
DONEM: 20 YASAMA YILI: 1 

l^"|g!j ^ l | 

:©: 

CSLT : 9 
— © 

83 üncü Birleşim 
25 . 7.1996 Perşembe 

— © • — 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KAĞITLAR 
III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 

. 1. — Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin sağlık sorunla
rına ilişkin gündemdışı konuşması ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı 

2. — Kocaeli .Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, yabancı petrol şirketlerin
deki sendikasızlaştırma iddiasına ilişkin gündemdışı konuşması 

3. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'ın, şehitler konusuna ilişkin gün
demdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
İ . — İçel Milletvekili Abdulbaki Gökçel'in, İnsan Hakları Komisyonu 

üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/67) 
2. — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay'ın, (9/6) esas numaralı Meclis 

Soruşturma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/68) 
3. — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, (6/227) esas numaralı sözlü 

sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/69) 

Sayfa 

8:12 

12:14 

14:17 

17 

17 

17 

17 



T.B.M.M. B : 83 25 . 7 .1996 O : 1 
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4. — (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlı

ğının; Komisyonun, başkan, başkanv ekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına 
ilişkin tezkeresi (3/410) 19 
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6. — Dilekçe Komisyonu Başkanlığının; Komisyonun, başkan, başkanveki
li, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin.tezkeresi (3/412) 20 
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1. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E 
Tipi Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup ol
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üyeliğe seçim 21 
VI. - K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 21 
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2. — Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
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lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/318) (S. Sayısı : 32) 32,72:77 

5. -Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Birinci Oturum 
23.7.1996 tarihli 81 inci Birleşimde yapılan kapalı oturuma ait tutanak özetinin okunabilmesi 

için, İçtüzüğün 71 inci maddesine göre kapalı oturuma geçildi. 

İkinci Oturum 
(Kapalıdır) 

Üçüncü Oturum 
Mısır'a gidecek olan Devlet Bakanı Nevzat Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir 

Aksoy'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın,Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me Komisyonu, 

Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, TEDAŞ konusundaki (9/1) esas numaralı Meclis So
ruşturma Komisyonu, 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç'in, TEDAŞ konusundaki (9/2) esas numaralı Meclis So
ruşturma Komisyonu, 

Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

24.7.1996 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 63 Sıra Sayılı Bakanlıklar 
ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının, 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmının 10 uncu sırasına alınmasına; 25.7.1996 Perşembe günü Genel Kurul çalışmala
rının, gündemin 11 inci sırasına kadar olan kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasına ka
dar uzatılmasına ilişkin Doğru Yol Partisi Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul 
edildiği açıklandı. , 

Hükümet adına Başbakan Necmettin Erbakan'ın, olağanüstü hal konusunda, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
üzerine açılması kabul edilen genel görüşme (8/3) tamamlandı. 

RP Grubuna ait olup açık bulunan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu konusunda
ki (10/1, 14) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğine, Ankara Milletvekili Ersönmez 
Yarbay, 

DYP Grubuna ait olup açık bulunan; 

Adalet Komisyonu üyeliğine, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır, 
Dışişleri Komisyonu üyeliğine, Kastamonu Milletvekili Haluk Yıldız, 
Dilekçe Komisyonu üyeliğine, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci, 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 
Bağımsız milletvekillerine ait olup açık bulunan Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üye

liğine, Tokat Milletvekili Hanefi Çelik seçildi. 
Bağımsız milletvekillerine ait olup açık bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Ordu 

Milletvekili Refaiddin Şahin'in ve Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan'ın aday oldukları açıklan
dı. 
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Başkanlıkça, Dilekçe Komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini 
yapmak için toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, KİT ürünlerine yapılan son zamlara ilişkin Başba
kandan sözlü sorusunun (6/58), üçüncü birleşimde de cevaplandırılmadığı için yazılı soruya dönüş
tüğü açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1 in
ci sırasında bulunan, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının (1/215) görüşmeleri, 
ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek için, 25 Temmuz 
1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.40'da birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kâzım Üstüner Ali Günaydın 
Burdur Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

_ _© . -

II. - GELEN KÂĞITLAR 

25.7.1996 PERŞEMBE 

Teklifler 

1. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 39 Arka
daşının; Adıyaman İli Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu.Hakkında Kanun Teklifi (2/385) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.7.1996) 

2. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un; 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/386) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.7.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, Bandırma - Tekirdağ Ro-Ro hattının 
açılması için yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1061) (Başkan
lığa geliş tarihi : 19.7.1996) 

2. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. 
Ş.'nin özelleştirilmesi ve Bandırma - İstanbul feribot seferlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1062) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.1996) 

3. — Antalya Milletvekili Bekir Kumbul'un, Ant - Birlik Genel Müdürünün, yürütmeyi dur
durma kararına rağmen geçici olarak Ankara'da görevlendirildiğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1063) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.7.1996) 
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4. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, özel hizmet tazminatlarının artırılması için yapı
lan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1064) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.7.1996) 

5. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya - Ilgın - Kadıhanı ve Sarayönü ilçele
rini Konya - Ankara devlet karayoluna bağlayan yolun genişletilme çalışmalarına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.7.1996) 

6. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Sivas İline ve Konya İlinin belediyelerine ya
pılan yardımların miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1066) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.7.1996) 

7. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin bazı polislerce ba
sıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1067) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.7.1996) 

8. — Adıyaman Milletvekili Gelal Topkan'ın, Sağlık Mensupları ile öğretmenlerin ücretleri
ne artış yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1068) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.7.1996) 

9. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya'da yapımı planlanan hastanelere iliş
kin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1996) 

10. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya - Beşgözler ve Başhüyük Göletinin 
sulama kanalları ile mavi tünel projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1996) 

• 1 1 . — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya İline turizmi teşvik amacıyla alına
cak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1071) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.7.1996) 

12. — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Toprak Mahsulleri Ofisince satın alınan 
ürünlerin bedellerinin ödenme zamanına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1996) 

13. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, İzmir - Menemen Ege Tarımsal Araştırma Ensti
tüsü Müdürlüğünde çalışan mevsimlik işçilerin hafta tatili ücretlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.1996) 

14. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur'un, İzmir - Menemen Ege Tarımsal Araştırma Ensti
tüsü Müdürlüğünde çalışan mevsimlik işçilerin hafta tatili ücretlerinin ödenmesinin engellendiği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1074) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 22.7.1996) 

15. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye eğitim amacıy
la gelen öğrencilerin karşılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1075) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1996) 

Meclis Araştırma Önergesi 

Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E tipi Cezaevinin kapatıl
masının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/100) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.7.1996) 
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Süresi İçinde Cevaplandırılmayan 
Yazılı Sorular 

1. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan telefon rehberi basım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/962) 

2. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan yazıcıoğlu'nun, Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının 
Bartın İl merkezinde yapılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/963) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket kazan'ın, TOYOTASA Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/965) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Türkiye'nin ilk beş özel holding kuruluşunun 
1994 - 1995 yılı kârına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/966) 

5. — Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, cezaevlerinin durumuna ve cezaların infazına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/967) 

6. — Aydına Millevtekili Fatih Atay'ın, bir millî yüzücümüze ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/968) 

7. — Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, hükümlü yakınları ve destekleyicilerine uygulanan 
muamelelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/969) 

8. — Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Rize - İspir yolu 1996 yılı ödeneğine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/971) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nın, süne mücadelesi sırasında arıcılıkla 
uğraşanların zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/974) 

10. — Sivas Millevtekili Mahmut Işık'ın, cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/975) 

11. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Bartın Ulupınar - Orüs kereste fabri
kasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/976) 

12. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Ankara Üniversitesinde mahkeme ka
rarına rağmen göreve başlatılmadığı iddia edilen öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/977) 

13. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, bir gazetede yer alan İncirlik Üssü'nde görevli 2 
askerle ilgili habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/979) 

14. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırh'nın, ilaç ithal eden veya üretim ve denetim kuralla
rına uymayan firma ve fabrikalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/980) 

' • . • © 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

25 Temmuz 1996 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

BAŞKAN - Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederek, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 

I I I . - Y O K L A M A 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 

salonunda bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, çok inandırıcı olmadı; her an karar ye
tersayısının aranmasını isteyebilirim. 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, ona bir engel yok efendim. 
Sayın milletvekilleri, gündemdışı söz talebinde bulunan çok değerli üç arkadaşıma sırasıyla 

söz vereceğim. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddtk Altay'ın, Ağrı İlinin sağlık sorunlarına ilişkin gündemdışı 

konuşması ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın cevabı 
BAŞKAN - Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay'ın, sağlık sorunlarıyla ilgili olarak bir söz ta

lebi var. 

Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
MEHMET SIDDIK ALT AY (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık sorunları 

hakkında söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Herkese sağlıklı yaşama hakkı, temel insan hakları arasında kabul edilmiştir. Ülkemizde, sağ

lık hizmetlerinin yetersizliği bir gerçektir. Bu yetersizlik, doğu ve güneydoğu bölgelerimizde had 
safhadadır. Sağlık hizmetlerinin meydana getirdiği sorunlar Ağrı İlimizde açık bir şekilde görül
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Ağrı İl merkezinde, Doğubayazıt, Patnos, Diyadin ve Eleşkirt İl
çelerinde toplam 250 yatak kapasiteli 5 küçük devlet hastanesi hizmet vermektedir. Türkiye orta
laması, yatak başına düşen nüfus 400 kişiyken, bu, Ağrı İlimizde, maalesef, 2 bin kişidir. Geçmiş 
bütün iktidarların Ağrı İlimize, sağlık hizmetleri ve personel olarak sağladığı imkânlar da, ne ya
zık ki, çok kısıtlı olmuştur. İlimizde, toplam uzman hekim sayısı 12, pratisyen hekim sayısı 91, 
hemşire sayısı 150, ebe sayısı 145 ve sağlık memuru sayısı 33'tür. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Ağrı'dan doktor çıkmıyor mu? 
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MEHMET SIDDIK ALTAY (Devamla) - Hiçbir ilçemizde uzman hekim bulunmamaktadır. 
Normalde, bu sayidaki sağlık personelinin küçük bir ilçede bulunması gerekirken, tüm ilimize hiz
met vermesi dikkat çekicidir. 

Bugün, ülkemizde 65 bin hekim bulunmaktadır. Nüfus başına dağılım dikkate alındığında, en 
azından 500 hekimin Ağrı'da görev yapması gerekirdi. İlimizde uzman hekim başına düşen nüfus 
ise 40 bin kişidir. 

Halkımız, devletin sağlık hizmetlerinden yararlanmadan, doktor tedavisi görmeden, insan 
onuruna yakışmayacak şartlarda ölüme terk edilmektedir. "Parası olmayan yaşamasın" anlayışı hâ
kim kılınmaktadır. Bu zihniyeti kabul edemeyiz; çünkü, biz, inanıyoruz ki, sağlık hizmetleri sade
ce, parası olanların yararlanabileceği bir hizmet alanı değildir. 

İlimizdeki sağlık kuruluşları, bakımsız, sahipsiz, laboratuvarsız, cihazsızdır ve yeterli oranda 
doktar, ebe, hemşireye sahip değildir. 

Sayın milletvekilleri, her gün yüzlerce hasta, tedavi için, Ağrı İlimizden büyük illere akın et
mektedir. İlimiz, millî gelir dağılımında, 79 il içinde zaten sonuncu durumdadır. Halkımız, çok zor 
şartlar altında yaşamım sürdürmektedir. Bir de büyük şehirlere tedavi için gittiğinde eklenen ilave 
masraflar, halkımızı ekonomik yönden perişan etmektedir. Büyük illere sevk edilen kalp hastaları
na, kanserli hastalara, sakat hastalara, rehabilitasyon için, koroner anjiyo için, radyoterapi için, ay
lar, hatta, yıllar sonraya gün verilmektedir. 

Transit karayolu üzerinde bulunan Ağrı İlimizde meydana gelen trafik kazalarında acil müda
hale için bir beyin cerrahı dahi bulunmamaktadır. Ayrıca, ortopedi, göz hastalıkları ve radyoloji uz
manı yoktur. İlimizde SSK hastanesi mevcut olmakla birlikte, uzman hekim yoktur; halen iki pra
tisyen hekimle sağlık dispanseri olarak hizmet vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, sosyal devletin temel özelliklerinden birisi, kişinin beden ve ruh sağlığı 
içinde yaşama hakkının, devlet sorumluluğu ve güvencesi altında bulunmasıdır. Ağrı'da, bu haklar
dan eser bile yoktur. Sağlık yatırımlarının uzun yıllardan beri ihmal edilmesi ve sağlık personeliy
le ilgili alınan tedbirlerin yetersiz düzeyde kalması, Ağrı İlimizin sağlık sorunlarını tahammül edi
lemeyecek boyutlara taşımış -biraz önce de ifade ettiğim gibi- insanlarımızın perişan hale gelmesi
ne sebep olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlar mısınız; gündemimiz yüklüdür. 

Buyurun. 
MEHMET SIDDIK ALTAY (Devamla) - Uzun yılların ihmalinden kaynaklanan bu sorunla

rın, insan sağlığına yaraşır bir şekilde birden çözülmesi elbette zordur; ancak, imkânsız değildir. 
Kısa, orta ve uzun vadede alınacak tedbirler, insanımıza, asgarî düzeyde de olsa, sağlık yönünden 
bir rahatlama getirecektir. 

Bunun için, İlimizde eksik olan uzman hekim ve diğer sağlık personelinin ivedilikle tamam
lanması; hastanelerimizde ve diğer sağlık merkezlerinde ihtiyaç duyulan tıbbî araç ve gereçlerin te
min edilmesi; İlimiz ve ilçelerinde -coğrafî yerleşimin çok dağınık olması nedeniyle- acil servis 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması; halkın bulaşıcı hastalıklara karşı bilinçlendirilmesi için bulaşma 
yolları yönünden eğitilmesi; İlimizde, süratle kardiyoloji, radyoterapi ve rehabilitasyon merkezle
rinin kurulması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sağlık sorunlarını halletmiş olan gelişmiş ülkelerin uyguladıkları yön
temler dikkate alınarak, ülkemiz gerçeklerine uygun, sağlık sorunlarını çözecek uygulamalar aci-
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1 en hayata geçirilmelidir. Ülkemizin mevcut potansiyeliyle, tüm bu sağlık sorunlarının çözülmesi 
mümkündür. 

Yeni kurulmuş olan 54 üncü Hükümetimizin ve Sayın Sağlık Bakanımızın, bu sorunların üs
tesinden gelebilecek kabiliyet ve kapasitede olduğuna inanmaktayım. 

Anılan sorunların Yüce Meclis ve Sağlık Bakanlığınca* öncelikle ve ivedilikle giderilmesini 
ümit eder, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Altay, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakan, ihtiyaç duyuyor musunuz efendim? 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Daima duyarım. 
BAŞKAN - Kısa galiba... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Sayın Aktuna. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekil

leri; önce, Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay'a, sağlık sorunları hakkında yapmış olduğu gün
demdışı konuşma dolayısıyla teşekkür ediyorum ve sonra, kendisinin gündemdışı konuşmasını ce
vaplamak istiyorum. 

Sağlık reformu gereksinimi hangi gerçekten yola çıkılarak ortaya çıktı? İşte, bunlardan, Tür
kiye'de, yıllardan beri, sağlık konusunda yapılan çalışmaların belli bir başarıya ulaşamamış olma
sı, yıllar içerisinde, sürekli bir şekilde, bütçeden sağlığa ayrılan payın ve gayri safî millî hâsıla içe
risindeki payın, hiçbir zaman için ihtiyacı karşılayacak düzeye çıkarılamamış olması, devletin yıl
lardan beri yapmaya çalıştığı bu hizmetin yaygınlaşmasını ve Türkiye genelinde, hakkaniyet içeri
sinde, etkin ve kaliteli bir hizmet haline gelmesini engellemiştir; bunu, hepimiz biliyoruz. 

İşte, reform, bunun için gündeme geldi, bunun için hazırlandı ve önümüzdeki günlerde de, re
form, Meclise sunulacaktır, sizlere sunulacaktır ve sanıyorum ki, hepimizin desteğiyle, katkısıyla, 
bu reforma dayalı olarak hazırlanan üç tane yasa tasarısı kanunlaştığı takdirde, reform da, 1997 yı
lından itibaren başlayacaktır. 

Şimdi, tabiî, bu reform hazırlanıp bir taraftan uygulama çabası ve aşaması içerisine girerken, 
biz, bugün ne yapıyoruz, bugün ne yapmaktayız; özellikle o konuda kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilim "Ağrı İlinde uzman doktor sayısının yetersiz olduğunu ve bu yüzden de 
ilçe devlet hastanelerinde uzman doktorun yeterli sayıda bulunamadığını" söyledi; yerden göğe ka
dar haklıdır. 

Peki, şimdi, bunu önlemek için, bunu düzeltmek için ne yapıyoruz? Biliyorsunuz, Mecburî 
Hizmet Yasası kalktı; en azından, beş yıldır mecburî hizmet uygulaması yapılmıyor. Biz, personel 
uygulamalarında hakkaniyeti ve eşitliği sağlayabilmek için, yeni bir yönetmelik hazırlığını bitir
mek üzereyiz. Yani, bundan sonra, sağlık personelinin görevlendirilmesinde, Türkiye'yi bölgelere 
ayırarak, bölgelerin belirlendiği bir yönetmelik uygulamasına geçeceğiz; birincisi bu. 

