mukayesesi ve analizi kolaylaştırılmak istenmiş; mübadelelerde 
malın bir sınıflandırma sisteminden diğerine geçerken yeniden tanımlanmasından, sı
nıflandırılmasından ve tekrar kodlanmasından doğan masrafı azaltmak ve ticarî bel
gelerin standardizasyonu ve verilerin aktarılmasını basitleştirilmek arzulanmıştır. 

Öte yandan, teknolojide ve uluslararası ticarî yapılardaki gelişmeler Brüksel No-
manklatüründe geniş çapta değişiklikler gerektirmiştir. Gerçekten, Hükümetler ve ti-
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cari çevrelerce gümrük tarifeleri ve istatistik amaçları için gerekli detaylar Brüksel 
Nomanklatüründe verilenlerin çok üstünde bir artış göstermiştir. Bu nomanklatür ma
lın çeşitli nakliye şekillerine ilişkin istatistikler ve navlun tarifeleri için de kullanıla
mamış ve ithalat ve.ihracat ile üretim istatistikleri arasında bağlantı kurulması imkâ
nını verememiştir. 

Yukarıda sayılan nedenlerle hazırlanan ve uygulanmakta olan çeşitli nomankla-
türleri de armonize eden yeni sözleşmeye bu itibarla kısaca Armonize Sistem denil
mektedir. 

Armonize Sistem Sözleşmesine halen en büyük ticarî partönerlerimiz dahil 43 dev
let taraf olmuş bulunmaktadır. 

Türkiye'nin dışa açılma politikaları ve AT'a tam üyelik müracaatı dikkate alındı
ğında bu sisteme katılması kaçınılmaz olmaktadır. Kaldı ki bu gerekçeler mevcut ol
masa dahi Türkiye boyutunda bir ülkenin uluslararası ticarî ilişkiler açısından bir an 
önce Armonize Sisteme katılması gerektiği takdir buyurulacaktır. Sözkonusu sistem 
Hükümetimize ticarî ilişkilerini yürütmede ve istatistikleri derlemede büyük kolaylık 
sağlayacak ve ihracat hacmini genişletme imkânını verecektir. Ayrıca, gümrük tari
felerinin tespiti açısından da Armonize Sistem daha detaylı bir çalışmaya elverişlidir. 

Türkiye AT ile yürüttüğü temaslarda ve GATT başta olmak üzere muhtelif ulus
lararası forumlarda 1 Ocak 1989'dan itibaren Armonize Sisteme katılma niyetini 
açıklamış; ayrıca, bu yönde Hükümetimizce bir prensip kararı alınmıştır. 

Armonize Sistem Sözleşmesine katılmamızı müteakip alınacak tedbirler ve gerek
li düzenlemelerle ilgili çalışmalar da yıllardır ilgili makamların katılımı ile kurulan 
Komisyonlarda ele alınmış ve sonuçlandırılma aşamasına getirilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Armonize İMal Tanımı ve Kodlama Sistemi ile İlgili Uluslararası 
Sözleşme'nin 12 nci maddesi, bu Sözleşmeye Âkit taraf olabilme usullerini düzenle
mektedir. Anılan maddenin 1 numaralı paragrafının ı(c) bendi ise, Sözleşmenin imza
ya açık tutulması sona erdikten sonra bü Sözleşmeye katılmaya imkân vermektedir. 
Bu itibarla Türkiye, mezkûr ı(b) bendinin tanıdığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle 
Sözleşmeye katılmaktadır. 

Genel Gerekçe'de belirtildiği gibi, Türkiye, AT ile yürüttüğü temaslarda ve GATT 
başta olmak üzere çeşitli uluslararası forumlarda 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren 
Armonize ISİsteme katılma niyetini açıklamış bulunduğundan, anılan Sözleşmenin ül
kemiz açısından uygulanma tarihi de 1 Ocak 1989 olarak tespit edilmektedir. 

Madde 2. — Sözleşme'ye taraf olmamız dolayısıyla doğabilecek uluslararası yü
kümlülükler konusunda gerekli tedbirlerin alınması hususunda Bakanlar Kurulu yetkili 
kılınmaktadır. 

Madde 3. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmaktadır. 

Madde 4. — Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmek
tedir. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/502 24.10.1988 

Karar No. : (1-2) 32 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 
«Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye 

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 24.10.1988 
Tarihli 1-2/3 Sayılı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Baş
bakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi teknolojideki ve uluslararası ticarî ya
pılardaki değişmeler ile Türkiye'nin dışa açılma politikaları ve AT'a tam üyelik müra
caatı dikkate alındığında, bu sisteme katılmak kaçınılmaz olduğundan, Sözleşme Ko
misyonumuzca da usulüne uygun şekilde görüşülmüş ve başlığı «Uyumu Sağlanmış 
Mail Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» olarak, 1 inci Madde «Gümrük işbirliği 
Konseyi tarafından hazırlanarak 14 Haziran 1983 Tarihinde Brüksel'de kabul edüen 
ve 10 Haziran 1985 Tarihinde imzaya açılan Uyumu Sağlanmış Mal Tanımı ve Kod
lama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme'ye, bu Sözleşmenin 12 nci Maddesinin 
1 (c) bendi hükmü uyarınca 1 Ocak 1989 Tarihinden geçerli olmak üzere katılmamız 
uygun bulunmuştur,» olarak, 2 nci Maddede de buna paralel değişiklik yapılarak kabul 
edilmiştir. 

Raporumuzun ve Komisyon Üyelerinin imza belgesinin paraflı ve mühürlü iki
şer nüshası Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulrnak üzere Başkanlığa saygıyla 
arz olunur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 
Üye 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Üye 
H. Cahit Aral 

Elazığ 

Üye 
Ersin Taranoğlu 

Sakarya 
Üye 

Ali Şakir Ergin 
Yozgat 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 
Üye 

Ayçan Çakır oğulları 
Denizli 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 27 . 10 . 1988 

Esas No. : 1/502 
Karar No. : 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak 20.10.1988 tarihinde Bakanlar Kurulunca Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi gereği Dışişleri Komis
yonunda 'görüşülerek kabul edildikten sonra 24.10.1988 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edilen «Armonize Mal Tanımı ve Kadlama Sistemi Hakkında Uluslararası Söz
leşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
26.10.1988 tarihinde yaptığı 43 üncü birleşimde Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla gö
rüşülmüştür. 

. Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, şu anda yürürlükte olan ve Brüksel Nomank'la-
türü olarak adlandırılan dörtlü sayısal koda dayalı sistemin teknolojide ve uluslararası 
ticarî yapılardaki gelişmeler nedeniyle artık ihtiyaca cevap vermediği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, Gümrük işbirliği Konseyi tarafından yıllar süren bir çalışma sonucu 
Armonize Mal Tanımlama ve Kodlama Sistemi ile lgili Uluslararası Sözleşme hazır
lanmıştır. 

Teknolojide ve uluslararası ticarî yapılardaki değişmeler ile ülkemizin dışa açılma 
politikaları ve Avrupa Topluluğuna tam üyelik müracaatı dikkate alındığında bu siste
me katılmanın kaçınılmaz olduğu görülmektedir. 

Tasarı ve (gerekçesi Komisyonumuzca da olumlu bulunarak Dışişleri Komisyonu 
metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarı metninin 1 ve 2 nci maddeleri ile başlığında yer alan ancak, Dışişleri Komis
yonunda çıkarılarak yerine «Uyumu Sağlanmış» ibaresi konan «Armonize» kelimesi, 
uluslararası platformlarda yaygın bir şekilde kullanılması ve Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca hazırlanan dokümanlarda da yer alması nedeniyle yeniden metne eklenmiş, 
«Uyumu Sağlanmış» ibaresi de «Armonize» kelimesinden sonra gelmek ve parantez için
de yazılmak suretiyle metinde müha'faza edilmiştir. Hükümetin sunduğu Sözleşme met
ninde ise, Komisyonun herhangi bir değişiklik yapması hususu mümkün görülmemiştir. 

Ayrıca, Dışişleri Komisyonu metninin 2 nci maddesinde yer alan «... almak ve ge
rekli düzenlemeleri yapmak...» ibaresi, «... alınması ve gerekli düzenlemelerin yapıl
ması...» şeklinde değiştirilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu metninin 1 ve 2 nci maddeleri yukarıda belirtilen değişiklik-
Jerle, yürürlük ve yürütmeye ilişildin 3 ve 4 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

1 ve 2 nci maddelerde yapılan değişikliğe paralel olarak başlık yeniden düzenlen
miştir. 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Kemal Akkaya 
Samsun 
Sözcü 

İsmail Şengün 
Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

îmzada bulunamadı. 
Hazım Kut ay 

Ankara 
Nabi Sabuncu 

Aydın 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

H. Orhan Ergüder 
istanbul 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

îmzada bulunamadı. 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Birsel Sönmez 

Niğde 
Şakir Şeker 

Sivas 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

îmzada bulunamadı. 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 
Abdullah Ay kon Doğan 

İsparta 
Mehmet Moğultay 

îstanbul 
îmzada bulunamadı. 

Birgen Keleş 
îzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

İdris Arıkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

îmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ İMETÎN 

Armonize Mal Tanımı ye Kodlama Sistemi ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından hazırlanarak 14 Haziran 
1983 tarihinde Brüksel'de kabul ©dilen «Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi 
ile İlgili Uluslararası Sözleşme'ye, bu Sözleşme'nin 12 nci maddesinin 1 (c) bendi hü
kümleri uyarınca 1 Ocak 1989 tarihinden geçenli olmak üzere katılmamız uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi ile İlgili Uluslararası 
Sözleşmeye taraf olunması sebebiyle doğacak uluslararası yükümlülükler için tedbir 
almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Uyumu Sağlanmış Mal Tanımı ve Kod
lama Sistemi Hakkında Uluslararası Söz
leşmeye Katılmamızın Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük İşbirliği Kon
seyi tarafından hazırlanarak 14 Haziran 
1983 tarihinde Brüksel'de kabul edilen 
ve 10 Haziran 1985 tarihinde imzaya açı
lan «Uyumu Sağlanmış Mal Tanımı ve 
Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası 
Sözleşme» ye, bu sözleşmenin 12 nci mad
desinin 1 (c) bendi hükmü uyarınca 
1 Ocak 1989 tarihinden geçerli olmak 
üzere katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Uyumu Sağlanmış 
Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hak
kında Uluslararası Sözleşmeye taraif olun
ması sebebiyle doğacak yükümlülükler 
için tedbir almak ve gerekli düzenlemele
ri yapmak hususunda Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Armonize (Uyumu Sağlanmış) Mal Ta
nımı ve Kodlama Sistemi Hakkında 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük İşbirliği Kon
seyi tarafından hazırlanarak 14 Haziran 
1983 tarihinde Brüksel'de kabul edilen ve 
10 Haziran 1985 tarihinde imzaya açılan 
«Armonize (Uyumu Sağlanmış) Mal Ta
nımı ve Kodlama Sistemi Hakkında 
Uluslararası Sözleşme» ye, bu sözleşme
nin 12 nci maddesinin 1 (c) bendi hük
mü uyarınca 1 Ocak 1989 tarihinden ge
çerli olmak üzere katılmamız uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Armonize (Uyumu 
Sağlanmış) Mal Tanımı ve Kodlama Sis
temi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye 
taraf olunması sebebiyle doğacak yü
kümlülükler için tedbir alınması ve ge
rekli düzenlemelerin yapılması hususun
da Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özaî 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
7. K. Erdem 

DeVlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A., Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı V. 
A. Bozer 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
İV. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

16 . 10 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Kültür ve 
M. 

Turizm Bakanı 
T. Titiz 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

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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ARMONİZE MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI SÖZLEŞME 

ÖNSÖZ 
Gümrülk IşJbMiği Konseyi himayesinde hazırlanan -bu Sözleşmeye Âkit Taraflar, 
Uluslararası ticareti kolaylaştırmayı arzu ederek, 
Özellikle uluslararası ticaretle 'ilgili istatistiklerin toplanmasını, mukayesesini ve 

analizini kollıaylaştırmıayı arzu ederek, 
Uluslararası ticarette malın bir sınıflandırma sisteminden diğerine geçerken ye

niden tanımlanmasından, sınıflandırılmasından ve tekrar kodlanmasından doğan mas
rafı azaltmayı ve ıticarî 'belgelerin standardizasyonu ve verilerin alktarılmasMiı kolaylaş
tırmayı arzu ederek, 