İkincisi: Bugüne kadar, sağlık personeli, bir ilden bir ile veya bir noktadan bir noktaya kadro
suyla birlikte naklen tayin olup gitmekteydi; bu da, eşitsizliği yaratmaktaydı. Batı bölgelerinde bü
yük şehirlerde, kadronun çok çok üstünde doktor, çok çok üstünde diş hekimi, eczacı, hemşire ve 
ebe; ama, şartların zor olduğu, sosyal, ekonomik ve kültürel şartların, gelişmişlik şartlarının belli 
bir noktaya gelmemiş olduğu bölgelerimizde ise, doktor bulamıyorsunuz, hemşire bulamıyorsunuz, 
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uzman bulamıyorsunuz. Bu yüzden kadroları, sağlık kuruluşlarına çakma yöntemini getiriyoruz. 
Dolayısıyla, her hastanenin, sağlık kuruluşunun kadroları belli olacaktır; oralara bu kadronun üze
rinde personel verilemeyecektir ve boş kadro nerede varsa, personel, doktor ve uzman, oraya git
mek zorundadır. Bu gidişte de, öncelikle, Türkiye'de ayırdığımız bölgeler arasında, doğu ve güney
doğu bölgesi baş bölge olarak kabul edilmektedir bu yönetmelikte. Göreve ilk defa atanacak olan 
bir doktorun -pratisyen olsun veya uzman olsun- öncelikle gitmesi gereken yer doğu ve güneydo
ğu illeri olacaktır. Böylelikle, Mecburî Hizmet Yasasını antidemokratik bulup kaldırmamızın yanı 
sıra, yönetmelik düzenlemesiyle, bölgelerin ihtiyacına göre, oradaki yaşayan insanların sağlık ko
nusundaki beklentilerine göre, haklı beklentilerine göre, bu hizmeti karşılayacak şekilde personeli
mizin dengelenmesini ve ona göre tayinini de sağlamış olacağız; bunu da burada ifade etmek isti
yorum. 

"Parası olmayan yaşamasın" zihniyeti... Tabiî, bu, ülkede yıllardan beri hüküm sürmüş bir uy
gulamadır; ama, geçici olmakla birlikte... Temelli olan şekli reform uygulamasıyla düzenlenecek. 
Çünkü, ödeme gücü olmayan insanlarımızın, reformla ilgili yasaların kesinleşmesiyle, bu uygula
madan sonra, devlet sağlık primlerini ödeyecektir; sosyal devlet anlayışının gereği olarak. Dolayı
sıyla, ödeme gücü olmayan vatandaşımız, ödeme gücü olan gibi, cebinden sağlık primini ödeyen 
insan gibi, sigortalı hale gelecektir. Bundan daha mükemmel, bundan daha gerçekçi, uygulanabilir 
ve insana güven verebilir bir sağlık hizmeti sunuşu mümkün değil; dünyada bunun örneği yok. 

Ancak, bu uygulanana kadar, biliyorsunuz 1992 yılında, biz, bir yeşil kart uygulaması başlat
tık. Bu geçici bir uygulamadır; ama, amacı neydi? Yıllarca hastane kapılarında sıkıntı çekmiş, yok
sulluğunu kanıtlamak zorunda bırakılmış, insan onuruyla bağdaşmayan koşullar içerisinde tutul
mak zorunda bırakılmış, ödeme gücü olmayan insanlarımızı, devlet güvencesi altına aldık. Bugün, 
5 milyonun üzerinde insan, bu yeşil karta sahip. Bu insanlarımız, geçici de olsa, bu uygulamayla, 
hastanede tedavilerini yaptırabiliyorlar; ama, esas hedefimiz, sağlık reformuyla, gerçek bir düzene, 
gerçek bir güvenliğe ve insan onuruyla bağdaşan bir sisteme ülkemizi kavuşturmaktır; bu da re
formla gerçekleşecektir. 

Büyük şehirlere gidiyorlar. Daha ziyade hangi hastalıktan dolayı gidiyorlar? Kalp hastalıkla
rı... Anjiyo çektirecek... Kalp-damar cerrahisi, kalp kapağı ameliyatı, by-pass ameliyatı; kanser teş
hisi, tıbbî tedavisi, cerrahî tedavisi; beyin ameliyatı... Özellikle, birçok beyin ameliyatı, bugün, an
cak büyük şehirlerde yapılabiliyor. 

Biliyorsunuz, bir bölge hastanesi uygulamamız var; bu çalışma hemen hemen bitmiştir. Şu an
da da, belki, arkadaşımız biliyor olabilir; doğu bölgesi için Van'da, Edremit'te bir bölge hastanesi 
inşaatının hemen hemen yüzde 80'i, yüzde 85'i tamamlanmıştır; çok modern, çok uygar, çağdaş bir 
bölge hastanesidir ve içinde her türlü anjiyonun yapılabildiği, her türlü kalp ameliyatının, damar 
ameliyatının yapıldığı; her türlü beyin ameliyatının yapıldığı; kanserin her türünün teşhisi, tıbbî te
davisi ve cerrahî tedavisinin yapılabildiği; organ nakli ameliyatlarının yapılabildiği bir hastane. Sa
nıyorum ki -tekrar bakan olduktan sonra buna hız verdim, arkadaşlarımı Van'a kadar gönderdim ve 
çalışmalar sürdürülmektedir- yılbaşından evvel bu bölge hastanesini hizmete açacağız ve bu şekil
de, doğu bölgemizin insanlarına -burada, yakın bir ilde olarak- sağlık imkânlarını sağlamış olaca
ğımızı ümit ediyorum. 

Diğer bakımdan, bir projemiz daha var; o da, acil hastanın, süratle teşhis ve tedavisinin yapıl
ması. Çünkü, acil vaka demek, insanın yaşamla ölüm arasındaki sınıra gelmiş olması demektir. 
Orada, zaman çok önemlidir, bu işi bilen insanlar önemlidir, bu tedaviyi yapmakta kullanılacak 
araç gereçler, tıbbî teknoloji ve imkânlar önemlidir. Bu imkânları kurmamışsanız, doktor tek başı
na bir şey yapamaz. Dolayısıyla, bu projemiz içerisinde, biz, bütün il devlet hastanelerinde, Ağrı 
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da dahil, hepsinde, bu yıl sonuna kadar, bölgenin ihtiyacına göre -ama iki yataklı, ama dört yatak
lı, ama altı yataklı- yoğun bakım üniteleri, koroner bakım üniteleri planlıyoruz. Biliyorsunuz, bir 
trafik kazası geçirirsiniz, beyin kanaması olur, insan şuurunu kaybeder, komaya girer, yoğun ba
kım gereklidir, hayat kurtarıcıdır. Koroner bakım ünitesi... Kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma yatı
racaksınız, monitöre bağlayacaksınız ve kişinin kalp atışlarını kontrol altına alacaksınız, ona göre 
gözünüzle görerek tedavi yapacaksınız . 

AHMET KABİL (Rize) - Sayın Bakan, biz de konuşacağız. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - İstersen, bu konuyu sen doktor oldu
ğun zaman konuşalım... 

AHMET KABİL (Rize) - Gazete yazdı marifetlerinizi!.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Evet... Sana, özel olarak, ayrıca anla

tabilirim . 
BAŞKAN - Sayın Bakan, Sayın Aktuna... 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Bir dakika... 
Özellikle 1983'ten bu yana yapamadıklarınızı kısa zamanda yapmamızın rahatsızlığını hisset

meyen; halka yansıyan hizmetler bunlar. 
' ' ı . ' • • • - . 

AHMET KABİL (Rize) - Gazete yazdı marifetleriniz^!), marifetli Bakansınız!.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Hemodiyalizi olmyan -1991 'den bu 

yana, 1992'den bu yana yaptığımız çalışmalarla- sadece 12 ilimiz kaldı, bu yıl onlar da bitiyor; 12 
il devlet hastanesinde de hemodiyaliz ünitesini kuruyoruz; artı, 20 ilçe devlet hastanesinde de he
modiyalizi bu yıl kuruyoruz. Bunun ihalesi de hazırlanmıştır, yıl sonuna, kadar tamamlanmış ola
caktır. Bu ilçeler de il merkezlerine uzak ilçelerden seçilmiştir. Yani, ile gidip gelmenin zor oldu
ğu ilçeler seçilmiştir... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bunlar çalışıyorlar mı ?.. Önemli olan o. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla)- ...Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığında 

yıllarca hizmet etmiş olup da bunları yapamamış, düşünememiş olanların, tabiî, tedirginliğini anlı
yorum; ama, geçmiş geçmiştir, biz, bugüne bakalım, yarına bakalım. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bunlar çalışıyor mu?...ÇaIışmıyor bunlar. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) - Söylediklerimizi dinleyelim, anlaya
lım; yarın ne yapacağımızı hep birlikte oluşturalım.BUtün bu yaptıklarımız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli milletvekillerinin manevî, maddî katkılarıyla, bize verecekleri önerilerle, katkı
larla şekillenirse hepimizin malı olur, hepimizin yarattığı, ürettiği bir hizmet olur ve Büyük Millet 
Meclisi de, en azından sağlık hizmetleri açısından tarihe geçer 

Ben, tekrar, sayın milletvekillerine teşekkür ediyorum; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
(DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 
2. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, yabancı petrol şirketlerindeki sendikasızlaştır

ma iddiasına ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Kocaeli Milletvekili Sayın Bekir Yurdagül, yabancı petrol şirketlerindeki sendi

kasızlaştırma konusuyla ilgili olarak. 
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Buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde faaliyet 
gösteren yabancı petrol şirketlerinin, kendilerine bağlı işletmelerdeki sendikasızlaştırma çalışmala
rını ve bu doğrultuda işçilerine baskı uygulamalarını gündeme getirmek amacıyla söz almış bulu
nuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışma hakkı ve örgütlenme hakkı, İnsan Hakları Ev
rensel Bildirgesinde ve tüm uluslararası belgelerde açık olarak belirtilen temel insan haklarından
dır. Bir toplumun demokratik ve çağdaş olup olmadığının temel ölçütünü de, bu hakların varlığı ya 
da yokluğu belirler; birinin olmaması ya da eksik uygulanması, diğerinin varlığını, etkisini kısıtlar, 
demokrasiyi özürlü kılar. 

Ülkemiz insanları, ne yazık ki, uluslararası çalışma ve örgütlenme hakkı standartlarına bağlı 
bir yaşam sürdürmüyor. Bugün, Türkiye, sendikalılık oranı en düşük ülkeler arasında bulunuyor; 
19 milyon çalışan insanın, yaklaşık yüzde 9'u sendikalı; bu orana, kamu çalışanları da dahildir. Sos
yal güvenlik örgütlerine bağlı toplam 4 milyon 350 bin ücretlinin ise, ancak 900 bini sendikalı. 

Örgütlenme hakkının ne düzeyde yaşama geçirildiğinin ölçütü de, sendikalılık oranlarının 
yüksekliğiyle belirlenebilir. Bugün, sendikalı işçilerin, yaklaşık 600 bini kamuda çalışırken; sendi
kalıların ancak 300 bini özel sektör işyerlerinde çalışıyor. Bu rakamların dün böyle olmadığı bir 
gerçek; çünkü, 1980'li yılların başında, 2 milyonu aşkın sendikalının var olduğu Türkiye'de, bugün, 
bu sayı, yüzde 60 daha azaldı; oysa, istihdam hacmi, daha genişledi. 

Bu gerçeklerin, yalnızca sendikaların gerçeği olduğunu söylemek olanaklı değil; bu gerçek, bu 
toprakların gerçeğidir; sendikasızlaştırma tekniklerinin ne denli yaygın ve şiddetli olarak uygulan
dığının bir kanıtıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada, sendikal hak ve özgürlüklerin nasıl en-
. gellendiğini gösteren, çok somut ve çarpıcı bir örneği dile getirmek istiyorum. 

Dünyanın, dev, uluslarötesi petrol tekellerinden olan, Shell, Mobil ve British Petrolün Türki
ye'deki işletmelerinde, sistemli bir sendikasızlaştırma operasyonu uygulanıyor. Oysaki, Petrol-İş 
Sendikasını, 1950 yılında, tüm baskı ve yasaklara rağmen kuran, bu işyerlerinde çalışan işçilerdi. 

Dünya ölçüsünde yayılmış bu dev petrol şirketlerinin toplam cirosu, Türkiye bütçesini aşıyor. 
Petrol sektörü, üretilen malda işçilik maliyeti en düşük, buna karşın kâr marjının en yüksek oldu
ğu sektörlerin başında gelmektedir; ama, onlar, yasalarımızın uluslararası standartlara uyumlu ol
mamasından yararlanarak, çalışanların sendikasızlaştırılması için büyük bir çaba içinde. Bunu, pet
rol sektöründe grev yasağının bulunmasından ve hak grevinin olmamasından da yararlananak ra
hatlıkla gerçekleştiriyorlar. 

Bu üç petrol şirketinde sendikasızlaştırma amacıyla işkolunda örgütlü Petrol-İş Sendikası üye
si işçilere yönelik baskılar artarak devam ediyor. Bu çerçevede, işçilere, Petrol-İş Sendikasından is
tifa edilmemesi durumunda işten atılacakları söyleniyor; sendikadan istifa edenlerin ücretlerine 
zam yapılacağı ve terfi edecekleri açıklanıyor. Sayıları tam olarak bilinmeyen taşeron işçi çalıştı
rılması yaygınlaştırılıyor. Bunun sonucu, üç petrol şirketinde çalışan toplam 1 350 işçi, sendika yet
ki alamadığı için, toplusözleşme olanağından, ne yazık ki, yoksun bırakıldı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üç yabancı petrol şirketinde yaşananlar, bugün, Türkiye 
genelinde yıllardır yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu olay, Türkiye'de örgütlenme hakkının, çalış
ma hakkının, sendikalaşma, toplusözleşme ve grev hakkının ne düzeyde olduğunu gösteren somut 
bir kanıttır. 
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Bugün ülkemizde faaliyet gösteren dünyanın en büyük otomotiv sektörü ile Türkiye'nin en bü
yük holdinginin ortaklaşa kurduğu otomobil fabrikasında da sendikaya izin verilmemektedir, sen
dikalı olan işçiler işten atılmaktadır. Bunu yaygınlaştırmak mümkündür. Medya sektöründe de, 
tekstil sektöründe de sendikalaşmaya izin verilmemektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, toparlar mısınız lütfen... 

BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Lütfen... 

BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Bu ve benzeri gelişmelerin titizlikle incelenmesi, mutlaka, 
Çalışma Bakanlığının sorumluluk alanında olmalıdır. Sendikasızlaştırma çalışmalarına karşı -şu 
anda, burada olmasa bile- bu konuda duyarlı olması gereken, işçi kökenli, sendikacı kökenli Sayın 
Çalışma Bakanını göreve davet ediyorum. 

Yasalarda, sendikasızlaştırmaya ve taşeron işçi çalıştırılmasına karşı önlemler alınmasının zo
runluluğunu bir kez daha vurgularken Shell, Mobil ve British Petrol şirketlerine yönelik, Türk-İş, 
Hak-Iş, DÎSK ve KESK konfederasyonları başta olmak üzere demokratik kuruluşların başlattığı bu 
üç şirketin ürünlerini tüketmeme eylemine dikkatinizi çekerek, bu konuda duyarlı olmanızı bekli-
yprum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yurdagül, teşekkür ediyorum efendim. 

Gündemdışı konuşmaya cevap?.. Yok. 

3. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar'in, şehitler konusuna ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri Çankırı Milletvekili Sayın İsmail Coşar'ın, şehitlerle ilgili 

olarak gündemdışı konuşma talebi var. 

Buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Coşar, o yazılarınızın hepsini okumak mecburiyetiniz yok; onu bilesiniz diye ifade edi

yorum; buyurun. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Sayın Başkanım, şehitlerin şefaati var; dolayısıyla saygımız var

dır. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; şehit Komando Teğmen 

Hakan Kandemir'in babasından almış olduğum şu mektup, benim, gündemdışı bir konuşma yap
mama sebep olmuştur. 

Bana bu imkânı veren Muhterem Başkanımıza teşekkürlerimi arz ederken, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir şehit babası olan Ahmet Kandemir, bu mektubunda, 
şehitliğin manevî değeri ve Allah katındaki mertebesi üzerinde duruyor; acı olmakla beraber, bir 
şehit babası olmanın gururuyla teselli olduğunu uzun uzun anlatıyor; Kuzey Irak'a yapılan Çelik 
Harekâtı esnasında, fevkalade önemi olan 1 310 rakımlı bir tepenin düşürülmesinde görevlendiri
len biricik oğlu şehit Hakan'ın, emrine verilen askerlerine "arkadaşlar, ben şehit olmaya gidiyorum; 
hiçbiriniz benimle gelmeye mecbur değilsiniz" dediğini, emrine'verilen askerlerin de cevaben "ko
mutanım, biz bugün için varız, biz de buraya şehit olmaya geldik; bu tepeye beraber tırmanacağız 
ve çıkacağız, sizinle beraber olacağız" dediklerini ilave ediyor; devamla, eksi 42 derecede adı ge
çen tepeye tırmanarak, kısa bir çatışma sonrasında zafer bayrağını diktiğini, durumu telsizle komu-
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tanına bildirdikten hemen sonra, oğlu Hakan'ın şehit olduğunu yazıyor ve şehit Hakan tepeden aşa
ğıya indirildiğinde, göğüs cebinde daima taşıdığı küçük Kur'an-ı Kerim ve o Kur'an-ı Kerim'in ara
sından çıkan -kendi el yazısıyla yazılmış- şu küçük pusulayı mektubuna ilave ediyor. 

Şehit Teğmen, bu küçük pusulada, Allah'a dua ederek, kendi el yazısıyla, şu satırları yazıyor: 
"Allah'ım, yapabileceğim bir işle karşılaşırsam, bana gayret ver; yapamayacağım bir işle karşılaşır
sam, bana güç, sabır ve ümit ver; her ikisi arasında kalırsam, bana akıl ve basiret ver" diyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bana gelen bu mektup, bütün yetkililere ve biz parla
menterlere sitem eden şu satırlarla devam ediyor: "Bir Başbakan, çıkıyor, Yaşar Kemal'i öve öve 
göklere çıkarıyor, ondan özür diliyor ve ona uçağını tahsis ediyor. Bir Kültür Bakanı, çıkıyor, dev
letin hain ilan ettiği Nazım Hikmet'in mezarını Türkiye'ye getirelim diye gayret sarf ediyor. Bir di
ğer yandan, Parlamentomuz, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir pişmanlık yasası çıkararak, 
benim paşamı, subayımı, astsubayımı, askerimi, polisimi, kadınımı ve beşikteki yavrumu hunhar
ca şehit eden hain teröristlere af kapısını açıyor. 'Ben pişman oldum1 diyerek gelip teslim olan bu 
hainlere, benim devletim 'aferin, iyi ettin de geldin; benim askerimi, polisimi şehit ettin; al sana 
kredi, al sana iş, kendini koruman için al sana silah' der gibi bir muamelede bulunuyor. Peki, o za
man bu necip milletimiz ve bu aziz vatanımız uğruna, daha henüz ömürlerinin baharındayken, şe
hit olarak toprağa verdiğimiz bu şehit yavrularımızın günahı neydi acaba?" dedikten sonra, mektu
buna şöyle devam ediyor: "Biz şehit anaları ve şehit babaları olarak, bu yasayı çıkaranlara hakkı
mızı helal etmiyoruz..." 