Teknolojideki ve uluslararası ticarî yapılardaki 'gelişmelerin, 15 Aralık 1950'de 
Brüksel'de aktedilen Gümrük Tarifelerinde Malların Sınıflandırılmalarına ait Nomank-
latürle ilgili Sözleşmede .ge'niş çapta değişiklikler gerektirdiğini dikkate alarak, 

Ayrıca, hükümetler ve ticarî çevrelerce Gümrülk Tarifeleri ve istatistik amaçları 
için gerekli detaylarım yukarıda sözlü edilen Sözleşmeye ekili Nomanklatürde verilen
lerin çok üstünde artoış gösterdiğini dikkate alarak, 

Uluslararası ticaret müzakereleri için doğru ve kıyaslanıalbülir verilerin önemini 
dikkate alarak, 

Armonize Sistemin, malın çeşitli nakliye şekillerime ilişlkiın istatistikler ile navlun 
tarifeleri için kullanılmak üzere yapıldığını dikkate alarak, 

Armonize Sistdrnıin, 'ticarî eşya tanımı ve Ikodlaıma sistemleriyle mümkün olduğu 
kadar kapsamlı bir şekilde birleştirilmek üzere yapıldığını dikkate alarak, 

Armonize 'Sistemin, ithalat ve İhracat ticarî istatistikleri İte üretim istatistikleri 
arasında mümkün olduğu kadar sıkı bir bağlantı kurulmasını sağlamak üzere yapıl
dığını dikkate alarak, 

Armonize Sistemle, Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Ticarî Sınıflandırma
sı (SITC) arasındaki sıkı bir ilişkinin sürdürülmesi gerektiğini dikkate alarak, 

Uluslararası ticaretle ilgili çeşitli çevrelerce kullanıma uygun birleşik tarife ve 
istatistik nomanlkiatürü yoluyla yukarıda belirtilen ihtiyaçllarım karşılanması arzusunu 
dikkate alarak, 

Teknolojidıelki ve uluslararası ticarî yapiıandaki gelişmelerin ışığı alt'imda Armonize 
Sistemin güncelleştirilmesini sağlamanın önemli olduğunu dikkate alarak, 

Gümrük işbirliği Konseyince kurulan Armonize Sistem. Komitesi tarafından, bu 
alanda yapılmış olan çalışmaları göz önünde tutarak, 

Yukarıda sözü edilen NoımanlklalCür Sözleşmesi bu amaçların bazılarına ulaşmada 
etkin bir araç olduğunu kanıtlamışsa da, bu konuda arzu edilen sonuçları elde etmede 
en iyi yollun yeni bir uluslararası sözleşme imzalamaya bağlı olduğunu dikkate ala
rak, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
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MADDE 1 
Tanımlan 

Bu Sözleşmede : 
(a) Bundan 'böyle «Armonize Sistem» olarak anılacak olan «Armonize Mal Ta

nımı ve Koddama Sistemi» tabirinden, bu Sözleşme ekinde yer alan, pozisyonları, alt 
pozisyonları ve bunlara ait sayısal Ikodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını 
ve Armonize Sistemin yorumu ile ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatür an
laşılır. 

(b) «Gümrük Tarife Nomanklatürü» tabirinden, ithal edilen maldan gümrük ver
gisi alma amacıyla, Âkit Tarafın mevzuatına göre hazırlanan nomanlklatür anlaşılır. 

(e) «İstatistik! Noman'klatüıiler» tabirinden, ithalat ve ihracat ticarî istatistikle
rine ilişkin verilerin toplanması için Âkit Tarafça hazırlanan mal nomanklatürleri an
laşılır. 

(d) «Birleşik Tarife ve İstatistik Nomariklatürü» talhirinden, gümrülk tarife ve 
istatistik nomanklatürlerininı bir araya getirildiği, eşyamn ithalat sırasında 'beyanı için 
Âkit Tarafından kanunen yapılması gereken nomanlklatür anlaşılır. 

(e) «Konseyi Kuran Sözleşme» tabirinden, 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de 
aktedilen, bir Gümrük İşbirliği Konseyini kuran Sözleşme anlaşılır. 

(f) «Konsey» tabirinden, yukarıdaki (e) paragrafında anılan Gümrük İşbirliği 
Konseyi anlaşılır. 

(g) «Genel Sekreter» tabirinden, Konsey Genel Sekreteri anlaşılır. 
(h) «Onaylama» tabirinden, onay, kabul veya tasvip anlaşılır. 

IMADDE) 12 
Ek 

İşbu Sözleşmenin Eki, bu Sözleşmenin ayrıljmaz bir parçasını teşkil eder ve bu 
Sözleşmeye yapılan her atıf FJk'ine de yapılmış sayılır. 

MADDE 3 
Âkit Tarafların Yükümlülükleri 

1. 4 üncü Maddede belirtilen istisnalar saklı kalmak şartıyla; 
(a) Bu paragrafın (c) bendi hükümleri hariç tutulmak şartıyla, her Âkit Taraf, 

bu Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kendi gümrük tarife 
ve istatistik nomanklatürleriyle Armonize Sistem arasında uygunluk sağlamayı taah
hüt eder. Böylece kendi gümrük tarife ve istatistik nomanklatürlerinde; 

(i) İlave veya değişiklik yapmaksızın Armonize Sistemin tüm pozisyonlarını ve 
alt pozisyonlarını, bu pozisyonlara ait sayısal kodlarla birlikte kullanmayı; 

(ii) Armonize Sistemin yorumuna dair Genel Kuralları ve tüm Bölüm, Fasıl 
ve Alt Pozisyon Notlarını uygulamayı ve Armonize Sistemin Bölüm, Fasıl, Pozisyon ve 
Alt Pozisyonlarının kapsamım değiştirmeyi; ve 

(iii) Armonize Sistemin sayısal düzenini takip etmeyi taahhüt eder. 
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(b) Ayrıca, her Âkit Taraf, Armonize Sistemin altı basamaklı koduna uygun 
olan ithalat ve ihracat istatistiklerini veya ticarî sır ya da ulusal emniyet gibi istisnai 
sebeplerin engel olmaması halinde bu seviyeden daha ileri olanını kendi inisiyatifiyle 
yayınlar. 

(c) Bu maddenin hiçbir hükmü, bir Âkit Tarafın, kendi birledik tarife/istatistik 
nomanklatüründe, yukarıda (a) (i), (a) (ii), ve (a) (iii) de belirtilen yükümlülükleri ye
rine getirmesi şartıyla, Armonize Sistemin Alt Pozisyonlarını kendi Gümrük Tarife 
Nomanlklatüründe kullanılmasını gerekli kılmaz. 

2. Her Âkit Taraf Armonize Sistemi uygulamak için kendi millî mevzuatında 
bu maddenin 1 (a) paragrafında belirtilen yükümlülüklere uygun olarak gerekli gördü
ğü metin uyarlamalarını yapabilir. 

3. Bu maddenin hiçbir hükmü, bir Âkit Tarafın kendi Gümrük Tarife veya is
tatistik Nomaoklatürlerinde Armonize Sistemdekinden daha ileri seviyede mal sınıf
landıran alt ayırımlar açmasını engellemez, ancak bu gibi herhangi bir alt ayırım, bu 
Sözleşme Ek'inde yer alan altılı sayısal koddan daha ileri bir seviyede ilave edilmeli 
ve kodlanmalıdır. 

MADDE 4 
Gelişme Yolundaki Ülkeler Tarafından Kısmî Uygulama 

1. Herhangi bir Gelişme Yolundaki Âkit Taraf, kendi uluslararası ticarî yapısı 
veya idarî kaynaklarını nazarı dikkate alarak, Armonize Sistem Alt pozisyonlarının 
bazılarını veya tümünü uygulamayı gerekli gördüğü sürece erteleyebilir. 

2. Bu madde hükümlerine göre Armonize Sistemi kısmen uygulamayı seçen Ge
lişme Yolundaki bir Âkit Taraf, bu Sözleşmenin kendi yönünden yürürlüğe girmesin
den itibaren 5 yıl içinde veya 1 inci paragraf hükümleri nazarı dikkate alarak gerekli 
olduğu düşünülen daha uzun bir süre içinde altı basamaklı Armonize Sistemin ta
mamen uygulanmasına yönelik her tür çabayı sarfetmeyi kabul eder. 

3. Bu madde hükümlerine göre Armonize Sistemi kısmen uygulamayı seçen Ge
lişme Yolundaki Âkit Taraf, herhangi bir tek tireli alt pozisyona ait iki tireli alt pozis
yonların veya herhangi bir pozisyona ait tek tireli alt pozisyonların hepsini uygular ve
ya hiçbirini uygulamaz. Kısmî uygulama yapılması halinde Armonize Sistem kodunda 
uygulanmayan, altıncı veya beşinci ve altıncı basamaklara sırasıyla «O» veya «00» ko
nulur. 

4. Bu madde hükümlerine göre Armonize Sistemi kısmen uygulamayı seçen 
Gelişme Yolundaki bir ülke, Âkit Taraf olurken bu Sözleşmenin kendi yönünden yü
rürlüğe gireceği tarihte uygulamayacağı alt pozisyonlar ile bu tarihten sonra uygulaya
cağı alt pozisyonları Genel Sekretere bildirir. 

5. Bu madde hükümlerine göre, Armonize Sistemi kısmen uygulamayı seçen her
hangi bir Gelişme Yolundaki Ülke, Âkit Taraf olurken, Sözleşmenin kendileri için yü
rürlüğe gireceği tarihten itibaren 3 yıl içinde altı basamaklı Armonize Sistemi tamamen 
uygulamayı resmen taahhüt edeceğini Genel Sekretere bildirebilir. 

6. Armonize Sistemi, bu madde hükümlerine göre kısmen uygulamayı seçen her
hangi bir Gelişme Yolundaki Âkit Taraf Ülke, uygulanmayan alt pozisyonlarla ilgili 
3 üncü maddedeki yükümlülüklerden kurtulur. 
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MADDE 5 
Gelişme Yolundaki Ülkelere Teknik Yardım 

Âkit Taraf olan Gelişmiş Ülkeler, talep üzerine Gelişme Yolundaki Ülkelere di
ğer konularla birlikte, personel eğitimi ve halihazırda kullandıkları Nomanklatürleri Ar
monize Sisteme dönüştürme konusunda mutabık kaldıkları üzere teknik yardim sağ
larlar ve onlara bu şekilde düzenlenen kendi sistemlerini Armonize Sistemde yapılan 
değişikliklerle güncelleştirmeleri veya Sözleşme hükümlerinin uygulanması konularında 
tavsiyede bulunurlar. 

MADDE 6 
Armonize Sistem Komitesi 

1. Bu Sözleşme çerçevesinde Armonize Sistem Komitesi olarak anılan ve her bir 
Âkit Tarafın temsilcilerinden oluşan bir Komite kurulur. 

2. Bu Komite, normal olarak, senede en az 2 kere toplanır. 
3. Komite Toplantıları, Genel Sekreterlikçe düzenlenir ve Âkit Taraflar aksine 

bir karar almadıkça, Konsey merkezinde yapılır. 
4. Armonize Sistem Komitesinde her Âkit Tarafın bir oy hakkı olacaktır; fakat, 

bu Sözleşmenin amaçları için ve gelecekte yapılacak herhangi bir Sözleşmeye halel 
vermeksizin Gümrük Birlik veya Ekonomik Birlik ve bu birliğe üye devletlerden biri 
veya daha fazlasının Âkit Taraf olması hallinde bu Âkit Taraflar birlikte sadece tek 
oy kullanırlar. Aynı şekilde Madde 11 (b) hükümlerine göre bir Gümrük Birliğinin 
veya Ekonomik Birliğinin Âkit Taraf olmaya uygun tüm üye devletleri, Âkit Taraf 
olduklarında tek bir oy kullanırlar. 

5. Armonize Sistem Komitesi, kendi başkanını ve bir veya daha fazla başkan 
yardımcısını seçer. 

6. Armonize Sistem Komitesi, üye oyların en az üçte iki çoğunluğuyla alınan 
kararlarla, iç tüzüğünü hazırüar. Bu yolla belirlenen iç tüzülk, Konsey tarafından onay
lanır. 

7. Komite uygun bulduğu takdirde hükümetlerarası veya diğer uluslararası ku
ruluşları gözliemci olarak, çalışmailanna katılmaya davet ©der. 

8. Özellikle 7 nci maddenin 1 (a) paragrafındaki hükümler nazarı dikkate alına
rak, gerekli görülıdüğünde, Komite, Alt Komiteleri, veya Çalışma Gruplarını kurar ve 
bu Alt Komitelere ve Çalışma Gruplarına üye olma, oy verme haklarını ve içtüzük
lerini belirler. 