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Kaldırın o zaman... 
İSMAİL COŞAR (Devamla) - "Suçlu cezasını çekmedikçe, idam cezaları uygulanmadıkça, 

şehitler için yapılan merasimlerde çekilen 'kanlarınız asla yerde kalmayacak, sizlerin intikamınız 
mutlaka alınacak' nutuklarıyla, şer ve hain terör bitmez" diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Size eksüre verdim; lütfen toparlayın efendim. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) - Yine "bugünlerde benim affetmediğimi ve de asla affetmeye

ceğim bu hainleri, Meclis affetmez" diyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu feryadı, sadece, şehit Teğmen Hakan'ın babası yap
mıyor; bugüne kadar, terör olaylarında, Sakarya Meydan Muharebesinde verdiğimiz şehitlerimize 
denk olan 5 bin güvenlik görevlimiz, halkımızdan 5 binin üzerinde kadın, erkek ve çocuğumuz şe
hit oldu, 9 bin görevlimiz yaralandı; bunların ana babaları ve dul ve yetimleri de aynı feryadın içe
risindeler. Katıldığımız merasimlerde bu feryadı yakından duymaktayız. Şehitlerimizin tabutlarını 
elleri üzerinde taşıyan halkımız, getirdikleri tekbirler yanında "Kahrolsun PKK, kahrolsun vatan 
hainleri, PKK Mecliste, Hükümet istifa" diye bağırıyorlar. 

Seçim bölgem olan Çankınİli, İstiklal Savaşında olduğu gibi, terör olaylarında da vermiş ol
duğu 101 şehidiyle, en çok şehit veren illerin başında gelmektedir. Bu olaylarda, kendi ilçem olan 
Eldivan'ın merkezinden 6 şehidimizin bulunması, bunun ispatı olsa gerek. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; katıldığım şehitlerin defin merasimlerinde şu hususla
ra dikkat edilmediğini, maalesef, üzülerek görmekteyim; zannediyorum, hepiniz de bunun şahidi 
oluyorsunuz: Birinci husus, şehitlerin memleketlerine ulaştırılmasında, maalesef, gereken ilgi ve 
hassasiyet gösterilmemektedir. Şöyle ki: Geçen ağustos ayında, Şırnak'ta şehit olan bir erimiz, bir 
yavrumuz, bölgem olan Kızılırmak İlçesinin Kemallı Köyüne, askerî bir ambulansla Uç günde gel
di. Görevlilere "neden geç geldiniz?" diye sorduğumda "efendim, ambulansın modeli eski, hava 
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çok daha sıcak olduğundan gündüzleri yollarda bekledik, gece de yola devam ettik" cevabını verdi
ler. Mübarek şehidimizin orada iyice ağırlaştığını, cesedinin ağırlaştığını üzülerek müşahede ettik. 

İkinci misal: Kurban Bayramının birinci günü İstanbul'da yapılan karakol baskınında şehit 
olan polis memurumuz Mehmet Unlü'nün cenazesi, kendi ilçem olan Eldivan'a, İstanbul belediye 
ambülansıyla, ancak 18 saatte gelebildi ve bu mübarek şehit de 24 saat sonra toprağa verildi. 

Bu kürsüden, ilgililere sesleniyorum: Din için... 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkan, eksüreyi bir gün mü uzattınız, yoksa da
kika mı?.. 

BAŞKAN - Hayır efendim, 12 saat uzattım. 

Toparlar mısınız lütfen Sayın Coşar. 

İSMAİL COŞAR (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Din için, bayrak için, vatan için şehit olan mübarek şehitlerimizden bir uçak biletini ve hatta 

bir uçağın veyahut da bir helikopterin bir saatlik uçuşunu, lütfen, ilgililer, esirgemesinler... 
BAŞKAN - Sayın Coşar, siz ifadenizi bitirin efendim. Lütfen toparlayın. 

İSMAİL COŞAR (Devamla)-Peki... Toparlıyorum. 
Bir ikinci husus da şudur: Basınımızda şehitlerimizden devamlı surette "ölüler" diye bahsedil

mektedir. Çok istirham ediyorum— Kuran-ı Kerim'de "ölüler demeyiniz" emri şöyle ifade ediliyor 
"Allah yolunda öldürülmüş olanlar için 'ölüler' demeyiniz. Bilakis, onlar diridirler; fakat, siz bunu 
iyice bilemezsiniz. " 

ALİ DİNÇER (Ankara) - İsmail Bey, Bakanlar Kuruluna doğru söyleyin, onlar sizi dinlemi
yor. 

İSMAİL COŞAR (Devamla) - Bitiriyorum... Bitiriyorum... 

BAŞKAN - Sayın Coşar... 
İSMAİL COŞAR (Devamla) - Konuşmamı şehitlere ithaf olunan bir kelimeyle bitiriyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bir tek kelime değil, bir cümle söyleyin. 
Buyurun. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) - Bir cümle... 

Teşekkür ediyorum. 
ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Başkan, bu söylediklerini Hükümete söylesin... 
BAŞKAN-Efendim, Genel Kurula söylüyor; Hükümete söyleyemez. 

İSMAİL COŞAR (Devamla) - Genel Kurula söylüyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Coşar, siz buyurun, Genel Kurula ifade edin. 
İSMAİL COŞAR (Devamla) - Mübarek şehitlerimize ithaf olunan, hepinizin de bildiği şu 

mısralarla, konuşmama son veriyorum: 
Şühedâ gövdesi bir baksana dağlar taşlar, 
O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. 
Tüllenen mağribi akşamları sarsam da yarana, 
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. 

Ey şehitoğlu şehit! Bekleme benden makber, 
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Sana, avucuriu açmış duruyor Peygamber. 

Bu duygularla hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

ALİ DİNÇER (Ankara) - İsmail Bey, Bakanlar sizi dinlemedi; bu sözlerinizi, Bakanlara, bir 
daha tekrarlayın. 

BAŞKAN - Sayın Dinçer... Rica ediyorum... 
Sayın Coşar, teşekkür ediyorum. 

Şehit babası Sayın Ahmet Kandemir'c karşı, bu suretle bendeniz de görevimi yerine getirmiş 
oldum. Tüm baba Kandemir'lerc Allah'tan sabır diliyorum, tüm şehit Kandemir'lcre Tanrı'dan rah
met temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı görüşmeler tamamlanmıştır. 

Komisyonlardan istifa tezkereleri vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İçel Milletvekili Abdulbaki Gökçel'in, İnsan Hakları Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/67) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İnsan Hakları Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 25.7.1996 

Abdulbaki Gökçel 
İçel 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay'ın, (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturma Komis

yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/68) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Diğer bir soruşturma komisyonunda da görevli bulunmam nedeni ile eski Başbakan Mesut 
Yılmaz hakkında kurulan (9/6) esas numaralı Soruşturma Komisyonundan istifa ediyorum. 

Gereğini izinlerine saygılarımla sunarım. 25.7.1996 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır; okutuyorum: 

3. — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, (6/227) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/69) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Almış olduğum cevap üzerine gündemin 175 inci sırasındaki (6/227) numaralı sözlü soru 

önergemi geri alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 24.7.1996 

Hüseyin Arı 
Konya 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
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Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

I. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi Cezaevinin ka
patılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını araştırmak amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (101100) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cezaevlerinin yapımı ve yönetimi planlanırken, önde gelen hedefler, hükümlüleri etkisiz kıl
mak ve ıslah ederek, ceza süresi sonunda topluma yararlı birer birey olarak tahliye edilmelerini sağ
lamaktır. 

Bu hedeflere ulaşabilmek için, hükümlülerin cezaevindeki yaşamları esnasında eski kötü alış
kanlıklarından uzaklaşmalarının sağlanmasının yanı sıra, geçmişte çeşitli sebeplerle eksik kalmış 
eğitimlerinin tamamlanması, genel ahlak kurallarının benimsetilmesi ve kamu düzenine uygun ola
rak hayatlarını sürdürmelerinin de onları mutlu edeceğinin öğretilmesi başlıca ıslah faaliyetleri ol
malıdır. 

Bu ıslah faaliyetlerinin uygulanabilmesi de hükümlülerin birbirlerini etkileyemedikleri ve bu 
faaliyetlere düzenli olarak iştiraklerinin sağlanması da, ancak ve ancak cezaevinde idarenin mutlak 
hâkimiyeti ve düzenli bir yönetimle mümkündür. 

Cezaevlerinin fizikî şartları da hükümlülerin kaçmaya dahi teşebbüs edemeyeceği bir konum
da bulunmalı, yaşam ihtiyaçlarının da en uygun şartlarda yerine getirilmiş olması da onların en do
ğal ve insanî haklarıdır. 

Ülkemizdeki cezaevlerinin bu tariflere uygun hale getirilmesi bütün hükümetlerin vazgeçil
mez hedefi olmalıdır. 

1983-1991 Anavatan Hükümetleri döneminde, bu konuda önemli adımlar atılmış ve hüküm
lülerin durumlarına uygun cezaevleri projeleri üretilerek, dünyadaki emsallerinden daha da iyi şart
ları haiz tesisler vücuda getirilmiştir. Bunlara en iyi örnek, Eskişehir E. Tipi Cezaevidir. 

Bütün cezaevleri için örnek alınması gereken Eskişehir E. Tipi Cezaevi, 1992 yılında, zama
nın idaresi tarafından gerekçesi açıklanmadan kapatılarak, hükümlüler tahliye edilmiş ve binada 
milyarlarca lira harcamayla tadilatlar yapılmış ve bu binanın infaz koruma memurları için eğitimi 
maksadıyla kullanılacağı açıklanmıştır. 

Daha sonra ise, yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Örnek alınması gereken, insan yaşamına 
en uygun şartları haiz Eskişehir E. Tipi Cezaevinin kapatılmasının gerçek sebeplerinin ve yapılan 
tadilatların gerekli olup olmadığının ortaya çıkarılması için Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddelerine binaen bir Meclis araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

1. Cengiz Altınkaya (Aydın) 

2. Yılmaz Karakoyunlu (İstanbul) 
3. Yaşar Okuyan (Yalova) 
4. Burhan Kara (Giresun) 

5. Sadi Somuncuoğlu (Aksaray) 
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6. Ali Er (İçel) 
7. Enis Sülün (Tekirdağ) 
8. Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
9. Abdulkadir Baş (Nevşehir) 

10. Bülent Akarcalı (İstanbul) 
11. Halit Dumankaya (İstanbul) 
12. Halil İbrahim Özsoy (Afyon) 
13. Abbas İnceayan (Bolu) 
14. Yusuf Pamuk (İstanbul) ' 
15. Bülent Atasayan (Kocaeli) 
16. Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
17. Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
18. Yusuf Namoğlu (İstanbul) 
19. AvniAkyol(Bolu) 
20. Yüksel Yalova (Aydın) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. / 
Kanuna veya genel ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle,, görevini kötüye kullandığı id

diasıyla, eski Başbakan Tansu Çiller hakkında kurulan (9/4) esas numaralı Meclis Soruşturma Ko
misyonu geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin bir tezkeresi 
vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — (914) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının; Komisyonun, 

başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (31410) 
25.7.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere, 25.7.1996 Per

şembe günü, saat 11.00'de, 172 nolu soruşturma komisyonu salonunda 15 üye ile toplanmış; ancak, 
oylamaya 9 üye katılmıştır. Oylama sonucunda, aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen gö
revlere seçilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Başkan : Naci Terzi (Erzincan) 8 oy 
Başkanvekili : Mahmut Yılbaş (Van) 8 oy 
Sözcü : Suat Pamukçu (Bayburt) 8 oy 
Kâtip : Osman Çilsal (Kayseri) 8 oy 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Hikmet Uluğbay 
Ankara 

Komisyon Geçici Başkanı 
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Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın rüşvet karşılığı verdiği krediler ve çıkar te
min eden bazı tasarruflarına karşı gerekli işlemleri yapmamak suretiyle görevini kötüye kullandığı 
iddiasıyla, eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında kurulan (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturma 
Komisyonu geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin bir tezkere
si vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

5. — (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının; Komisyonun, 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/411) 

25.7.1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmek üzere, 25.7.1996 Per
şembe günü, saat 14.00'te 172 nolu soruşturma komisyonu salonunda 12 üye ile toplanmış ve aşa
ğıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Kahraman Emmioğlu 

' Gaziantep' 
Komisyon Geçici Başkanı 

Başkan : Mehmet Ali Şahin (İstanbul) 12 oy 
Başkanvekili: Nejat Arseven (Ankara) 12 oy 
Sözcü : Ertuğrul Eryılmaz (Sakarya) 12 oy 
Kâtip : Yusuf Namoğlu (İstanbul) 12 oy 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi

ne ilişkin bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
6. — Dilekçe Komisyonu Başkanlığının; Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (31412) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçi
mi için 25.7.1996 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmış ve kullanılan 5 adet oy pusulasının tasni
fi sonucu, aşağıda adı ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oylan alarak, Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Zerrin Yeniceli 
İzmir 

Dilekçe Komisyonu Başkanvekili 
Başkan : Necmettin Aydın (Zonguldak) 5 oy 
Başkanvekili: Yüksel Yalova (Aydın) 5 oy 
Sözcü : Abdullah Özbey (Karaman) 5 oy 
Kâtip : Feti Görür (Bolu) 5 oy 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

• 7. — TBMM'ini temsilen bir Parlamento heyetinin, Yeni Zelanda Parlamento Başkanının da
vetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/413) 

25.7.1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yeni Zelanda Parlamento Başkanından alman resmî bir davette, Türkiye Büyük Millet Mecli

sini temsilen bir Parlamento heyetimizin, Yeni Zelanda'ya davet edildiği belirtilmektedir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Konuyu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Seçimler" bölümüne geçiyoruz. 

V. -SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. — (916) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN - Şimdi, Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'm rüşvet karşılığı verdi

ği krediler ve çıkar temin eden bazı tasarruflarına karşı, gerekli işlemleri yapmamak suretiyle gö
revini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak, eski Başbakan Sayın Mesut Yılmaz hakkında ku
rulan (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunda boş bulunan ve Demokratik Sol Parti 
Grubuna düşen bir üyelik için, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, bu Parti Grubunca üç kat ola
rak gösterilen adaylar arasından adçekmek suretiyle seçimi yapacağız. 

Demokratik Sol Partinin gösterdiği adayların adlarını okuyorum: Sayın Gökhan Çapoğlu ,An-
kara Milletvekili; Sayın Mustafa İstemihan Talay, İçel Milletvekili; Sayın Ahmet Tan, İstanbul 
Milletvekili. 

Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubunca gösterilen üç adaydan bir tanesini, ak bahtlar temenni 
ederek siyah bir torbadan çekiyorum: 

İçel Milletvekili, Sayın Mustafa İstemihan Talay... 
Sayın milletvekilleri, (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonuna, İçel Milletvekili 

Sayın Mustafa İstemihan Talay seçilmiştir; hayırlı hizmetlere vesile olur inşallah. 

Hayırlı olsun Sayın Talay. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" bölümüne geçiyoruz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. 
Sayısı: 23) 
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BAŞKAN - Birinci sırada yer alan, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının mü
zakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon hazır mı efendim? Komisyon hazır değil. 
Görüşme ertelenmiştir. 

2. — Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11347) (S. 
Sayısı: 47) (1) 

BAŞKAN - İkinci sırada bulunan, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldı. 

Komisyondan gelen raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Raporun okunmaması hususunu oyluyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 

okunmaması hususu kabul edilmiştir; Komisyon raporunu okumuyoruz. 
Şimdi, tasarının tümü üzerinde, gruplara ve şahıslara söz vereceğim. 

Gruplar adına söz talebi?.. ANAP Grubu adına Sayın Kabil, DSP Grubu adına Sayın Talay, 
CHP Grubu adına Sayın Ketenci.' 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok 
Evet, hemen başlayalım efendim. 
Sayın Kabil -başkasını sizden önce çağırmam ise gayri kabil efendim-buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ka
radeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının onayıyla ilgili Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları hakkında 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Meclise arz etmek için söz almış bulunuyorum; hepi
nizi, Grubum veşahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) çerçevesinde 1992 yılında Bükreş'te 
yapılan uzmanlar toplantısında, bölgede ticareti finanse etmek, uluslararası kaynakların bölgeye 
aktarılmasında köprü rolü oynamak üzere, bir Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası kurulması 
hususunda mutabakata varılmıştır. Bu banka, ayrıca, bölge halkının ekonomik başarısına yönelik 
olarak, üye ülkelerin ekonomilerine geçiş sürecinde katkıda bulunmak, bölgesel projeleri destekle
yip geliştirmek ve finans sağlamak maksadıyla kurulmuştur; bu projeler içerisine, Karadenizin kir
liliğini önleme projesi dahildir. 

Sayın milletvekilleri, müsamahanıza sığınarak, bu çok önemli proje hakkında birkaç dakika
nızı alacağım. 

Karadenizin hızla kirlenmesi, çevre ülkelerin endişelerini artırmış, 10-12 Temmuz 1996 tarih
lerinde, İstanbul'da, 25 ülkenin parlamenterleri dahil olmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisinin ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin ortak girişimiyle, Birinci 
Parlamentolararası Karadeniz Çevre Koruma Konferansı tertip edilmiştir. Bu toplantıda, katılan ül
kelerin çok değerli bilim adamları, üç gün boyunca, araştırmalarını ve endişelerini dile getirdiler. 

(!) 47 S. Sayılı Basmayan, tutanağa eklidir. 
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Katılan 25 ülkenin parlamenterlerinden, Karadenizin ölü deniz haline gelmek üzere olduğunu hay
retle dinledik. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, içinde bulunduğumuz havzadan bağımsız olarak kalkınma
sını sürdürebilmesi mümkün değildir. Çevre zenginlikleri, kalkınmanın kaynağıdır. 16 Karadeniz 
ülkesinin atıklarıyla kirlenen Karadeniz, diğer denizlerden 10 kat fazla kirlenmektedir. Denize kı
yıdaş 6 ülke ve nehirlere kıyıdaş 10 ülkenin bütün atıkları bu denize akmaktadır. Örneğin -bilim 
adamlarının tespitlerine göre- Tuna Nehri, yılda yaklaşık'60 ton civa, 1000 ton krom, 4 500 ton kur
şun, 50 bin ton petrol getirmektedir. 

Söz konusu havzada, Türkiye ile birlikte, 160 milyon nüfus yaşamaktadır. Bu tehlikeyi önle
mek için, tek başına Karadenizi değil; Akdeniz Bölgesi ve Tuna Havzasını da kapsayan bir küre
sel yaklaşım şarttır. 

Karadenizi diğer denizlere bağlayan tek kanal İstanbul Boğazıdır. Boğazlarda son derece yo
ğun trafik, tanker çarpışmaları, yangınlar, gemi enkazları, çevreyi tehdit etmektedir. 

Karadenizin ekolojik dengesi, otuz yıl gibi kısa bir zaman sürecinde, aşırı avlanmadan dolayı 
zaten büyük bir baskı altındadır. Balık ve deniz ürünleri süratle azalmaktadır. 1970'lerde 800 bin 
ton olan balık potansiyeli, bugün 100 bin tona düşmüştür. Yok olan balık türlerini bir daha bulma
mız mümkün değildir. 

Karadenizde balıkçılığın yok olması, bütün Türkiye'yi ve bölgeyi ilgilendirdiği gibi, ticarî 
yönden en fazla etkilenen kesim, sahil şeridindeki illerimizdir. 

İstanbul Çevre Konferansında, Karadenizin kirliliğinin önlenmesi için daha önce yapılmış 
olan, Karadenizin kirliliğe karşı korunrnası (Bükreş, 1992), Karadenizin korunması hakkında Bal
kanlar deklarasyonu (Odessa, 1993), gemilerin yol açtığı kirliliğin önlenmesine dair uluslararası 
sözleşme (Marpol 1973-1978) ve en son,1996 İstanbul Konferansı sonunda 24 maddelik bir sonuç 
bildirisi yayımlanmıştır. Bu bildiride, kirliliği meydana getiren nehirler, arıtılmamış sanayi atıkla
rı, gemilerin getirdiği kirlilik ve atmosfer kaynaklı olan kirliliğe karşı alınacak önlemler sıralanmış
tır. En başta, çevre ülkeleri halkının bilinçlendirilmesine önem verilmiş ve Karadeniz ülkelerinin 
işbirliği ve ortak bir bilimsel programla, bu kirlilikle mücadele edilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye olarak, Karadeniz sahil şeritleri kanalizasyonlarının bütün şebekeleri tamamlanmış ol
masına rağmen, deniz deşarjları yapılmadığı için, toplanan pis sular tek noktada denize salıveril
mekte ve toplu kirlenmeler meydana gelmektedir. Arıtma görevi yapacak deniz deşarj inşaatlarının 
bir an önce yapılması sağlanmalı ve sanayi atıklarının denize dökülmesine engel olunmalıdır. Kıyı 
şeridindeki yerleşim merkezlerinin çöplerinin de denize atılmasına mutlaka engel olmak lazımdır. 
Karadenizin kurtarılması maksadıyla, üye ülkelerce bankayla birlikte bir de çevre fonu kurulması 
teklifinin, ülkemizce de desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın Çevre Bakanımızın, bürokratları değiştirmede gösterdiği gayret yerine, bilhassa çevre 
meselelerine hassasiyet göstermesini bekliyoruz. 

Bu projeler için, uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla, üye ülkelerin finans ve kalkınma kurum
larıyla işbirliği sağlanmalıdır. Ayrıca banka, üye ülkelerdeki ekonomik ve sosyal altyapı projele
riyle, yatırımları -hem kamu hem de özel sektörde- garantiler, iştirakler ve diğer mal düzenlemele
ri yoluyla teşvik etmek, üye ülkelerin kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik kalkınma 
projeleri geliştirmek, üye ülkelerin uygun ve ekonomik politikalarının oluşturulmasına danışman
lık yapmak ve Avrupa - Orta Asya karayolu projelerini geliştirip desteklemek maksadıyla kurul
muş olup, 30 Haziran 1994 tarihinde gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bakanlar Kon
seyi toplantısında, daha önce 1992 yılında kurulması kararlaştırılmış olan bu bankanın anasözleş-
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mesi imzalanmıştır. Ancak, bu sözleşmenin, üye ülkelerin ulusal meclislerinin onayından geçmesi 
gerekir. 

Bu sözleşme gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda ve gerekse Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesinde (KEİPA'da) görüşülürken çok tartışılan, bilhassa Türkiye açısından 
önemli olan birkaç husustan kısaca bahsedeceğim; yoksa, sözleşmenin 62 maddesinden ayrı ayrı 
bahsedip zamanınızı almayacağım; bütün detay bilgiler, dağıtılan komisyon raporlarında mevcut
tur. 

Sorunlardan birincisi; Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının merkezi, niçin Türkiye'de 
değil de Selanikte'dir? Her arkadaşımın arzusu, bankanın merkezinin Türkiye'de kurulmasından ya
nadır. Bunu, hem KEİPA'da hem de Plan ve Bütçe Komisyonunda bütün arkadaşlarımla birlikte sa
vunduk; ama, elimizde değil... İnşallah, bankanın birçok şubesini Türkiye'de, bir şubesini de Kara
deniz'in göbeğinde, Rize'de açarız. 

Peki, niçin bankanın merkezi Selanik'tedir, buna nasıl karar verildi?.. Bu hususu da şöyle izah 
edebiliriz: 

1. Türkiye, her kademede, başından beri, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının merke
zinin, bir uluslararası banka merkezi için en uygun şartlara sahip İstanbul'da olmasını önermiş ve 
bunda ısrarlı olmuştur; ancak, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Uluslararası Daimî Sekreteryası, Ka
radeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Sekreteryası ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Konseyi Sekreteryasının İstanbul'da, Karadeniz İstatistik Veri ve Ekonomik Bilgi Koordinasyon 
Merkezinin Ankara'da bulunması nedeniyle, Türkiye dışındaki diğer Karadeniz ülkelerinde, KEİ 
kurumlarının -mümkün olduğu ölçüde- ülkeler arasında adil dağıtılması düşüncesi hâkim olmuş ve 
bu da karara etkili olmuştur. 

2. Bulgaristan'ın, banka merkezi için Sofya'yı aday göstermesi ve Türkiye'nin teklifi değerlen
dirilirken, bu ülkenin Yunanistan'la yaptığı pazarlık ve Rusya Federasyonunun da ağırlığını Yuna
nistan lehinde koyması sonucunda Sofya'nın adaylığının Selanik lehinde geri çekilmesi de etkili ol
muştur. 

3. Bütün bunların ötesinde, bankanın faaliyetlerinde büyük ağırlık taşıyacağı kuşkusuz olan 
başkanlık makamına bir Türk adayın getirilmesi... 

Bu sebeplerden ötürü, bankanın merkezinin Selanik'te olması, üye ülkelerin oylarıyla kesin
leşmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bankanın kayıtlı sermayesi 1 milyar "Özel Çekme Hakları" yani 
SDR'dir, taahhüt edilmiştir. 1 SDR, 1,475 dolardır. Ödenmiş sermayenin 100 milyon SDR olması 
hususunda mutabakata varılmıştır. Sermayenin yarısı geçerli döviz, yarısı da ulusal para cinsinden 
ödenecektir. Türkiye'nin sermaye taahhüdü ise, banka sermayesinin yüzde 16,5'i olan 165 milyon 
SDR, yani 244 milyon dolardır. Ödeme, yukarıda izah edildiği şekilde, taksitle yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası kuruluş anlaşmasını 1995 yılın
da ulusal meclislerinde onaylamış ülkeler ve katılma payları: Arnavutluk yüzde 2, Ermenistan yüz
de 2, Moldavya yüzde 13,5, Yunanistan yüzde 13,5. Toplam yüzde 36'lık kısmı 1995 yılında onay
lanmıştır. 

1996 Mart sqnuna kadar onayı için süre verilen ülkeler ve katılma payları ise şöyledir: Azer
baycan'ın yüzde 2, Bulgaristan'ın yüzde 13,5, Gürcistan'ın yüzde 2, Rusya Federasyonunun yüzde 
16,5, Ukrayna'nın yüzde 13,5, Türkiye'nin yüzde 16,5'tir. 
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11 Karadeniz Ekonomik İşbirliği katılımcı ülkesinden yalnız Türkiye'ye, Türkiye'deki erken 
seçim dolayısıyla görüşülemeyen bu anlaşmanın onayı için, marttan sonra üç ay süre verilmiştir. 
Anavatan Partisi Grubu, bu anlaşmanın bir an önce onaylanmasından yanadır. 

Yüce Meclisin, bugün bu anlaşmayı onaylamasının uygun olacağına inanıyor ve Yüce Mecli
si tekrar saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kabil, teşekkür ediyorum efendim. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın İstemihan Talay; buyurun. (DSP sıralarından alkış

lar) 

DSP GRUBU ADINA M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısının bugün Meclis gündemine alınmasını, Demokratik Sol Parti Grubu 
olarak mutlulukla karşılıyoruz ve bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün yasalaşması gerçekleştirilecek olan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, ülkemizin 
uluslararası ilişkileri ve ekonomik politikalarımız bakımından önemli bir araç niteliği taşıyacak ve 
bölgesel etkinliğimize olumlu katkılarda bulunacaktır. 

Bilindiği üzere, Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde, Arnavutluk, Azerbaycan, Burga-
ristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldavya, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Yu
nanistan'ın katılımıyla kurulan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, 1993 yılı eylül ayında, bu 
11 ülkenin dışişleri bakanları tarafından protokol anlaşmasına bağlanmıştır. Bu kuruluş, bir ulusla
rarası anlaşma niteliği taşıdığı için, üye ülkelerin parlamentolarının onayları gerekmektedir. 11 üye 
ülkeden asgarî 6 üye ülkenin parlamento onaylan tamamlandığında, banka, fiilen faaliyete geçe
cektir. Şu ana kadar, üye ülkelerden, Yunanistan, Arnavutluk, Moldavya ve Ermenistan parlamen
to onaylarını tamamlamış; Romanya ve Azerbaycan parlamentoları da geçen hafta içinde onay iş
lemlerini tamamlamış bulunmaktadır. 

Hepinizin bildiği gibi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği düşüncesini ilk gündeme getiren ve bu 
işbirliğinin parlamentolar ve hükümetler arasında örgütlenmesine en büyük katkıyı sağlayan ülke 
Türkiye olmuştur; ancak ve ne yazık ki, ekonomik işbirliğinin en temel organı olarak kabul edilen 
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının kuruluş anlaşmasının bugüne kadar onaylanmamış ol
ması, kuruluş içinde, hem ülkemizin pozisyonunun zayıflamasına hem de diğer üye ülkelerin, Tür
kiye'nin KEİPA'yâ dönük angajmanına kuşkuyla bakmalarına yol açmıştır. 

Aslında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde, bu bankanın kuruluşunun onaylanması 
çabaları, 2 Ocak 1995'ten beri Parlamentomuzun gündeminde yer almıştır ve ancak bugün, aradan 
birbuçuk yıl geçtikten sonra, Parlamentomuzda görüşülebilecek hale gelmiştir. Tabiî, bunun geri
sinde, erken seçim ve hükümetlerin istifası önemli bir rol oynamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, iç siyasetteki belirsizlikler, Türkiye'nin en hayatî dış so
runlarına bile zamanında çözüm üretemeyen veya gecikmelere yol açan sonuçlarla bizi karşı karşı
ya bırakmaktadır. Aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerçek niyet ve iradesini yansıtmayan 
bu gecikmeleri, dışarıda anlatmak, giderek imkânsız bir noktaya gelmişti. Nitekim, KEİPA grubu 
olarak, ben ve milletvekili arkadaşlarım, bu konuda, gerçekten büyük sıkıntılar yaşamaya başlamış
tık. O nedenle, bu tasarının, bugün gecikmeli olsa da, yasalaşması, hem Grubumuzun hem de ülke
mizin dış ilişkileri açısından da rahat bir nefes almasına yol açmıştır. 

Bu örnek de göstermektedir ki, dış politikamızda genel bir dağınıklık ve zafiyet, her geçen gün 
kendini biraz daha fazla hissettirmektedir. Türkiye, kendi yaşamsal önceliklerini sınıflandırmada, 
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yönetimdeki belirsizlikler ve siyasal kadroların bazı konulardaki eksiklikleri yüzünden, başarısız
lıklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu dağınıklık, ister istemez bürokrasiye de yansımakta, her 
hükümet değişikliğini tedirginlikle ve büyük sıkıntılarla karşılayan bürokrasi, giderek yönetim yet
kisini kullanamaz hale gelmektedir. Bazı bakanlıklarda bir kıyıma dönüşen bürokrat değiştirme 
operasyonları, devleti âdeta felç etmektedir. 

Bugün, Türkiye'de örnek olarak gösterdiğimiz ve Türkiye'yi en zor koşullarda, çok sıkıntılı an
larında salim limanlara ulaştırmada büyük katkıları geçmiş bulunan Dışişleri Bakanlığında, büyük 
bir sahipsizlik ve siyasî irade eksikliği göze çarpmaktadır ve bu yönetim anlayışı, bir anlamda, Ba
kanlığı, çalışamaz hale getirmektedir. Şu anda, görev yapacakları ülkelerden agremanları gelmiş 
olan büyükelçilerimizin kararnameleri, hâlâ imzalanmış değildir. Bu şekilde bir yaklaşım, Türki
ye'nin dış temsilini ve itibarını, âdeta, gözardı etmekle eşanlamlıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu uygulamalar, maalesef, Türkiye'nin uzun yıllar içeri
sinde oluşturduğu ciddî ve tutarlı devlet geleneklerine sahip olma özelliğini, her geçen gün biraz 
daha yıpratmaktadır ve bu durum, içte ve dışta yapılan bu hatalar, Türkiye'nin dostlarını üzerken, 
yıkıcı unsurların da, âdeta, ekmeğine yağ sürmektedir. Bu gerçekler, bizim, dış sorunlarımızı ve dış 
politikamızı, daha ciddî bir şekilde ele almamız gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bugün, Türkiye'yi yönetenlerin bilmesi gereken ve hepimizin bir anlamda üzerinde uzlaşması 
gereken bir başka yalın gerçek de şudur: Türkiye, bu gerçeklerde uzlaşabildiği takdirde, şu anda 
yapılmakta olan birçok tartışmanın boşluğu da, kendiliğinden ortaya çıkabilecektir. 

Türkiye, doğal, kültürel ve tarihî mirası nedeniyle, hem bir Ortadoğu ülkesidir, hem Kafkasya 
ve Orta Asya'nın bir devamıdır, aynı zamanda bir Balkan ve Karadeniz bölge ülkesidir ve bütün bu 
özellikleriyle birlikte, Atatürk'ün koyduğu hedefler çerçevesinde ve laik cumhuriyetin ilkeleri doğ
rultusunda, bir Avrupa devletidir. Bu gerçekleri dışlayarak, ideolojik hedefler koyarak, Türkiye'nin 
dış ilişkilerini belirlemeye çalışmak mümkün değildir. Türkiye'nin bölgesel bir güç çlmasının ko-^ 
şulları da, aslında, bu çok yönlü sentezi gerçekleştirmekten geçmektedir. Türkiye'yi, sadece bir Or-
taşark devleti gibi düşünmek ve bu şekilde yönetmeye kalkmak, Türkiye'nin gerçekleriyle bağda
şan bir yaklaşım değildir. 

İşte, Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasının araçlarından biri olarak gördüğümüz Karadeniz 
Ekonpmik İşbirliği, Türkiye'nin bu büyük ve geniş ilişkilerini canlandıran bir örgüt olarak değer
lendirilmeli ve bu çerçevede ele alınmalıdır. Bu örgütlenmenin en güçlü organı da, bölgede ticare
ti finanse edecek ve uluslararası kaynakların bölgeye aktarılmasında köprü rolü oynayacak olan, 
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası olacaktır. Bankanın amacı, bölge halkının ekonomik ba
şarısına yönelik olarak, ülkelerin geçiş sürecine katkıda bulunmak, bölgesel projeleri geliştirmek 
ve finansman sağlamak, üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör projelerine ve üye ülkeler arasındaki 
ticarî faaliyetlere diğer bankacılık hizmetlerini sağlamaktır. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, diğer Karadeniz bölge ülkeleriyle, çok yönlü 
olarak, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmeye başlamış ve çok önemli projeler, özellikle, ula
şım, çevre ve haberleşme alanlarında, şu anda devam etmektedir. 

Biraz evvel Sayın Kabil'in de bahsettiği gibi, 10-12 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılan 
ve Avrupa Konseyi ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin birlikte yürüttük
leri bir proje çerçevesinde gerçekleştirilen konferansta, ilk defa olarak, Türkiye'ye, özellikle boğaz
lardaki tanker trafiğinin büyük çevresel tehditler yarattığı ve dolayısıyla, Kafkaslardan veya Türk
menistan'dan veya Orta Asya'dan gelecek petrollerin boğazlar yoluyla.naklinin çevresel açıdan 
mümkün olmayacağı veya büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduğuna ilişkin bir doküman, bu 
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toplantı sonucunda yayımlanmış Ve Türkiye'nin elini güçlendiren bir sonuç bildirgesi bu şekilde or
taya çıkmıştır. 

Türkiye'nin, Karadeniz bölge ülkelerinde büyük başarılar sağlayan girişim gücü, teknik gücü 
ve işgücü, gerçekten, ülkemize çok büyük ekonomik katkılarda bulunmakta, aynı zamanda, Türki
ye'nin, bu ülkelerdeki etkinliğinin de artmasında en önemli rolü oynamaktadır. 

Türk Eximbank'la birlikte, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasından elde edilecek fonlar
la, Türkiye'nin bu girişim gücünü bu ülkeler de desteklediği takdirde, bizim, buralardaki etkinliği
miz, ülke olarak daha çok artacak ye ekonomik sonuçlar da Türkiye'nin yararına bir şekilde çalışa
caktır. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının hayırlı olmasını 
diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Talay, teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Ketenci; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve düşüncele
rini Yüce Meclisimize aktarmak üzere söz almış bulunmaktayım. Şahsım ve Grubum adına hepi
nizi en içten saygılarla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu tasarıya -Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde kurul
ması istenen Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının nerede, ne amaçla, kimler tarafından ku
rulmak istendiğine, yararlarının neler olacağına- dair görüş ve düşüncelerimizi aktarmadan önce, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne kısaca değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, öncülüğünü Türkiye'nin yapmış olduğu, 
bir uluslararası bölgesel ekonomik bütünleşme örgütüdür; Karadenizde kıyısı olan Türkiye, Ro
manya, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan, Moldavya ile, Karadenizde kıyısı 
bulunmayan Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan ve Arnavutluk tarafından kurulan, istenildiği 
takdirde başka ülkelerin de katılımına açık olan bir uluslararası ekonomik işbirliği örgütüdür. 