MADDE 7 
Komitenin Görevleri 

1. Armonize Sistem Komitesi, 8. Madde hüıkümlenini nazarı dikkate alarak 
aşağıdaki görevleri yapar : 

(a) Özellikle kullananların ihtiyaçlarını ve teknolojide veya uluslararası ticarî 
yapıdaki gelişmeleri nazarı dikkate alarak, bu sözleşmede arzulanan değişikliklerin ya
pılmasını önermek; 
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(b) Armonize Sistemin yorumlanmasında yol gösterecek nitelikte Açıklayıcı Not
ları, Sınıflandırma Avilerini veya diğer bilgileri hazırlamak, 

(e) Armonize Sistemin yorumlanmasında ve uygulanmasında yeknesaklık sağla
mak amacıyla tavsiye kararlan hazırlamak; 

(d) Armonize Sistemin uygulanmasıyla ilgili bilgileri toplamak ve dağıtmak; 
(e) Kendi inisiyatifiyle veya istek üzerine, Âkit Taraflara, Konsey üyelerine ve 

Komitenin uygun göreceği hükümetlerarası veya diğer uluslararası kuruluşlara, Mal
ların Armonize Sistemde Sınıflandırılmasına ait herhangi bir meseleyle ilgili bilgi ver
mek veya tavsiyede bulunmak; 

(f) Konseyin her dönem toplantısında önerilen değişiklikleri, Açıklayıcı Notlan, 
Sınıflandırma Avilerini ve diğer bilgileri içeren faaliyetleriyle ilgili raporlar sunmak; 

>(g) Armonize Sistemle ilgili olarak Konseyin veya Âkit Tarafların gerekli gör
düğü diğer görevlerini yürütmek veya yetkisini kullanmak. 

2. Armonize Sistem Komitesinin bütçeye yansıyacak idarî kararları, Konseyin 
onayına bağlıdır. 

MADDE 8 
Konseyin Rolü 

1. Konsey, bu Sözleşmeye ilişkin olarak Armonize Sistem Komitesi tarafından 
hazırlanan değişiklik önerilerini inceler ve Sözleşmeye Âkit Taraf olan herhangi bir 
Konsey üyesi ülkenin, sözkonusu Ömerlilerin 'tamamımın veya herhangi bir kısmının 
tekrar incelenmek üzere Komiteye gönderilmesini istememesi halinde, 16 ncı madde
deki usule göre bu önerileri Âkit Taraflara tavsiye eder. 

2. 7. Maddenin 1. paragrafundaki hükümler .uyarınca, Armonize Sistem Ko
mitesi, bir dönem toplantısı sırasında, Açıklayıcı Notlanın, Sınıflandırma Aviılerinim, 
Armonize Sistemin yorumuna ilişkin diğer tavsiyelerin ve Armonize Sistemim Uygu-
tonmıasıında ve Yorumunda tam bir yeknesaklık sağlayacak tavsiye kararlarının, an
cak sözkonusu dönem toplantısının sona erdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 
herhangi bir Âkit Tarafın, bu sorunun Konseye götürülmesin i talep ettiğimi Genel Sek
retere bildirmemiş olması şartıyla, Konsey tarafından onaylanacağı düşünülür. 

3. Bu maddemin 2 ne i- paragrafındaki hükümler uyarımca konunun Konseye 
götürülmesi 'halimde, Konsey Açıklayıcı Notlarımı, Sınıflandırma Avilerini ve diğer 
bilgiler veya Tavsiye Kararlarımı eğer bu Sözleşmeye Âkit Taraf olan 'herhangi bir 
Konsey Üyesinin tekrar incelenmek üzere bunların- hepsini veya 'bir kısmımı Komıi,-
teye göndermeyi talep etmezse, onaylar. 

MADDE 9 
Gümrük Vergi Oranlan 

Âkit Taraflar, bu Sözleşme ile gümrük vergi oranlarıyla ilgili hiçbir yüküm
lülüğü üstlenmezler. 

MADDE 10 
Uyuşmazlıkların Halil 

1. Bu Sözleşmenin yorumu veya uygulıanmasıyla ilgili olarak, Âkit Taraflar 
arasında ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık, eğer mümkünse, kendi aralarında 
müzakere yoluyla halledilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 117) 



— 15 — 

2. 'Bu yola nalledilemeyen herhangi bir uyuşmazlık, aralarında uyuşmazlık 
olan Akit Taraflarca, bu uyuşmazlığı inceleyip halli konusunda 'bu Taraflara tav
siyelerde bulunacak olan Armonize Sistem Komitesine götürülür. 

3. Eğer Armonize Sistem Komitesi uyuşmazlığı halıledemezse, bu uyuşmazlık, 
Konseyin kuruluşuyla ilgili Sözleşmenin III (e) maddesi uyarınca tavsiyelerde bu
lunacak olan Konseye götürülür. 

4. Aralarında uyuşmazlık olan Taraflar, Komitenin veya Konseyin tavsiyele
rini bağlayıcı olarak kabul etmeleri hususunda önceden anlaşabilirler. 

MADDE 11 
Âkit Taraf Olma Şartları 

(a) Konsey üyesi Devletler; 
(b) Bu Sözleşme kapsamındaki konuların tümüne veya bazısı ile ilgili olarak 

kendilerine, (anlaşmalara katiilmak için yetki verilen Gümrük Birlikleri veya Eko
nomik BirlMar; ve 

(c) Konseyin talimatıyla Genel Sekreter tarafımdan davet edilen herhangi bir 
Devlet Âkit Taraf olabilir. 

MADDE 12 
Âkit Taraf Olma Usulü 

1. Âkit Taraf olmaya uygun herhangi bir Devlet veya Gümrük Birlik veya 
Ekonomik Birlik, bu Sözleşmeye : 

(a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak; 
(b) Onaylama kaydı ile Sözleşmeyi imzaladıktan sonra bir onaylama belgesi 

tevdi ederek; veya 
(c) Sözleşmenin imzaya açık tutulması sona erdikten sonra Sözleşmeye katı-

laralk Âkit Taraf olabilir. 
2. Bu Sözleşme, Brüksel'deki Konsey Merkezinde, 31 Aralık 1986 tarihine 

kadar 11 inci maddede 'belirtilen Devletlerin ve Gümrük Birliği veya Ekonomik Bir
iliklerin imzasına açık tutulaoalktır. Bu tarihten sonra, Sözleşme bu Devletlerin ve 
Gümrük veya Ekonomik Birliklerin katılmalarına açık tutulacaktır. 

3. Onay ve katılma belgeleri Genel Sekretere tevdi edilecektir. 

MADDE 13 
Yürürlüğe Girme 

1. işbu Sözleşmeyi lil inci maddede belirtilen Devletilerin ve Gümrük Birliği 
veya Ekonomik Birliğin en az 17'sinin, onay kaydı olmaksızın (imzalamalarımdan 
veya onay ve katılma belgelerini tevdi etmelerinden sonraki en az 12 en fazla 24 
ay içine rastlayan Ocak ayının 1,'inde, 1 Ocak 1987 tarihinden önce olmamak kay
dıyla, bu Sözleşme yürürlüğe girer. 

2. Bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen asgarî sayıya erişildikten sonra, 
bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzalayan, onaylayan veya kabul eden her-
nangi bir Devlet veya Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik açısından Sözleşme
nin daha erken yürürlüğe giriş tarihi belirtilmedikçe, Sözleşmeyi onay kaydı olmak
sızın imzaladıktan veya onay veya katılma belgesi tevdi ettikten sonraki en az 12 
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en fazla 24 ay içine rastlayan Ocak ayının l'inde yürürlüğe gülecektir. Bununla 'be
raber bu paragraf hükümleri (gereğince, işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi bu 
maddenin 1 inci paragrafında öngörülen tarihten daha önce olmaz. 

MADDE 14 
Bağlı Bölgelerdeki Uygulama 

,1. Herhangi bir Devlet, bu Sözleşmeye Âkit Taraf olduğu anda veya daha sonra, 
Genel Sekretere sunduğu bir bildiriyle, uluslararası ilişkilerden kendisinin sorumlu oldu
ğu ve bildiride ismini belirttiği bölgelerin tümünün veya herhangi birisinin, Sözleşme 
kapsamına alınmasını beyan edebilir. Bu tür bir bildiri, bildiride daha erken bir 
tarih belirtilmemişse, Sekretere ulaştığı tarihten itibaren en az 12 en fazla 24 ay 
içine rastlayan Ocak ayının l'inde yürürlüğe girer. Bununla beralber, işjbu Sözleşme, 
ilgili Devlette yürürlüğe girmeden önce, yukarıda belirtilen bölgelere uygulanmaz. 

2. Âkit (Tarafın, adı verilen bu bölgeyle uluslararası ilişkisinden doğan sorumlu
luğu bittiği anda veya 15 inci Maddedeki usule göre Genel Sekreterliğe bildirilen daha 
erken bir tarihte, işbu Sözleşmenin bu bölgeye uygulanması sona erer. 

MADDE (15 
Çekilme 

İşbu Sözleşmenin süresi sınırsızdır. Bununla beralber, herhangi bir Âkit Taraf 
bu Sözleşme'den çekildbilir ve Genel Sekreiterin çekilme belgesini almasından bir yıl 
sonra, eğer bu belgede daha geç bir tarih bildirilmemişse, bu sözleşmeden çekilme 
geçerlilik kazanır. 

IMADDE 16 
Değişiklik Usulü 

1. iKonsey bu Sözleşmede yapılan değişiklikleri Âkit Taraflara tavsiye edebilir. 
2. Herhangi bir Âkit Taraf, Genel Sekretere, tavsiye edilen değişikliklere itirazı 

olduğunu bildirdbilir ve bu Maddenin 3 üncü paragrafında beliirtilen süre içinde 
itirazını sonradan geri alabilir. 

3. Tavsiye edilen herhangi bir değişikliğin, Genel Sekreter tarafından bildirilen 
tarihten 6 ay sonra, bu sürenin sonuna kadar önemli bir itirazın olmaması şartıyla, 
kabul edilmiş sayılır. 

4. Kabul edilen değişiklikler, tüm Âkit Taraflar için, aşağıda belirtilen tarihler
den birin'de (yürürlüğe girer : 

(a) Tavsiye edilen değişikliğin 1 Nisan'dan önce 'bildirilmesi halinde yürürlük ta
rihi; bildirim tarihini izleyen ikinci yılın 1 Ocak tarihidir, veya 

(b) Tavsiye edilen değişikliğin 1 Nisan'dan veya daha sonra bildirilmesi halinde, 
yürürlüğe giriş tarihi, bildirim tarihini izleyen üçüncü yılın 1 Ocak tarihidir. 

5. Her bir Âkit Tarafın Istatistlik Nomanklatürleri ve Gümrük Tarife Nomankla-
türü veya 3 üncü Maddenin 1 (c) paragrafındak'i şartların yerine getirilmiş olması halin
de, birleşik Tarife ve İstatistik Nomanklatürü, bu Maddenin 4 üncü paragrafında be
lirtilen tarihte, değiştirilmiş Amnonfee Sisteme uygun hale getirilecektir. 
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6. Bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzalayan, katılan veya onaylayan her
hangi bir Devlet veya Gümrük B!irliği veya Ekionomilk Birlik, Âkit Taratf olduğunda, 
yürürlüğe girmiş veya bu Maddenin 3 üncü paragrafındaki hükümler uyarınca kabul 
edilmiş herhangi bir değişiklüğ kalbul etmiş sayılır. 

MADDE 17 
Akit Tarafların Armonize Sistemle İlgili Haklan 

Armonize Sisteme ilişkin herhangi bir sorunla ilgili olarak, 6-ncı Maddenin 4 üncü 
paragrafı, S inci Makide ve 16 ncı Madtieniin 2 nci paragrafı, Âkit Taraflara : 

(a) Âklit Tarafın bu Sözleşme hükümlerine göre, uyguladığı Armonize Sistemin 
tüm kısımlarında; veya 

(b) 13 üncü Madde hükümlerine uygun olarak, Sözleşmenin kendi yönünden yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar, işbu Sözleşme hükümlerine göre yukarıda belirtilen tarihte 
uygulamaya zorunlu olduğu Armonize Sistemin bütün kısımlarında; 

-veya 
<c) 4 üncü Madıden'in 5 inci paragrafında bahsedilen 3 yıllık bir süre zarfında ve 

bu sürenin blitimine kadar, altı (basamaklı Armonize Sistemi tamamen uygulamayı res
men taahhüt etmesi şartıyla Armonize Sistemin bütün kısımlarında; 

haklar tanır. 