Esas amacı, i'sminden de anlaşılacağı gibi, üye ülkelerin coğrafî yakınlıklarından ve ekonomi
lerinin birbirlerini tamamlayıcı niteliklerinden yararlanarak, ülkelerin ve halkların aralarındaki ti
carî, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmelerine ve de Karadeniz bölgesinin bir 
barış ve işbirliği alanı haline getirilmesini sağlamaktır. Daha düne kadar; yani, böylesine bir eko
nomik işbirliği anlaşmasının imzalanmasından önce, birbirine karşı düşmanca bakan, geçen tarih 
içinde hasmane saldırılarda bulunan; hatta, bölgesel savaşların taraflarından olan ülkeler, 25 Hazi
ran 1992 günü imzaladıkları Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve Deklarasyonuyla, bir çatı altında 
beraberliğe imza atabilmişlerdir. 

Gerçekten de, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını imzalamak üzere bir araya gelen i 1 
ülkeye bakıldığında, aralarında sorun olmayan hemen hemen hiçbir ülke bulunmamaktadır. Anlaş
maya imza koyan ülkelerin yayımladıkları Boğaziçi Bildirisinde kabul ettikleri gibi, Karadeniz 
Bölgesi, ciddî sorunlarla karşı karşıyadır ve bu sorunların daha da gerginleşmesi ve boyutlanması 
tehlikesi vardır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle yaşanan 
sıcak savaş, bugün, belki, çatışma halinde değildir; ama, barış henüz gelmemiş; Ermenistan, işgal 
ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmemiştir. Rusya ile Moldovya arasında Trans-Dinyes-
ter Özerk Cumhuriyeti sorunu, Gürcistan ile Rusya arasında Osetya bunalımı, Rusya ile Ukrayna 
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arasında Kırım ve Karadeniz filosu sorunu, Türkiye ile Yunanistan ve Arnavutluk arasında bilinen 
sorunlar; bir de bunlara, tüm ülkelerin içinde bulundukları önemli içpolitika ve ekonomik sorunlar 
eklendiğinde, bu J1 ülkenin, hangi bağlamda olursa olsun bir araya gelmelerinin ne derece önem 
arz ettiği, bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Peki, aralarında ihtilaflar, çatışmalar, hatta, lokal savaş
lar olan bu ülkeleri, bir anda coşkuyla, heyecanla bir araya getirebilen düşünce ne idi; neden ülke
ler ve halklar, aralarındaki siyasî, hukukî; hatta, ekonomik çatışmaya rağmen, bir araya gelebilmek
tedirler; böylesine bölgesel bir işbirliğinin oluşmasını, bu ülkeler, niçin zorunlu bulmuşlardır?!. 

Değerli milletvekilleri, aralarındaki sorunlar ne olursa olsun, aynı bölgeyi, benzer kültürleri ve 
en önemlisi ortak ekonomik çıkarları paylaşan ülkeler bir araya gelebilirler; küçük de olsa bir ara
da gerçekleştirebilecekleri ortak projeler, bu ülkeler arasındaki siyasî sorunların çözümüne en bü
yük katkıyı yapabilir; ülkeler arasındaki etnik sorunları, sınır ihtilaflarını ortadan kaldırılabilir. Bu 
bağlamda, bölgenin, barışa kavuşabilmesi, halkların refahının yükselebilmesi için, Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine dört elle sarılması gerekli bir cankurtaran simididir. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik işbirliği anlaşmalarının, üye ülkeler ve onların halkları ve 
ulusları arasında yakınlaşmayı artırdığı, dayanışmayı pekiştirdiği, aralarında var olan siyasî sorun
ların çözümüne katkı yaptığı, günümüzde artık, tartışmasız kabul edilmektedir. 

Bu nedenle, kısaca ve özetle, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, yanlızca bir ekonomik işbirliği ör
gütü değil, aynı zamanda kültür, hukuk, dayanışma, insan hakları, barış ve dostluk alanlarında or
tak siyasî çözümler getiren, Türkiye'nin son çeyrek asırda ileriye atılmış, yüzü çağdaşlaşmaya dö
nük en önemli adımıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelerin halkları, 
böylesine birlik içinde olduklarından dolayı, coşku, umut ve heyecan içindedirler. Bu heyecan ve 
umudun boşa çıkmaması için Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin sürekli olarak gündemde tutulması 
ve çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. Burada görevin en büyüğü, Karadeniz Ekonomik İş
birliği fikrinin ve projesinin öncüsü Türkiye'ye düşmektedir. 

Bu nedenle, 27-28 Mayıs 1992 tarihinde Bükreş'te imzalanan uzmanlar toplantısında bölgede 
ticareti finanse edecek ve uluslararası kaynakların bölgeye aktarılmasında çok önemli rol üstlene
cek, nihayet, bölgede çok taraflı ekonomik işbirliği projelerini finanse etmek üzere bir Karadeniz 
Ticaret ve Kalkınma Bankası kurulması hususunda, üye ülkeler arasında mutabakata varılmış, bu 
hususta 25 Haziran 1992'de Bükreş'te imzalanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Deklarasyonunda 
yer verilmiştir. Bankanın kurulmasına ilişkin anasöz]eşme hazırlanmış, ülkemiz tarafından bu söz
leşme, 30 Haziran 1994 tarihinde imzalanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bankanın temel amacı, yasa tasarısının gerekçesinde de belirtildiği gibi, 
bölgesel projeler geliştirmek, finansman ihtiyacını karşılamak, oluşturulacak kaynakları, bölge 
halklarının ekonomik kalkınmasında yönlendirmek; gerektiğinde, uluslararası kalkınma kuruluşla
rı ve üye ülkelerin finans ve kalkınma kurumlarıyla işbirliği yapmak, kaynakların çok daha rasyo
nel ve verimli kullanılması için kalkınma politikaları oluşturmak ve nihayet, üye ülkeler arasında 
ticarî faaliyetlerde bulunmak ve diğer bankacılık hizmetlerini sağlamaktır. 

Böylesine önemli görevler üstlenmiş bulunan bankanın, bir an önce hayata geçmesi konusuna 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü büyük önem vermiş ve her bir üye ülke tarafından anlaşma-
nm bir an önce onaylanması sürecinin hızlandırılması için spesifik önlemler alınıştır. Bu önlemler, 
kronolojik olarak şunlardır: 6 Haziran 1995 tarihinde Moskova'daki Beşinci Genel Kurul, üye ül
ke parlamentolarını onay sürecini hızlandırmaya çağıran, Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülke
ler arasında bankacılık ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin tavsiye kararı; 
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27-29 Kasım 1995 tarihinde Ankara'da yapılan Altıncı Genel Kurul, bankanın önemini bir kez da
ha vurgulamış ve aldığı tavsiye kararıyla, ulusal parlamentoları bu süreci tamamlamaya çağırmış
tır; 14-15 Şubat 1996 tarihinde Atina'da toplanan Ekonomik, Ticaret, Teknoloji ve Çevre Komite
si, henüz bu süreci tamamlamamış ülkeleri gerekli adımı atmaya çağırmıştır; 27 Nisan 1996 tari
hinde Bükreş'te toplanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, başarılı 
bir uygulama için çok taraflı projelerin finansmanı konusunun en önemli önceliğe sahip olduğunu 
kabul etmişler; bu nedenle, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin, Avrupa Yeniden İmar ve Kalkınma 
Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile yakın işbirliğine ihtiyaç duyduğunu vurgulamışlardır. Ni
hayet, 11-13 Haziran 1996'da Bakü'de yapılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi Genel Ku
rul Toplantısında, parlamenterlere, anlaşmanın üye ülkeler tarafından bir an önce onaylanmasını, 
bunun için gerekirse üye ülke parlamentolarında lobiler oluşturulmasını tavsiye etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne değin Yunanistan, Arnavutluk, Moldovya ve Ermenistan Parla
mentoları anlaşmayı onaylamışlardır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği fikrinin öncüsü ve babası Tür
kiye olmasına rağmen, onaylamada geç kalmıştır. 

Sırası gelmişken, bir konuya burada işaret etmek istiyorum; cumhuriyet tarihimizin, çok par
tili demokratik düzene geçtiğimiz, özellikle 1950'den bu yana Karadeniz Bölgemiz, özellikle Do
ğu Karadeniz Bölgemiz gerçekten -büyük iddiaların aksine- en çok ihmal edilen bölgelerimizden 
biridir. Tarımda, özellikle aile ziraatına, tek ürün çaya mahkûm edilmiş, zaman içinde bölgenin di
ğer tarım ürünleri, özellikle fındık, narenciye ve tütün, giderek terk ettirilmiştir. Sanayi, zorunlu 
olarak çay atölyelerinin dışında, hak getiredir. Çay mühtahsilinin ve istihdamının tek güvencesi 
Çay-Kur zaman içinde yozlaştırılarak, özellikle borçlandırılarak büyük zararlara maruz bırakılmış, 
çay alımlarının sınırlandırılması, hatta dondurulması karşısında, çay müstahsilinin özel sektöre 
kaymasının şartları bilerek ve isteyerek yaratılmıştır. Şimdi, çay müstahsili, özel sektörle Çay-Kur 
arasında gidip gelmekte, alışılmamış olan çek, senet, bono, çay alımlarının karşılığı olarak müstah
sile verilmektedir. Bonoların ve çeklerin protestoları ve karşılıklarının bulunmaması, bölgedeki ic
ra dairelerinde dosyaların yığılmasına neden olmuştur. 

Doğu Karadeniz can çekişmektedir. Sarp Kapısının açılması ve bavul ticareti, Doğu Karade
niz esnafının can simidi haline gelmiştir. Rusya'ya, Kafkaslara, Türkî cumhuriyetlere ve Orta As
ya ülkelerine geçişi sağlayacağı düşüncesiyle açılan Sarp Kapısı, bölgeye önemli bir ekonomik kat
kı sağlamıştır. Bu nedenle, kapının açık bulunmasını göz önünde bulundurarak, yeni sanayi yatı
rımları, özellikle, sermaye ve emek yoğun elektronik sanayii yatırımları, Karadenize, çok süratle 
taşınmalıdır. . 

Karadeniz otobanı geciktirilmemeli; otoban, kaynak nedeniyle gecikirse, bu konuda, uluslara
rası kredi kurumlan zorlanmalıdır. 

Samsun ve Trabzon Limanları iyileştirilmeli, Rize Limanı mutlaka geliştirilmeli ve moderni
zasyonları sağlanmalı; bu amaç için, uygun teknolojik sistemler dikkate alınarak, bölgeye aktarıl
malıdır. İletişim, depolama işlemleri ve malî hizmetler acilen geliştirilmelidir. 

Karadeniz'de, gemi sanayiinin, özellikle gemi onarım ve bakımı için, tersaneciliğin teşvik edil
mesi için uygun kredi olanakları devreye sokulmalıdır. 

Turizm alanında, dağ ve yayla turizminin gelişmesi, Doğu Karadeniz için bir çıkış noktasıdır. 
İşte, bütün bunlara katkısı olabilir düşüncesiyle, Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası bir an önce 
devreye girmeli ve sözünü ettiğim kredi ve teşvikleri organize etmelidir. 

Sözlerimi bitirirken, dileğim, Karadeniz Ekonomik İşbirliği sayesinde, Karadeniz, kutupların, 
blokların, terörün ve bölge savaşlarının değil, dostluğun, barışın ve dayanışmanın, demokrasi ve in
san haklarının ve de kalkınmanın denizi olsun; bankanın kuruluşu bir an evvel onaylansın. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ketenci, bu Karadeniz Otobanı derken, zannediyorum, Ankara, Kırıkkale, 
Çorum, Merzifon ve Samsun... Onu kastediyorsunuz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Çorum'u da sayıyorsunuz Sayın Başkan. 

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkan, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, 
Samsun, Sinop, Kastamonu üzerinden İstanbul... 

BAŞKAN - Mesaj alınmıştır efendim. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sinop üzerinden... 

AHMET KABİL (Rize) - Her yol Rize'den geçer. 
BAŞKAN - Yani, sadece oradan geçeceğinde iddialıysanız, Ankara'da kalırsınız. 

. METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Karadeniz, Samsun'da bitmez Başkanım. 

BAŞKAN - Peki efendim. Yani, bir ağ istiyorsunuz: tüm Türkiye'de bir ağ. 
METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Karadeniz Otobanı... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Çorum'dan geçmiyor. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, biraz havayı biraz yumuşatalım diye konuşuyoruz. Yani, Çorum, 

kâinatın merkezi dururken, tabiî, oradan başlamak lazım. (Gülüşmeler) 
Efendim, gruplar adına başka söz talebi yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Türkiye tarafından 30.6.1994 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ticaret ve Kalkın
ma Bankası Kuruluş Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek 
yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Bu 
avansın toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan 165 milyon Özel Çekme 
Hakkı (SDR) karşılığını geçemez. 

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

BAŞKAN - Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

- 3 0 -



T.B.M.M. B : 8 3 2 5 . 7 . 1 9 9 6 0 : 1 

MADDE 3. - Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer iş
lemleri yapmak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü, İçtüzüğün 142 nci maddesine göre açık oylamaya tabi

dir. Açık oylama işlemi yapacağız. Biliyorsunuz, açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılması 
şekli var, kupaların kullanılması suretiyle yapılması şekli var. 

Bu, bir anlaşmanın tasdikine mütedair tasarı olduğu için ve uygulamaya da esas olmamak kay
dıyla, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle açık oylamanın yapılması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama, kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Basılı oy pusulası bulunan değerli milletvekilleri pusulalarını kullansınlar; oy pusulası olma

yan sayın milletvekillerinin, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini 
yazmak suretiyle; yani, "kabul", "ret", "çekimser" ifadelerinden birini kullanarak imzalamasını ve 
o suretle oy kullanmalarını rica ediyorum. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İş
birliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11319) (S. Sayısı : 31) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, basılı gündemin 3 üncü sırasındaki Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Gümrük işleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İliş
kin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okun

masını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 31 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Şimdi, tasarının tümü üzerindeki müzakereyi açıyorum. 
Tasarının tümüyle ilgili gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında 
İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 9.2.1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokol"ün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul, etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu tasarının tümü de açık oylamaya tabidir. Bu konuda da, zabıtlara ge

çen bir evvelki sözlerime atıfta bulunarak, kupaların sıralar arasında dolaştırılması ve oylamanın 
bu suretle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş

viki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/318) (S. Sayısı: 32) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerinde. 
(1) 32 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü müzakereye açıyorum. 

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Maddelere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 9.2.1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3, - Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

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

Bu tasarının tümü de açık oylamaya tabidir -İçtüzük 142 nci madde- ve geçmiş beyanlarıma 
atıfta bulunarak, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle açık oylamanın yapılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarının açık oylaması da, kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar dolaştırılsın. 

Sayın milletvekilleri, lütfen kupaları karıştırmayalım; karıştırırsanız, mükerrer oy pusulası çı
kar ve geçersiz sayılır. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

5. - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/355) (S. Sayısı : 33) 
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BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar.. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Tümünü müzakereye açıyorum. 
Tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-14 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Moldo
va Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir: 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 142 nci maddesine göre, bu tasarının tümü açık oylamaya ta

bidir. 
Açık oylamanın, kupanın sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - 47 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 

(]) 33 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Oy kupası kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11349) (S. Sayısı: 44) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylayacağım. 
Raporun okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okun

maması kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Maddelere geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1, - 4 Nisan 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut

luk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ön
leme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN-2 nci Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3 üncü madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 142 nci maddesine göre, bu tasarının tümü açık oylamaya tâ

bidir. 

(1) 44 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında gezdirilmesi suretiyle yapılması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu tasarının oylaması da, 
kupalar sıralar arasında gezdirilmek suretiyle yapılacaktır. 

31 sıra sayılı Kanun Tasarısıyla ilgili oy kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır; kupayı kaldırın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293) (S. 
Sayısı: 51) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriye
ti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sı ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 

Sayın Hükümet?..Hazır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylayacağım; okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde müzakere açıyorum: Gruplar adına söz talebi?..Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 15 Ağustos 1995 tarihinde Almatı'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

(1) 51 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 3 6 -



T.B.M.M. B : 83 25 . 7 .1996 0 : 1 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?..Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, bu tasarının tümü İçtüzüğün 142 nci maddesine göre, açık oylamaya ta
bidir. 

Açık oylamanın kupanın sıralar arasında gezdirilmesi suretiyle yapılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama, kupalar gezdirilmek suretiyle yapılacaktır. 
(Oylarıntoplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - Efendim, 32 sıra sayılı Kanun Tasarısıyla ilgili oy kullanmamış sayın üye var mı. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. Oy kupası kaldırılsın 

(Oyların ayırımına başlandı) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 
53) (1) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
nun müzakeresine başlıyoruz. 

Saym Komisyon?.. Hazır. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylayacağım. 

Komisyon raporunun okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi yok. 
Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. ' 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-16 Haziran 1995 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ma
kedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme
yi Önleme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 
(1) 53 S. Sayılı Büsmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN-Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2 . - B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu tasarının tümü, İçtüzüğün 142 nci maddesine göre açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında gezdirilmesi suretiyle yapılması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu oylama, 53 sıra sayılı tasarının oylamasıdır. 

Kupalar gezdirilsin. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
33 sıra sayılı tasarının oylamasıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) ~ 
9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesin

deki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/452) (S. Sayısı: 58) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer 
İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündemden de takip edileceği üzere, asıl komisyon, ikinci komisyon 
olan Dışişleri Komisyonudur. Dışişleri Komisyonu temsil ediliyor mu efendim? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI M. SEDAT ALOĞLU (İstanbul) - Evet efendim. 
BAŞKAN-Peki. 
Sayın Dışişleri Komisyonu temsilcisi hazır, Sayın Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylayacağım. 
Komisyon raporunun okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir; komisyon raporu okunmayacak. 
(1) 58 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçe
sindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokolün Onay

lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 13 Aralık 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kaza
kistan Cumhuriyeti Arasında Antalya ilinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriye
tine Kullandırılmasına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. 
AHMET KABİL (Rize) - Taşınmazın ne olduğu hakkında bilgi verilebilir mi? 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Komisyon arzu ederse açıklama yapabilir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, 
bilindiği gibi, taşınmaz, gayrimenkul demektir. Dolayısıyla, her türlü bina ve buna benzeyen her 
türlü taşınmazı, yani, gayrimenkulu kapsamaktadır. Normal olarak bizim iç hukukumuza göre 49 
yıl süre ile kiralamak mümkündür. Dolayısıyla, bu tür kiralamanın nasıl olduğu, anlaşmanın gerek
çesine bakılırsa vardır. 

BAŞKAN - Zaten, anlaşmanın 1 inci maddesine bir lütfedilir bakılırsa, orada var. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, 
bu, gerekçelerde olduğu gibi, Türkiye iç hukukumuza göre 49 yıllık kirayı öngörmektir ve taşın
maz da eski anlamıyla gayrimenkul anlamındadır. Dolayısıyla, bu... 

MURAT BAŞESGlOĞLU (Kastamonu) - Nedir; deniz mi, otel mi?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Gerekçesini 

okursanız görürsünüz; gerekçesini okumadan benim bunu cevaplamam... 
BAŞKAN - Saym milletvekilleri, tabiî, Komisyon bir açıklama yaptı. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Duyulmuyor. 

BAŞKAN - Efendim, zaten, Komisyon, tatminkâr bir açıklama yaptı; ama, duyulmadı. Onun 
için, ben biraz duyulur diye gerekçenin bir paragrafını okuyacağım: "Başta Kazakistan Cumhurbaş
kanı Nursultan Nazarbayev olmak üzere, Kazakistan devlet ricaline, Antalya yöresinde tatillerini 
geçirecekleri dinlenme tesisleri inşaası amacıyla, Kazakistan'a bir arsa tahsisiyle ilgili olarak, vaki 
talep üzerine, Antalya'nın Kemer İlçesi, Beldibi mevkiindeki 44 370 metrekarelik orman arazisi
nin, 49 yıl süreyle, anılan ülkenin kullanımına verilmek üzere Bakanlığımıza tahsisi kararlaştırıl
mış ve buna ilişkin işlemler tekemmül ettirilmiştir." Maksat ve muhteva budur efendim; teşekkür 
ediyorum. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka
bul edilmiştir. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - 2 nci madde üzerinde söz istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 2 nci maddede, Grubunuz adına "Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer" hük
mü üzerinde mi görüşeceksiniz Sayın Matkap? 

- 39 -



T.B.M.M. B : 8 3 25 .7 .1996 0 : 1 

Efendim, izin verirseniz, bir satırlık o 2 nci maddeyi bir okutalım. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Efendim, Grubunuz adına, yürürlük tarihiyle ilgili söz talep ediyorsunuz. 
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - 1 inci madde üzerinde Sayın Başkan... 
BAŞKAN - 1 inci maddeyi oyladık efendim. 

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - O takdirde, 2 nci madde üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN - Tabiî, 2 nci maddeyi müzakereye açtık. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Öztop, anlaşmanın tasdikine mütedair tasarının 2 

nci maddesiyle; yani, yürürlük maddesiyle ilgili konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Öztop. 

Maddeyle ilgili olduğu için, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 

yürürlük maddesiyle ilgili itirazımız var; şu anlamda: Böyle bir yasanın çıkmış olması, Türkiye'de, 
yanlış bir yolu başlatacaktır. Bugüne kadar, bu tür yararlanmalar için getirilmiş hiçbir hüküm yok
tur; ilk kez getiriliyor; bugün bu ülke, yarın bir başka ülke, daha sonra başka bir ülke için getirile
cektir. Eğer, bu değerli dostlarımız, Türkiye'de tatil yapmak istiyorlarsa, Türkiye'de tatil yapabile
cekleri pek çok alanlar vardır; pek çok imkânlar vardır; bu imkânlardan yararlabilirler. O nedenle 
biz, bu tasarının yürürlüğe girmemesini talep ediyoruz, 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Ben, teşekkür ediyorum Sayın Öztop. 

Yürürlüğe girip veya girmemesi konusunda, başka söz talebi var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

.3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?..Yok 
Kişisel söz talebi?.. Yok 

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

Bu tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılması hususunu, oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupaları gezdirin. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor mu, çalışmıyor mu; üretiyor mu, 

üretmiyor mu diye tereddüt gösteren basın, zannediyorum izliyor; 50 dakikada 9 tasarı... 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sayenizde Başkanım. 
BAŞKAN - Hayır, Genel Kurulun sayesinde. (Alkışlar) 50 dakikada 9 tasarı... 

AHMET KABİL (Rize) - Muhalefetin desteğiyle... 
BAŞKAN - Gayet tabiî efendim, gayet tabiî; muhalefetin desteği var, gayet tabiî. 

Muhalefet, zaten, anadan muhalif değil ki... 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Başkanlık farkında da, Hükümet farkında mı değil mi; 
orası meçhul Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 53 sıra sayılı kanun tasarısı için oy kullanmayan sayın üye yoksa kupayı kaldırtı
yorum. 

53 sıra sayılı kanun tasarısının oy kupası kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - 58 sıra sayılı kanun tasarısının oylamasına başlıyoruz. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. 

Kupalar kaldırılsın. ' 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

2. — Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/347) (S. 
Sayısı: 47) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açık oylama sonuçlarını ilan ediyorum: 
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 256 sayın üye iştirak etmiş; 247 kabul, 
9 mükerrer oy kullanılmış, 1 oy geçersiz bulunmuştur; bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. (Alkışlar) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İş
birliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 31) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Ala
nında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 226 sayın üye iştirak etmiş; 219 kabul, 7 mükerrer 
oy kullanılmış; bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. (Alkışlar) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/318) (S. Sayısı : 32) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının açık oylamasına 225 sayın üye katılmış ve 220 kabul, 5 mükerrer oy kullanılmıştır; bu su
retle, tasarı kanunlaşmıştır. (Alkışlar) 

5. - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/355) (S. Sayısı: 33) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve»Moldavya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılık
lı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının yapılan açık oylamasına 217 sayın üye iştirak etmiş ve 216 kabul, 1 mükerrer oy kul
lanılmış; verilmiştir; bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. (Alkışlar) 
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6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/349) (S. Sayısı: 44) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 230 sayın üye katılmış; 225 kabul, 5 müker
rer oy kullanılmış; bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. (Alkışlar) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293) (S. 
Sayısı: 51) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına 234 sayın üye işti
rak etmiş; 231 kabul, 3 mükerrer oy kullanılmış; bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 53) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 228 sayın üye iştirak etmiş ve 228 
kabul oyu kullanılmış; bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesin
deki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/452) (S. Sayısı: 58) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer 
İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkili Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasına 224 sayın üye iştirak et
miş, 177 sayın üye kabul istikametinde, 41 sayın üye ret istikametinde, 4 sayın üye çekimser irade 
izharında bulunmuş; 1 oy geçersiz, 1 oy da mükerrer çıkmıştır. Bu suretle, bu tasarı da kanunlaş
mıştır. 

Cümlesi hayırlı, uğurlu olsun. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmının 10 uncu sırasındaki kanun tasarısının müzakerelerine geçeceğiz; ancak, izninizle, 
saat 18.00'de toplanmak üzere kısa bir ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.42 

-—— ® - —— 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 18.00 
BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Fatilı ATAY (Aydın) 

m 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo

rum. 

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

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı; 63) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime ara verirken ifade ettiğim gibi, Bakanlıklar ve 
Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Anayasa Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldı. 
Tasarı ile ilgili komisyon raporunun okunup okunmaması... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım; karar 

yetersayısının bulunup bulunmadığını arayacağım. 
Komisyon raporunun okunmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı bulunamamıştır; bu sebeple, birleşime saat 18.15'e ka
dar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18,04 

© 

(7) 63 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : AH GÜNAYDIN (Konya), Fatih ATAY (Aydın) 

— © — — • ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 63) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Müzakereye konu tasarıyla ilgili raporun okunup okunmaması hususunu oylarken, Sayın Ke-

çeciler'in talebi üzerine karar yetersayısı aranmış, bulunamamıştı. 
Şimdi, tekrar oylayacağım ve karar yetersayısının bulunup bulunmadığını arayacağım: 
Raporun okunmamasını kabul edenler... Efendim, karar yetersayısı vardır... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Kabul etmeyenleri sormadınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Oyladım, önce öbür tarafı oyladım efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kabul etmeyenleri oylamadınız efendim. 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Genç. 
Öbür şıkkını oyladım mı oylamadım mı Sayın Keçeciler? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Ara vermeden evvel oyladınız efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Okunmasını arzu edenler... Evet, okunmaması kabul edilmiştir. 
Sayın Genç, teşekkür ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Estağfurullah efendim. Yani, raporun okunmamasını kabul eden

leri oyladınız, kabul etmeyenleri oylamadınız. 
BAŞKAN - Efendim, bir teşekkür yetmedi mi Sayın Genç!.. Tekrar teşekkür ederim. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Elbette, Sayın Genç de bir bata yapar Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Efendim, benim, beşer olmanın ötesinde bir iddiam olmadığı için... Hatayla do

luyuz... 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına ilk söz hakkı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Sav'ın; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ATİLÂ SAV (Hatay) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 2451 Sayılı Yasaya Bir Ek Madde Ek
lenmesi Plakkında Yasa Tasarısı konusunda, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunmak için 
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huzurunuzdayım. Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına Yüce Meclisi en içten saygılarımla se
lamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Bu yasa tasarısı, bir siyasal oluşumun getirdiği bir boşluğun doldurulmasını amaçlamaktadır. 
Karma ya da ortak hükümetler bir zorunluluktur. Tek partinin parlamentoda yeter sayıda milletve
kili olmaması nedeniyle, birden çok partiden, iki, hatta belki daha da çok partiden oluşan hükümet
ler, demokrasi geleneğimize yerleşmektedir. 

Birden çok partinin milletvekillerinden oluşan bu hükümetlerde, başbakan, bir partiden olsa 
bile, karma hükümetin ortağı olan öbür partilerin de liderleri ya da onları temsil etmek üzere bir 
üyeleri hükümette yer aldığında, başbakan yardımcısı sayısı artmaktadır. 

Başbakan yardımcısı, yetki ve sorumluluğu paylaşmak amacıyla görevlidir. Bu sorumluluk ve 
yetki paylaşmasının ilkelerini belirlemek üzere, yine, demokrasi geleneğimizde bir yeni uzlaşma 
usulü belirlenmiştir. Koalisyon protokolü ya da karma hükümet protokolü hazırlanmakta ve taraf
larca imzalanmaktadır. Koalisyon protokolü, hiç kuşkusuz, siyasal bir metindir; hukukî bir metin, 
hukukî bir düzenleme değildir. Hukukî olan, yalnızca hükümet programıdır, anayasal metin, Hükü
met Programıdır. İşte, huzurdaki yasa değişikliği, bu yoldaki bir gelişmenin sonucunu saptamak 
için düzenlenmiş bir hukuk düzenlemesidir. 

Ne var ki, bu düzenleme, Anayasamıza ve siyasal sistemimize uygun bulunmamaktadır. 
Amaç, belki, belli düzeydeki atamaların ortak karara bağlanmasıdır. Özellikle üçlü kararname di
ye anılan ve genellikle Anayasada belli hükümlerde yeri bulunan kararnamelerde bir güvence, bir 
paylaşma, bir yetkiyi dengeleme amacıyla öngörülmüş bulunmaktadır. Uygulamadan doğan bu ih
tiyacın kuralı, şimdiye kadar, koalisyon protokolüne konulmakta ve bununla yetinilmekteydi. 

Ne var ki, bu tür düzenlemeler, yasaya dayanmadığı için siyasal nitelikli olarak kalmaktadır 
ve hukukî yaptırımı da bulunmamaktadır. Bu konuda yaptırım, hiç kuşkusuz siyasaldır ve etiktir, 
ahlakîdir. 

Bu tasarıyla, siyasal ve ahlakî kalan yaptırımın hukukîleşmesi amaçlansa bile, bu haliyle ya
sa, Anayasaya aykırı bulunmaktadır. Anayasanın 112 nci maddesi, Başbakan ile bakanların göre
vini ve siyasal sorumluluğunu belirlemektedir. Anayasanın 112 nci maddesine göre, Başbakan ve 
bakanların sorumluluğu müteselsil sorumluluktur, ortak sorumluluktur. 

Anayasanın 105 inci maddesi, bu sorumluluğun -Cumhurbaşkanının da imzasını gerektiren 
kararnamelerde- Cumhurbaşkanını kapsamaksızın, sadece başbakan ile ilgili bakanların sorumlu
luğunu kapsadığını belirlemektedir. 

Bu iki hüküm birlikte düşünüldüğü ve yorumlandığı zaman, başbakanın tek bir görevli oldu
ğu ve başbakanın, hükümetin başı olarak, sorumluluğu ve çalışma düzenini, koordinasyonu, eşgü
dümü sağlamaktaki yetkisi belirlenmiş olmaktadır. 

Bu tasarı, başbakanın, bu yetki ve sorumluluğunu birden çok kişiye, birden çok bakana dağıt
ma amacını gütmekte olduğu için, bir çeşit, başbakana denk bir başbakan yardımcılığı yaratılmış 
ve konmuş olmaktadır. Oysa, başbakanlık, tek kişinin üstleneceği bir görevdir; birden çok başba
kan olmaz. Bu bakımdan, anayasal sistemimizde, başbakanın görevinin ikiye bölünmesi ya da bir
den çok kişi arasında paylaşılması, Anayasa hukukumuza ve Anayasanın metnine uygun düşme
mektedir. Çünkü, bir görev bir kişiye verilir, o görevin yetkisi ve sorumluluğu o tek kişinin uhde
sinde toplanır. 

Bu tasarıyla, başbakanlık yetkisinin parçalanması ve paylaşılması yoluna gidilmektedir. Bu tu
tum, bu anlayış, parlamenter demokratik sistem ve geleneğine aykırı olduğu gibi, Anayasanın sö
züne de, açık hükmüne de aykırı bulunmaktadır. 
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Her yetki, bir sorumluluk gerektirir. Bu yasayla getirilen ve başbakan yardımcısına verilen, baş
bakanınkine denk yetkinin sorumluluğu yoktur. Bu nedenle, yetkiyle bağımlı bir sorumluluk getir
meyen bu düzenleme, bu bakımdan da Anayasaya ve anayasal sistemimize aykırı bulunmaktadır. 

Bu durumda, siyasal ihtiyacın, siyasal yöntemle karşılanması ve giderilmesi gerekmektetir. 
Yani, karma hükümetin protokolünde yer alan kuralların yaptırımı, karşılıklı güvene dayalı etik bir 
yaptırım olacaktır ve böyle olması zorunlu bulunmaktadır. Bunu, bir hukukî düzenleme haline ge
tirmeye olanak bulunmamaktadır. 

Belirtilen nedenlerle, huzurda bulunan tasarının Anayasaya uygun olmadığı ve siyasal sistemi
mize, parlamenter siyasal düzenimize uygun bulunmadığı için karşı bulunduğumuzu ve karşı oy 
kullanacağımızı saygılarımla arz ederim efendim. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Sav, teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nejat Arseven; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne îlişkin Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu kanun tasarısı, hükümet, eğer, koalisyon şeklinde kurul
muşsa, 2451 sayılı Kanuna göre yapılacak, özellikle üst düzey atamalarda, ilgili bakanın imzasın
dan sonra, kararın oluşması için, kararnamede başbakan ve başbakan yardımcısının müşterek im
zasını zorunlu hale getirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, bu tasarıyı huzurunuza getiren Hükümet, çok partili demokra
tik hayata geçişimizden bu yana kurulmuş veya kurulacak, ne ilk ve ne de son hükümet olacaktır. 
Türkiye, demokratik parlamenter sisterne göre idare edildiği müddetçe, yapılacak hür ve bağımsız 
seçimler neticesi Parlamentoya yansıyacak sayısal dengeler, mutlaka, bundan sonra da, benzer iki 
parti, hatta, üçlü veya dörtlü partilerin iştirakiyle koalisyon hükümetleri kurulmasını zorunlu kıla
bilecektir. 

Türkiye'de, bugüne kadar kurulmuş hiçbir koalisyon hükümetinde ve hatta Sayın Erbakan'ın 
Başbakan Yardımcısı olarak görev aldığı, ikiden fazla partinin katılımıyla gerçekleşen hiçbir ko
alisyonda böyle bir ihtiyacın doğmadığı çok açık ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu Hükümet döneminde yapılmasına başlanacak olan üst düzey 
tayinler; yani, müsteşar, genel müdür gibi atamalar, acaba, Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa mı ya
pılacak? Burada, daha önceki tayinlerden farklı olan nedir? Acaba farklı tipte, farklı yapıda çok de
ğişik insanlar mı bu göreve getirilecektir ki, bu kararnameleri Başbakan ve Başbakan Yardımcısı 
müştereken imzalayacaktır? 