MADDE 18 
Rezervler 

İşbu Sözleşmeye hiçbir rezerv kabul edilmez. 

MADDE 19 
Genel Skereterce Yapılan Bildirimler 

Genel Sekreter, Âkit Taraflara, Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletlere, bu Sözleş
meye Âkit Taraf olmayan Konsey Üyesi Devletlere ve Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterine : 

(a) 4 üncü maddeye uygun olarak aldığı bildirimleri; 
(b) 12 nci maddeyle ilgili imza, onay ve katılmaları; 
(c) 13 üncü maddeye uygun olarak işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini; 
(d) 14 üncü maddeye uygun olarak aldığı bildirimleri; 
(e) 15 inci maddeye uygun olarak aldığı çekilmeleri; 
(f) 16 ncı maddeye uygun olarak bu Sözleşmeye tavsiye edilen değişiklikleri; 
(g) 16 ncı maddeye uygun olarak tavsiye edilen değişikliklere yapılan itirazları 

ve uygun olduğunda bu itirazların geri alındığım; 
(h) 16 ncı maddeye-uygun olarak kabul edilen değişiklikleri ve bunların yürür

lüğe giriş tarihlerini; 
bildirir. 
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MADDE 20 
Birleşmiş Milletler Nezdinde Tescil 

Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi gereğince bu Sözleşme, Konsey 
Genel Sekreterinin isteği üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tescil ettirilir. 

Bunun belgesi olarak aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu Sözleş
meyi imzalamışlardır. 

Bu Sözleşme, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İn
gilizce dillerinde tek bir nüsha halinde 14 Haziran 1983 tarihinde Brüksel'de aktedilmiş 
olup, bu Sözleşmenin 11 inci maddesinde belirtilen tüm Devletlere ve Gümrük Birliğine 
veya Ekonomik Birliklere onaylanmış birer kopyasını gönderecek olan Konsey Genel 
Sekreterine tevdi edilir. 
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ARMONİZE MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜ 

(Haziran 1986 tarihinde Brüksel'de aktedümiştir.) 
15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de imzalanan Gümrük İşbirliği Konseyimi ku

ram Sözleşmeye Âkit Taraflar ve Avrupa Ekonomik Topluluğu, 
Armonize Mail Tanımı ve Kodlama Sistemine ilişkin Uluslararası Sözleşmenin 

(14 Haziran 1983 tarihinde Brüksel'de aJktedilen) 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe 
girmesinin arzu edildiğini diklkate alarak, 

Söz konusu Sözleşmenin 13 üncü maddesi değişmedikçe, Sözleşmenin bu mad
dede belirtilen tarihte yürürlüğe girişinin kesinlik arz etmediğini dikkate alarak, 

Aşağıdaki hususlarda karara varmışlardır : 

Madde 1 
14 Haziran 1983 tarihinde Brüksel'de aktedilmiş olan Armonize Mal Tanımı ve 

Kodlama Sistemine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (bundan sonra «Sözleşme» ola
rak 'bahsedilecektir) 13 üncü maddesinin 1 inoi paragrafı aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«İv Bu Sözleşme, yukarıdaki 11 ıımci maddede belirtilen Devletlerin veya Güm
rük Birliği veya Ekonomik Birliklerin en az onyedisinin rezerv veya onay ikaydı 
olmaksızın bu Sözleşmeyi imzalamalarından veya katılıra veya kabul belgelerini tevdi 
etmelerinden en az 3 ay sonraya rastlayan ilk Ocak ayının 1 inci günü, 1 Ocak 1988 
tarihlinden önce olmamak kaydıyla, yürürlüğe girer.» 

Madde 2 
A. Bu protokol Sözleşmeyle aynı anda yürürlüğe girecektir, ancak Sözleşme

nin 11 inci maddesinde 'belirtilen Devletlerin veya Gümrük Birliği veya Ekonomik 
Biirliklenin en az onyedisinin, Protokolü kabul belgelerini Gümrük İşbirliği Konseyi 
Genel Sekreterlğine tevdi etmiş olmaları şarttır. Bununla beraber, Devletler veya 
Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlikler daha önce veya aynı anda Sözleşmeyi re
zerv veya onay kaydı olmaksızın imzalamamışlarsa veya Sözleşmeye onay veya ka
tılma belgelerini daha önce veya aynı anda tevdi etmemişlerse, bu Devletler veya 
Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlikler bu protokolü kabul belgelerini tevdi etme
yebilirler. 

B. Yukarıdaki A paragrafına göre bu protokolün yürürlüğe giirmesinden sonra 
Sözleşmeye Akit Taraf olan herhangi 'bir Devlet veya Gümrük Birliği veya Eko
nomik Birlik, bu protokolle değiştirilmiş Sözleşmeye Âkit Taraf olacaklardır. 

NOT : Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi ile İlgili Uluslararası Sözleşmenin 
Eki NOMANKLATÜR çok hacimli olduğu için bastırılmamıştır. (NOMANK-
LATÜR'ün birer örneği siyasî parti gruplarına verilmiştir.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 117) 
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5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1 /504) 

T.C. 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 20 . 10 . 1988 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07 \ 101-220610467 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Malîye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 19,10.1988 tarihinde kararlaştırılan «5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı 
Giinırük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunim Bir Maddesindle 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasan»» ite gerekçesi ekili olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 

G E R E K Ç E 

Malumları bulunduğu üzere .günümüzde yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Ta
rife Cetveli 14.5.1964 Tarih ve 474 Sayılı Kanunun 1 liınoi maddesi ıMıe uygülaımaıya 
konan ve 22.1,1.1984 tarih ve 84/8793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 
cetveldir. Söz konusu cetvel 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de tanzim edilen ve 
7 Ocak 1955 tarih ve 6449 sayılı Kanunla onaylanan «Gümrük Tarifelerinde Eşya 
Tasnif Noımanklâtürü'ne Mütedair Mukavelename» mim ekinde yer alan Brüksel No-
manklâtürü'ne dayalı bulunmaktadır. 