Bu Koalisyonun bir ortağıyla, seçim sonrası, biz hükümet olduk. Koalisyonun her iki kanadı 
da, özellikle kendi bakanlıklarıyla ilgili olarak birçok üst düzey atama gerçekleştirdiler. Orada, bi
zim Hükümetimiz ile bu Hükümet arasında nasıl bir fark bulunmaktadır ki, o gün, ilgili bakan ve 
Başbakanın imzasıyla yapılagelen tayinler, bugün, bu yeni şekille hüküm ifade eder hale getirilmek 
istenmektedir? 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetin niçin böyle bir yola gitmek istediğini, isterseniz size kı
saca izah edeyim: Bir kere, bu Hükümet, öncelikle, bu Koalisyonun yürümesi ve vatandaşa iyi ni
yetle ve hayırlı hizmetler yapabilmesinin asgarî şartı olan güven duygusundan yoksundur; çünkü, 
her iki parti ve onların sayın liderleri, zaman içindeki, gerek partilerinin ve de gerekse şahıslarının, 
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özellikle Sayın Çiller ve Sayın Erbakan'ın, birbirleri için ifade etmiş oldukları onur kırıcı, aşağıla
yıcı beyanları dolayısıyla ve tabiî, aslında, her ikisinin de kamuoyuna mal olmuş beyanları dolayı
sıyla, bugün, her iki parti ve lider arasında itimat müessesesi tamamen yok olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısı, size ifade ettiğim Hükümetin iki kanadı arasında bu 
güven bunalımının en açık örneğidir; ama, işin esas ve acı ve tabiî üzücü tarafı, aslında, zaten ka
muoyunda kuruluş biçimi itibariyle güvenilirliği olmayan ve daha sonraki tavırlarıyla birbirinden 
ayrı iki hükümet gibi çalışmakta olan bu Hükümetin, aralarındaki bu karşılıklı güvensizliğe, Yüce 
Parlamentoyu ve sizleri alet etmek istemesidir. Eğer, böyle, sırf aralarındaki güven bunalımı dola
yısıyla, aralarındaki itimatsızlık dolayısıyla, Cumhuriyet yasalarıyla oynamaya kalkacaklarsa, bu 
manada, önünüze, yani, Yüce Meclise, daha, çok kanun tasarısı sevk edecekler demektir. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir koalisyon hükümeti döneminde olmayan böyle bir uygulamaya, 
Yüce Heyetinizin alet olmayacağı kanatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, aslında, tabiî, Doğru Yol Partisi kanadı, Hükümetin büyük ortağı Re
fah Partisinin, sırf hükümet olmak uğruna, bugüne kadar milletimize verdiği taahhütlerden ve me
sela, yıllardır acımasızca eleştirdiği ve hudutlarımız içerisinde bir işgal gücü olarak gördüğü ve 
eğer iktidar olursa ilk gün kapının önüne koyacağını ifade ettiği Çekiç Güç'le ilgili U dönüşünü gö
rünce, ortağıyla ilgili güven duygusu tamamen bitmiş olacak ki, daha önceki Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Anavatan Partisi koalisyonlarında hiç düşünmediği böyle bir yola gitmektedir. 

Değerli milletvekilleri, konunun bir diğer yönü de, konunun ve bu kanun tasarısının Anayasa
ya uygunluğu meselesidir. 

Bu çerçevede, Başbakanın imzası gereken kararnameleri ve kararlan, Başbakan Yardımcısı
nın da imzalamasını zorunlu kılmak, bugüne kadarki uygulamalarda görülen Bakanlar Kurulunun 
yapısına uygun olmayan bir yeni şeklin ortaya çıkmasına neden olacaktır; yani, daha açık bir ifa
deyle, Başbakanla aynı konumda ikinci bir unsurun Bakanlar Kurulu yapısı içinde ortaya çıkması
na neden olacaktır. Böyle bir hususun, Anayasamızın getirmiş olduğu Bakanlar Kurulu modeline 
uygun bir yapı olması da mümkün değildir. Bu husus, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 105 ve 
112 nci maddelerine de açıkça aykırıdır. 

Burada, Anayasanın 105 inci maddesinde bu kararlardan Başbakan ile ilgili bakan sorumlu
dur" açık hükmünde yer almayan, yani kaynağını Anayasadan almayan yeni bir sorumlu ve sorum
luluk mu ihdas edilmek edilmek istenmektedir? Bu açık hüküm karşısında, Anayasada sorumlulu
ğu tarif edilmeyen Başbakan Yardımcısının, bu müşterek kararlara imza atması nasıl bir hukukî so
nuç doğuracaktır? 

Değerli milletvekilleri, bu, sadece bürokratların isimlendirilmesi konusunda Refah Partisine 
imkân vermemek için ve tabiî, Refah Partisi için de, Doğru Yol Partisine imkân vermemek için ge
tirildiği çok açık olan bu hususun, Koalisyon Protokolüyle çözülmesinin en doğru yol olduğu açık
tır. Dolayısıyla, bugün, huzurunuza gelen bu kanun tasarısı, Koalisyon Protokolünün bir öneminin 
kalmadığının ve dikkate alınmayacağının da açık bir örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği üzere, bizim hükümet modelimizde, devlet bakanlıkla
rının hükmî şahsiyeti bulunmamaktadır. Bir husumet tevcihinde, yani, devlet bakanlarının eylem 
ve işlemlerinden dolayı muhatap doğrudan doğruya Sayın Başbakandır. Devlet bakanları, Başba
kan adına iş yaparlar. Dolayısıyla burada, Başbakan adına iş yapan devlet bakanına, adına iş yap
tığı Başbakanla eşdeğer, Anayasadan doğmayan ve olmayan bir yetki verilmek istenilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kanun teklifleri o günü çözmek, o günü kurtarmak için verilmez; ka
nun teklifleri, devletlerin önündeki on yıllarına, elli yıllarına, yüz yıllarına çözümler getirmek için 
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verilir. Yani, kısaca, yasalar, önümüzdeki yıllara da hitap etmek üzere hazırlanır. Önümüzdeki gün
lerde veya daha sonra iki ortaklı olmayan; üç, dört, beş ortaklı koalisyonlar kurulursa, bir atama ka
rarnamesinin çıkması için, o hükümet içinde yer alan siyasî parti genel başkanlarının hepsine, o ka
rarnamede imza yeri mi açacağız?!. Bu tutumu, parlamenter rejimin mantığıyla izah etmek müm
kün değildir. 

Yine, ayrıca, bu hal, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının yetkilerinin siyasî parti genel başkan
ları arasında bölüştürülmesini getirmekte, daha başka bir ifadeyle, Başbakan, iradesini bir diğer si
yasî parti genel başkanının ve tabiî o partiyi temsil eden bakanın, kaynağını Anayasadan almayan 
ipoteği ve sorumluluğu altına sokmaktadır; tatâd edilen Başbakan yetkileri bölünmekte, bir mana
da, ülkede çift başlılık yaratılmaktadır. 

Acaba bu kanunla, Sayın Çiller ve Sayın Erbakan, ayrı ayrı Bakanlar Kurulu toplantıları mı 
yapacaklardır?!. Refah Partili Bakanlar Kurulu perşembe günleri, Doğru Yol Partili Bakanlar Ku
rulu da sah günleri mi toplanacaktır?!. Acaba, zaten böyle bir uygulama başlatmış olan Hüküme
tin iki kanadı, bu tavırlarına kılıf mı aramaktadırlar? Zaten, Hükümetin her iki kanadının, kendi 
genel başkanları başkanlığında ayrı ayrı toplandığı ve özellikle ekonomik konularda ülkeyi sıkıntı
ya sokan kararlar aldıkları ve bunları, sanki ortada bir koalisyon hükümeti yokmuşçasına ayrı ayrı 
açıkladıkları da, değerli basın organlarında sıklıkla yer almaktadır. 

Bu kanun tasarısının Yüce heyetinizce kabulüyle, ifade etmiş olduğum ayrı ayrı toplanma ve 
karar alma ve tabiî dolayısıyla 65 milyon memleket evladını sıkıntıya sokma halini ve itiyadını da
ha da artıracağından, Anavatan Partisi Grubu olarak fevkalade endişe etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı makamında otur
makta olan Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirci, Cumhurbaşkanlığı öncesi, siyasetin için
de olmuş, çeşitli koalisyon hükümetleri kurmuş ve cumhuriyet hükümetlerinin yapısını, koalisyon 
hükümetlerinin işleyişini çok iyi bildiğine inandığımız değerli bir devlet adamıdır. Dolayısıyla, söz 
konusu kanun tasarısının kabulü halinde ortaya çıkacak parlamenter rejimin geleceğine, Türk siya
sî hayatının geleceğine; Anayasamızca ortaya konulmuş bulunan Bakanlar Kurulu modeline uygun 
olmayan yeni yönetimin oluşması konusunda Sayın Cumhurbaşkanının da, Anayasaya, Türk siya
sî geleneğine aykırı bu kanunun onayı konusunda fevkalade hassas davranacağına, Anavatan Par
tisi Grubu olarak yürekten inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devlet idaresini bir oyun gibi gören ve çok ciddiyetsiz bul
duğumuz huzurunuzdaki bu kanun tasarısının reddi konusunda, Yüce Meclisin gereğini yapacağı
na inanıyor... 

Affedersiniz sayın milletvekilleri, şimdi aklıma geldi, tabiî, oyundan ve ciddiyetten bahsedin
ce, söylemeden geçemeyeceğim "zam yok, vergi yok" diyen Hükümete, bugünkü yüzde 8'e yakla
şan akaryakıt ve mazot zammı da hayırlı olsun!.. Zam konusundaki taahhüdünüzü de ne şekilde ye
rine getireceğiniz böylece ortaya çıkmış oldu; ama, önemli değil... Çekiç Güç konusunda, yıllardır, 
bu Meclise ve vatandaşa söylediklerinize rağmen, bu U dönüşünü gerçekleştiren sizler için -özel
likle Refah Partisi için- "zam yok" deyip, zam yapmak da, tam size yakışan bir davranış biçimidir. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Ne alakası var?.. 
NEJAT ARSEVEN (Devamla) -Ama, unutmayın ki, sizin hep ifade edegeldiğiniz tanımla, 65 

milyon memleket evladı, bu davranışları, günü geldiğinde çok iyi değerlendirecektir. 
Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu olarak, Yüce Meclisin önüne gelmiş olan bu 

tasarıya ret oyu kullanacağımızı ifade ediyorum, bu vesileyle Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Arseven, teşekkür ediyorum. 
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HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Metin 
Bostancıoğlu konuşacaklar. 

BAŞKAN - Efendim, kaydı var; izin verirseniz, davet edeceğim efendim. 
Efendim, Sayın. Arseven, ısrarla konu dışına çıktılar, zannediyorum, zorladılar, müdahale ede

yim diye; ama, etmedim, benim âdetim değil, Üyelerin konular içerisinde kalmasını rica ediyorum. 
METİN PERLİ (Kütahya) - Konuşsun Sayın Başkan, konuşsun. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun efendim... 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Metin Bostancıoğlu. 
Sayın Bostancıoğlu, buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) -, Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Demokratik Sol Parti Grubu adına ve şahsen ben, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2451 sayılı 
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanuna ek yapılmak istenen madde, ortak 
hükümetlerde, güçlendirilmiş Başbakan Yardımcılığını kanun yoluyla düzenlemeye yöneliktir. 

Bilindiği gibi, Anayasamızın 112 nci maddesi, Başbakanın ve bakanların görevleri ve siyasî 
sorumluluklarıyla ilgilidir. "Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı olarak, bakanlıklar arasında 
işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siya
setin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanun
lara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür." 

Başbakan Yardımcısının görevi ise, bakanlıkların kuruluşuyla ilgili 3046 sayılı Kanunda dü
zenlenmiştir. "Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak üzere ba
kanlar arasından en çok ikisi Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir." 

Başbakan Yardımcısının görevi, Anayasada Başbakana verilen ve Anayasada sayılmış olan 
görevlerin koordinasyonunda ve o görevlerin yerine getirilmesinde Başbakana yardımcı olmaktır. 

Görüşülen tasarıyla, Başbakan Yardımcısına, Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usu
lüne İlişkin Kanuna bir ek madde eklenmek suretiyle, atamalarda, güçlendirilmiş Başbakan amaç
landırılmıştır. Biz, Demokratik Sol Parti olarak güçlendirilmiş başbakan yardımcısı müessesesinden 
yanayız; bu babmdan, müesseseye olumlu bakıyoruz. Ancak, Anayasa Komisyonunda da belirtiğim 
gibi, ortak hükümet ikiden çok siyasî partinin milletvekillerinden oluşmuş ise ve başbakan yardım
cısı iki tane olacak olur ise, bu defa karşımıza beş imzalı bir kararname çıkacaktır. Bazen, çok az sa
yıda milletvekilinden oluşan üçüncü ortak azınlığının çoğunluğa tahakkümü de söz konusu olabile
cektir. Bu nedenle, biz, bir önerge hazırlayarak, Başbakandan başka, diğer iktidar partisine, diğer ik
tidar partilerinin birden fazla olması durumunda ise, milletvekili sayısı en fazla olanına mensup Baş
bakan Yardımcısı .tarafından da imzalanması suretiyle bir düzeltme önergesi hazırlamıştık. Biraz ev
vel, kürsüye gelmeden önce, gördüm ki, bu yönde yeni bir düzenlemeyle, Anayasa Komisyonundan 
geçen maddenin değiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu, bizim için de olumludur. 

Partimin ve şahsımın görüşlerini arz ettim; saygılarımı sunarım. (DSP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bostancıoğlu, teşekkür ediyorum efendim. 
Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? 

' ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Var efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önce kim konuşacak? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Doğru Yol Partisi Grubu adına Turhan Güven konuşma yapacak. 
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BAŞKAN - Sayın Güven hazır mı efendim? 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Turhan Güven; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye

leri; hepinizi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Müsaade ederseniz, 
sözlerime, bir arkadaşımın ifadeleriyle başlamak istiyorum... 

BAŞKAN - Efendim, tasarıyla başlayınız... 
TURHAN GÜVEN (Devamla) - Bu gelen kanun tasarısının bir hükümet bunalımı yarattığı id

diası, biraz evvel burada ifade edildi; ama, değil değerli milletvekili; tersine, bu güven bunalımı 
bundan evvelki hükümet döneminde başladı. Nasıl başladı? Hükümetin kuruluşunun ikinci günün
de, tayin kararnameleri, aslında, protokolde açıkça ifade edilmesine rağmen, tek başına imzayla 
gönderildiği için başladı. Bu, sütten ağzı yananın bir ifadesidir. 

Refah Partisi ile Doğru Yol Partisinin müşterek kurdukları Hükümet, ileride herhangi bir yan
lışlığın olmaması bakımından, huzuru kalple çalışmayı temin bakımından, protokole bu ifadeleri 
koyduktan sonra, yine, bir kanun tasarısı halinde bunu huzurunuza getirmişse, bunda yadırganacak 
ve rahatsız olacak bir şey yok. Aslında, rahatsızlığı ortadan kaldırmak için yapılmış bir tasarruftur. 
Bunu, herkesin böyle bilmesini hassaten rica ediyorum. 

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - İnşallah!.. 
TURHAN GÜVEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bir tayin kararnamesinin veya 

bir tayin tasarrufunun 37 imzayla dahi yapılabildiği bir ülkedeyiz; yani, yalnız müşterek kararna
me olayı değildir bu. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle çıkan birtakım tayinler vardır. 37 imzanın 
bulunduğu bir yerde, ikili imza yerine, bir üçlü imzanın, bir dörtlü imzanın getirilmiş olmasının, 
anayasa hukuku bakımından neyi aksattığını ve anayasa hukukunun neresini gözardı ettiğini iyice 
açıklamak gerekir. 

Aslında, bakrnız, bu, bir kanun olayıdır. 1981 yılında çıkarılmış olan bir kanunla ve Anayasa
nın daha henüz kabul edilmediği bir tarihte, tayinlerin nasıl yapılacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu 
tayinlerin Bakanlar Kurulu kararıyla olabileceği gibi "müşterek kararname" adı altında; yani, üçlü 
imzayla yapılabileceği derpiş edilmiş bulunmaktadır. Peki, bu kanunda bir değişiklik yapılması... 
Koalisyon hükümetlerinin -bundan sonra da sıkça görüleceği üzere- bir zaruretten kaynaklandığı
nı, mutlaka, gözardı etmeden varsaymak gerekir. 

Yapılacak işlem, sadece bir kanunî değişikliktir, kanuna, bir ek madde ilavesidir. Başbakanın, 
müşterek kararname yanında, Bakanlar Kurulu kararnamesindeki diğer imza sahipleriyle olan iliş
kisi içerisinde, şimdi, Başbakan Yardımcılarına da bu imkânın sağlanmasının, doğrudan doğruya 
Anayasanın 150 ve 162 nci maddeleri de, koalisyon hükümetlerini, dolaylı da olsa ifade ettiğine 
göre, bunu, fazlaca yadırgamak söz konusu olamaz. 

Rahatsızlık söz konusu değildir. Bir güven bunalımı, bugün için de yarın için de söz konusu 
olmayacaktır. Neden?.. Tersine, bugünden birtakım tedbirleri, her iki parti müşterek alıyorlarsa, bu, 
birbirlerine itimatın sonucunda ortaya çıkan bir olaydır. 

Bu itibarla, bu kanun tasarısının hukukî durumunu uzun uzun açıklamaya hiç gerek olmadan, 
sadece, Anayasaya aykırı olmadığını... Dün de benim bir değerli kardeşim bunu burada ifade et
mişti... O bakımdan, burada yapılacak işlem, bir kanuna, bir ek madde ilavesiyle, rahatsızlığı orta
dan kaldırmak ve ileride doğması mümkün görünen birtakım sıkıntıları, bugünden çözüme kavuş
turmaktan ibarettir. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Güven, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuz; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakan

lıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hür
metle selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, genel gerekçede, Bakanlar Kurulunun koalisyon içerisinde 
oluşması halinde, koalisyon ortaklarının uyumlu çalışmasını hedefleyen ve büyük bir önem taşıyan 
bu husustaki ilişkilerin kopukluğuna mahal vermemek üzere düzenlenen bu kanun tasarısı, bir ih
tiyaçtan doğmuştur. 

Bugüne kadar, koalisyonlarda, böyle bir durum mevzubahis değildi; bu, sadece Başbakanın ta
sarrufuyla yürüyordu. Malum, DYP ve ANAP Hükümetlerinin protokollerinde de, bu, aynı şekil
de, sadece Başbakana münhasır kalan bir tasarruftu; hatta, protokolde, bu tasarrufun nasıl yapıla
cağı hususu açık ve seçik bir şekilde hükme bağlanmış olmasına rağmen, sadece Başbakan kullan
dığı içindir ki, o hükümetin ömrü üç ay olmuştur ve üç ay içerisinde de çok sıkıntı vermiştir. 

Kanun tasarısının genel gerekçesinde ve Anayasa Komisyonunun raporunda, açıkça, ilmî içti
hatlara ve kazaî kararlara uygun bir şekilde yapılacak bir düzenlemenin zaruret olduğu ve kanun
daki mevcut boşluğun giderilmesi hususunda da, böyle bir kanunun yapılmasında zaruret olduğu 
açıkça ifade edilmektedir. 

Ben, arkadaşların, bir ihtiyaçtan doğan bu düzenlemeyi, bu kadar aykırı bir şeymiş gibi dile 
getirmesini yadırgıyorum ve hele, bunu, bir güven bunalımı gibi tavsif etmekte de isabet yoktur. 
Hele, arkadaşlarımız, bazen, acı kelimeler de kullanıyor; bunu yadırgadığımı, hatta, bunu hayretle 
karşıladığımı ifade ediyorum. 