Gümrük İşbirliği Konseyi bünyesinde yapılan çalışmalar sonucu teknolojik ge-
lişjmıelıer; ülkelerin istatistikî ihtiyaçları ve uluslararası ticaretim boyutlarındaki ge
lişmeler de dikkate alınarak gümrük işlemlerimde daha geniş kapsamlı ve yekısenak 
yeni bir eşya tasnif sistemine gidilmesi kararlaştırılmıştır. «Armonize Mal Tanımı ve 
Kodlaıma Sistemi» adı verilen yeni Noımanklâtür 1983 yılımda Gümrük İşbirliği Kon
seyi tarafından kabul editaıiş ve imzalayan ülkeler açışımdan 1.1.1988 tarihimden 
itibaren yüMriıüğe giırmiştir. 
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Armonize Sistem Nomanklâtürü'nün Avrupa Toplulukları tarafından kabul edi
lip yürürlüğe girdiği ve üikomizin de 14 Nisan 1987 tarihinde AT'flanna tam üyelik 
müracaatında bulunduğu dikkate alınarak gümrük işlemlerinde AT'ları ile uyum sağ
layabilmek işin bu Nomanklâtüre dayalı yeni bir Gümrük Giriş Tarife Cetveli dü
zenlenmesi; zarureti doğmuştur. 

İlişikteki yasa dkinde TBMM'nin tasvibine sunulan Armonize Sisteme dayalı 
Gümrük Giriş Tarife Cetveli bx yandan yürürlüğe sokulurken bir yandan da 14.5.1964 
tarih ve 474 sayılı Kanun ekinde yer alan ve 22.11.1984 tarih ve 84/8793 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen cetvel yürürlükten kaldırılmaktadır. Bunu 
sağlayabilmek üzere 474 sayılı Kanunun ,1 inci maddesi değiştirilmekte ve yeni Güm
rük Giriş Tarife Cetveli 1 Ocak 1989 tarihimden itibaren yürürlüğe sokulmaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/504 27 . 10 . 1988 
Karar No. : 50 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'tarafından hazırilanan ve Bakanlar Kurulunca 
20.10.1988 itarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan «5383 sayılı 
Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyo
numuzun 26.10.1988 tarihli 43 üncü birleşiminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkiıluferinin de katılmasıyla incelenip gö
rüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, dünyadaki teknolojik gelişmeler, ülkelerin listatistikî ihtiyaçları 
ve lUİustaır&raisı ticaretin boyutları da dikkate alınarak hazırlanan «Armonize Mal 
Tanımı ve Kodlama Sistemi» adı verilen yeni Nomanklatür 1983 yılında Gümrük 
İşbirliği Konseyi tarafından kabul edilmiş ve imzalayan ülkeler açısından. 1.1.1988 
tarihinden itibaren yürüdüğe girmiştir. 

Sözü edilen Namanklatörüm Avrupa Topluluğu ülkeleri tarafından kabul edil
miş olduğu ve ülkemizin de 'bu topluluğa itam üyelik için 'başvurduğu dikkate alı
nırsa kabul edilen Nomanklatöre dayalı yemi bir Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
düzenlenmesi zorunlu hale gelinciktedir. 

Bu ihtiyacı giderecek düzeınlerneyi içeren tasarı Komisyonumuzca da 'benim
senerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

5383 sayılı Kanunun; ,1615 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılması, ancak 5383 
sayılı Gümrük Kanununun sayısı olan 5383 rakamının 474 sayılı Kanunun adında 
yer alması sebebiyle, 5383 sayılı eski Gümrük Kanununun Meri bulunup bulunma-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 11.6) 
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ıdığı konusunda meydana gelehiecek tereddüt ve yanlış anlamaları ıbertaraf etmek 
amacıyla 14.5.1964 'tarihli ve 474 sayılı Kamunun adının değiştirilmesini öngören 
yeni bir metin çerçeve 1 inci madde alarak kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 imci madde, yeni eklenen 1 inci madde paralelinde düzeltilereik, çer
çeve 2 nci madde olarak ka'bıul edilmiştir. 

Yürürlük İle liigili 2 nci madde 3 üncü madde, yürütme ile ilgili 3 üncü madde 
ise 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 'başlığı yapılan düzenlemeler paralelimde «5383 sayılı Gümrük Ka-
ınunuma Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelimin Değiştirilmesi Hakkında 474 sayılı Ka-
Lunun Adının ve Bk Maddesimin. Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Tasarısı» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına ısunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı lile. arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

İmzada bulunamadı. 

Hazım Kutay 
Ankara 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

îmzada bulunamadı. 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 116) 
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H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

İV. Kemal Zeybek 
istanbul 

S. Halil Özsoy 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

İmzada bulunamadı. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

, 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

İmzada bulunamadı. 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

İmzada bulunamadı. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

îdris Arıkan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 116) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE L — 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı 5383 sayılı Gümrük: Kanununa 
Bağlı Gümrük Giri$ Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Halikında Kanunun 1 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiritaiştir. 

«Madde 1. — Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sisbelm NomanlkMtiirü esas 
alınarak illıişiifcte gösterildiği şekilde yenliden düzenlenmiştir. 

Bu cetvelde yer ailian eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarım ve 'bunlara 
ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin 
yorumuna ait genel Ikuralları gerüşfetrneye, açmaya ve değiştirmeye! Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

Türkiye Büyük Mille* Meclisi (S. Sayısı : 116) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5383 Saydı Gümrük Kanununa Bağh Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi 
Hakkında 474 Saydı Kanunun Aduun ve Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı «5383 »sayılı Gümrük Kanununa 
Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelimin Değiştirilmesi Hakkında Kan<un»un aidi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun» 

MADDE 2. — Gümrük Giriş Tarife Cetvel Hakkfcında Kanunun 1 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1'. — Gümrük Giriş Tarife Getvelii, Armonize Sistem Nomanklâtürü esas 
alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt-tarife pozisyonlarını ve 'bunlara 
ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarım ve Armonize Sistemin 
yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya ve değiştirmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (!S, Sayısı : 116) 
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'(Hükümetin Tetküif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1989 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

NOT : 1 inci maddede adı geçen Gümrük Giriş Tarife Cetveli çok hacimli olduğu 
için bastırılmamış, ancak sayın milletvekillerinin tetkikine imkân sağlamak amacıyla 
siyasî parti gruplarına (10)'ar örneği verilmiştir. 

19 , 10 . 1988 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A., Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

MİMİ Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Bakam 
Y. B. Özal 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Adalet Bakam 
M. Topaç 

İçişleri Bakam 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
İ. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
F. Kurt 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 116) 