Bunu, bir basiretsizlik gibi göstermek veya bir güvensizlik gibi göstermek, fevkalade yanlış
tır. Hele hele, verdiğiniz demeçlerde "bizimle hükümet olursanız, bu hükümet ahlaklı hükümet 
olur; ama, Refah'la yaparsanız, bu hükümet ahlaksız hükümet olur" gibi, suç teşkil eden, acı ve 
özellikle bir hükümet adabına, bir muhalefetin kullanacağı o temiz dile hiç yakışmayan üslubu ya
dırgadığımı burada ifade ediyorum değerli arkadaşlarım. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bunu, bir kanun düzenlemesiyle de yaparsınız, hükümet protokolünde de yaparsınız, başka bir dü
zenlemeyle de Meclisin huzuruna getirirsiniz, rahat çalışmayı temin edersiniz. 

Düşünün bir kere, üçlü kararnamede, bakan olacak, Başbakan olacak, Reisicumhur olacak; üç
lü kararnamede üç kişinin imzası olunca hiçbir yadırgama olmayacak; ama, bir de Başbakan Yar
dımcısının imzası olunca kıyamet kopacak!.. Olmaz; ben, bunu, Nejat kardeşime yakıştıramadım. 
Burada diyecekti ki "bir ihtiyaçtan doğan bu buluşunuzu tebrik ediyorum; böyle bir düzenleme ge
tirmeniz isabetli olmuştur. Yarın, bizim kuracağımız koalisyonlarda da, bu, bir rahatlık getirecek
tir. İsabetli olmuştur; sizi tebrik ederim." Böyle bir tenkidi burada yapmak fevkalade yanlıştır. (RP 
ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun için, gelin, gerek televizyonlardaki umumî be
yanlarımızda gerek kullanacağımız üslupta, seçeceğimiz kelimelerde isabetli olalım. Bu, bugün bi
zim, yarın sizin; bugün bizde pişer, yarın size düşer!.. Onun için, gelin, bu ahengi bozmayın; çün
kü, bakın, 15 günlük bir hizmet içerisinde, memur ve emekli zammı geldi; arkasından, asgarî ücret 
zammı geliyor, kaynakların tespiti geliyor; yarın, işçiye, memura ve işsize getirilecek yeni hizmet
ler geliyor; iş ve aş geliyor. Bizi tebrik edin biz de, zamanı gelince, sizi tebrik edelim. 

Hürmetlerimi arz ediyorum; hayırlı olsun. (RP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Evet, uzlaşmalı parlamento çalışması... Can kurban!.. 

Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz. 
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Sayın Komisyon Başkanının bir talebi var, söz vereceğim; ama, uygun görürseniz, kişisel söz 
talebi var, onu da dinledikten sonra, daha faydalı olur diye düşünüyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Amasya) - Peki Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Bütün buyurun. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, tabiî, uzun 
dönemlerdir koalisyonlarla yönetilmiştir. Gerek 1980 öncesi gerekse 1980 sonrası, çeşitli koalis
yon hükümetleri kurulmuştur. O dönemde, böyle bir ihtiyacın olmaması... Eğer, bugün bir ihtiyaç 
varsa, bu, elbette, güven bunalımından kaynaklanır; başka şeyden kaynaklanmaz. Daha önce dört
lü, beşli koalisyonlar kurulmuştur; üç dört kere Başbakan Yardımcısı olmuştur; ama, ben inanıyo
rum ki, bunlar, yasalarla teminat altına alınabilir. İşin aslı, sözünde durarak... Koalisyonlar bir uz
laşmadır, bir güvendir, öyle olması gerekir. Bunları yasalarla da sağlayamazsınız, onu söylemek is
tiyorum. 

Şimdi, tabiî, benim, burada asıl üzerinde durmak istediğim husus; bütün siyasî partilerimizin, 
gerek programlarında gerekse vaatlerinde, artık, merkezî hükümetin yetkilerinin paylaştırılacağı, 
dağıtılacağı varken, bugün, işi daha da zorlaştıracak bir şekilde, böyle bir kanun düzenlemesi yap
masını doğru bulmuyorum. Neden?.. Bugün, Başbakanlık o hale getirilmiştir ki -bütün partilerimiz 
buna katılırlar- âdeta, bir başkanda bulunan yetkilerden daha fazla yetkiler vardır. Bir genelgeyle, 
bir belediyedeki hademe tayinine dahi müdahale ediyor. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Hademe tayiniyle bunun ne ilgisi var? 

ESAT BÜTÜN (Devamla) - Şimdi, siz, bu yetkileri ikinci bir kişiye daha veriyorsunuz ve işi 
daha da zorlaştırıyorsunuz. 

Ben isterdim ki, burada, düzenlemeyle, merkezî hükümetin, Başbakanın yetkilerinin, aslında, 
paylaşılmaktan ziyade dağıtılması gerekirdi, bakanlara ve mahallî idarelere, yerel yönetimlere ve
rilmesi gerekirdi. Böyle bir düzenleme yapılmış olsaydı, Başbakanın yetkileri azaltılmış olsaydı, 
daha güzel, daha şık olurdu. Dolayısıyla, Koalisyon Hükümetinin ilk uygulamasının bu şekilde gel
miş olması, gerçekten, bir güvensizlik şeklinde olmuştur. Ben, güvensizlik olsun istemiyorum; 
ama, ben isterdim ki, bütün personel rejimini yeniden düzenleyecek veya en azından, Başbakanın 
ve bu düzenlemeyle Başbakan Yardımcısının iki imzasıyla bütün işleri altüst edecek bir düzenle
me yapılmaması gerekirdi. 

Bakın, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisine, milletvekillerinin yanına gelen ziyaretçilerin 
yüzde 90'ı bir tayin için geliyor. Niye geliyor? İşte bu yüzden geliyor. Onun için, bunu kaldırmak 
lazım, bu olayları ortadan kaldırmak lazım. 

Bakın, bugün, işin diğer önemli bir yanı, bu yetkileri Başbakan veya Başbakan Yardımcısına 
verdiğiniz zaman, bu işleri daha da zorlaştıracaksınız. 

Diğer önemli husus -ki, bugün, Türkiye, elindeki imkânları ve kaynakları iyi kullanamıyor-
yetişmiş öğretmen gücü var, hocam burada oturuyor; bir tarafta öğretmen fazlası, bir tarafta öğret
men açığı... Çünkü, kadrolar sabit hale getirilmediği için, çakılı hale getirilmediği için, bir emirle, 
bir kararnameyle oradan alınıyor; bir tarafta öğretmen fazlası, bir tarafta öğretmen açığı... 

Bugün, Sağlık Bakanlığının Keçiören'deki bir sağlık ocağında 50 doktor görev yapıyor; ama, 
Anadolu'da, kasabalarda doktor yok. Biz, bu insanları, milyarlarca para harcayarak yetiştiriyoruz. 
Kendileri yetişmiş, imkân var, eleman var; ama, yapamıyoruz. Bütün bakanlıklarda en kıymetli ge-, 
nel müdürlük, hangi genel müdürlük? Yatırım yapan, tedavi yapan değil, personel genel müdürlü
ğü. 
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Şimdi, bu düzenlemelerin bu şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Yoksa, yetkileri Baş
bakan Yardımcısına veya bir başkasına da vermekle bu ülkenin önü açılmaz, sorunları da çözül
mez, güven de olmaz; bana göre, tam tersi, bu iş, işi aksatır, ağırlaştırır. Yani, en azından ne olur? 
Bir imza, üç imza, dört imza kadar, bir imza atmanın zamanı kadar bile, zaman kaybına neden olur. 
Aslında, koalisyon, güvendir, uzlaşmadır; bunların, bu anlamda olması gerektiği kanaatindeyim. 

Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bütün, teşekkür ediyorum. 
Başka söz talebi var mı? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Evet, söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kişisel söz talebinde bulunuyorsunuz Sayın Keçeciler; buyurun. 

RIZA AKÇALI (Manisa) - Sayın Başkan, çalışma süremiz doldu... 
BAŞKAN - Efendim, bendeniz o konuda bir malumat arz edeyim. 
Bazı değerli arkadaşlarım bendenize saatlerini gösteriyorlar; buradan, tabiî, onların markasını 

görmem mümkün değil. Şu anlamda herhalde: Saat 19.00'u geçiyor demek istiyorlar. 
Hatırlayacaksınız, 82 inci Birleşimde aldığımız karara göre, müzakereye konu bu tasarının bi

timine kadar çalışacağız; rahat olunuz. 
Dağıtılan gündemin iç kapağında bu husus yazılı; ama, arkadaşlarımız dışarıdan gelen isanla-

rın o kadar çok baskısında ki, gündemin iç kapağını okuma fırsatını bulamıyorlar... 
Sayın Keçeciler, buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte oldu

ğumuz kanun tasarısıyla, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Ka
nuna bir ek madde getiriyoruz. Aslında, getirdiğimiz bu ek maddeyle, koalisyon hükümetlerinde, 
ortaklığın gereği olarak, atama sorumluluğunu paylaştırmak, her iki ortağın sorumluluğu altına 
bağlamak istiyoruz; ancak, bunu yaparken, gerçekten, Anayasamızın tarif ettiği çerçeve içerisinde 
kalmış olmuyoruz. Bakın, Anayasamız ne diyor 105 inci maddede: "Cumhurbaşkanının, Anayasa 
ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabilece
ği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararlan, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu karar
lardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur." 

Şimdi, idare hukukumuzda, bir müşterek kararname, bir üçlü kararname, bir büyük kararname 
tabiri yerleşmiştir ve bu Anayasamız yapılırken, bu kararnameler uygulanmaktadır. Bu Anayasayı 
yapanlar, bu kararnameleri bilerek bu ifadeleri buraya koymuşlardır. Şimdi, üçlü kararnameyi, 
dörtlü kararname haline getiriyoruz. Hangi işlemlerde? Sadece, atama işlemlerinde. Diyoruz ki, 
atama işlemlerinde sadece Başbakanın imzası ve ilgili bakanın imzası yetmez, bir de Başbakan 
Yardımcısının imzası bulunacak; bu da hukuken bulunacak. Siyaseten bulunabilir, siyasî partiler 
kendi aralarında protokolle bunu hükme bağlayabilirler ve bu hükmü.uygularlar; ama, hukuken, 
bunu, illâ böyle olacak diye koyduğunuz zaman "müşterek kararname" tabirini değiştiyor ve Ana
yasanın tarif ettiği kararname hudutlarının dışına çıkıyorsunuz. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşım da söyledi; aslında, yapılması icap eden iş, bu atama 
kararnamelerinde Başbakan Yardımcısının imzasını aramak değildir. Bir kere, Bakanlıkların Kuru
luş ve Görev Esasları Hakkında Kanun gereğince, Başbakan Yardımcılığı bir müessese değildir; 
öyle bir müessese yok. Yani, Başbakan Yardımcısı olmadan bir hükümet kurulabilir, bir hükümet 
teşkil edilebilir. Başbakan Yardımcılığı ihdas etmek ihtiyaridir. Binaenaleyh, asıl kanununda, çer
çeve kanununda bulunmayan bir müeseseye, siz diyorsunuz ki, bundan böyle hangi hükümet olur-
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sa olsun, eğer, onun bir Başbakan Yardımcısı varsa, o Başbakan Yardımcısı atama kararnameleri
ni imzalayacak, eğer, bu hükümet koalisyon ise. 

Şimdi, bir de önerge hazırlamışsınız, Başbakan Yardımcısının birisi imzalayacak, diğerleri im
zalamayacak falan diye. Sistemi zorluyorsunuz. 

Aslında, düzeltmeniz gereken yer, Başbakanlığın bizatihi kendisidir. Doğru Yol Partili arka
daşlarımıza açıkça söylüyorum, Başbakan Sayın Necmettin Erbakan istemezse, Sayın Tansu Çil
ler, Dışişleri Bakanlığına odacı bile tayin edemez; gayet açık. Bir genelge çıkarır -2 Temmuzda çı
kardığı gibi- "atamaları durdurdum" der, hiçbir bakanlık bir tek görevli alamaz, tayin edemez. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sen aramızı bozmaya çalışıyorsun; ama, olmayacak; 
istediğin sonuca gelmeyeceğiz. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Yani, varmak istediğiniz hedefe, ulaşmak istediğiniz 
amaca bu şekilde ulaşmanız mümkün değil; bu kanun tasarısını çıkararak ulaşamazsınız. 

Bu kanun tasarısı, bizim hukuk sistemimizi bozmaktan, bundan sonra kurulacak hükümetlere 
zorluk çıkarmaktan ve işi bürokrasiye boğmaktan başka hiçbir işe yaramaz, hiçbir faydası olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bir şey istiyorsunuz, diyorsunuz ki, atamalar da ortak olsun, bir
likte yapalım; mademki koalisyonuz, bizim de payımız bulunsun. Bunu yapmak için de - koalisyon 

. hükümetinin getirdiği ve bizim de desteklediğimiz, müspet oy verdiğimiz uluslararası anlaşmalar
la ilgili kanun tasarıları hariç- getirdiğiniz ilk kanun tasarınız bu oluyor. Bu, yanlış. Bununla, var
mak istediğiniz hedefe ulaşamazsınız; bununla, yapmak istediğinizi gerçekleştiremezsiniz. 

Bakın, kurulurken bazı eksiklikleriniz de var; onu da söyleyeyim. Bir kere, bakanlıkların sa
yısını artırdınız. İstediğiniz idarî bilimciye sorun, anayasa hukukçusuna sorun, bakanlıkların teşki
linde, organizasyonunda -ister sivil organizasyonda isterse askerî organizasyonda- hizmet bakan
lıklarının sayısı, kurmay bakanlığı diye nitelendirdiğimiz devlet bakanlıklarından mutlaka fazla ol
malıdır. İlk defa, bu Hükümette, devlet bakanlıklarının sayısı, hizmet bakanlıklarının sayısını aş
mıştır; yani, öyle bir ordu düşünün kî, muharip sınıf az... 

NEJAT ARSEVEN (Ankara)-Lojistikfazla... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - ... lojistik destek hizmetleri, kurmay kademe, muharip 
sınıftan çok daha fazla. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Karıştırmaya çalışma!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, aslında, Hükümeti kurar
ken... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Ne alakası varL 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şu alaka var: Biı Hükümette -4 tane daha ilave ettiniz-
19 tane devlet bakanlığı var, 17 tane hizmet bakanlığı var. Hükümetlerin amacı, halka hizmettir, 
vatandaşa hizmettir; yani, hizmet bakanlıklarının sayısından fazla devlet bakanlığı olmaz. Hiçbir 
idarî ilimci bunu kabul etmez, hiçbir anayasa hukukçusu bunu kabul etmez; çünkü, doğru değildir. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Devlet bakanları hizmet vermiyor mu? 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Doğru değildir. İdarenin modern prensipleri vardır. İda

re, bugün, bir ilimdir. İlim ve teknoloji öyle bir ateştir ki, kendisine bigâne kalanları yakar; siz de 
yanacaksınız! 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, teşekkür ediyorum. 
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Anayasayla ilgili terüddütler hakkında kısa bir açıklama yapmak üzere, Sayın Komisyon Baş
kanı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Amasya) - Teşekkür ediyorum 

Değerli Başkanım; yerimden kısaca açıklayacağım. 
Parlamentonun, Yüce Heyetin, parti sözcüleri arkadaşlarımızın ve şahısları adına konuşan arka

daşlarımızın, gerçekten, Anayasaya aykırılık noktasında gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyorum. 
Ancak, bazı uygulama yanlışlarına ve yorum hatalarına mahal vermemek bakımından, üç nok

tadaki Anayasaya aykırılık iddialarına Komisyon adına cevap veriyorum: 
Özellikle, Sayın Arseven vurgulayarak ifade ettiler "bu düzenleme, Anayasanın 112 nci mad

desine, Bakanlar Kurulunun kolektif sorumluluğu ilkesine uygun düşmemektedir" dediler. Başba
kan Yardımcılığı, bizde, ilkin 1946 yılında, normatif olarak; daha sonra, 1961 yılından 1984 yılına 
kadar geleneksel olarak, 1984 yılından itibaren de 3046 sayılı Yasanın 4 üncü maddesiyle tanım
lanmış ve "koordinasyon görevini yürütme" denmiştir ve Başbakan Yardımcısı da Başbakan yetki
lerini kullanan bir bakandır, Bakanlar Kurulu üyesidir. O yasal atıfla, Anayasanın 112 nci madde
sinin şümulü içindedir, bir aykırılık yoktur; bu birincisi. 

NEJAT ARSEVEN (Ankara) - Sorumluluk nerede tarif edilmiş orada? 
BAŞKAN - Sayın Arseven, lütfen efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Amasya) - Efendim, şöyle: 112 

nci madde, Bakanlar Kurulunun... 
BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı, Genel Kurula hitap edin efendim; karşılıklı konuşma

yın lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Amasya) - Teşekkür ediyorum 

Sayın Başkanım. 
Sayın Sav ve Sayın Keçeciler tarafından -ısrarla ve vurgulanarak- Anayasanın 105 inci mad

desine; yani, meşruti monarşilerden demokrasilere aktarılan karşı imza kuralına aykırılık olduğu id
dia edildi. Oysa, Anayasanın 105 inci maddesinde düzenlenen müşterek karar, tanımı Anayasanın 
104 üncü maddesinde yapılan ve Cumhurbaşkanlığınca teessüs edilen kararlar kategorisiyle ilgili
dir; bu 2451 sayılı Yasadaki işlemler, Bakanlar Kurulunda teessüs eden kararlarla ilgilidir; bunun
la uzaktan yakından alakası yoktur. Kaldı ki, bir an için alakasının varlığını farz edelim; o zaman, 
105 inci maddedeki "ilgili bakan" ibaresi şöyle yorumlanabilir: 

1. Fiilen o işlemle ilgisi olan bakan, 
2. Şu kuralla normatif olarak ilgisi kurulan ve sıfatı Başbakan Yardımcısı olan bakan demektir. 
Anayasaya en ufak bir aykırılık yoktur. Komisyonumuz, hem mukayeseli hukuk bakımından 

hem tarihî gelişim bakımından hem de Anayasamızın çatısı bakımından ince elemiş ve bu doğru 
sonuca varmıştır. 

Yüce Heyete arz olunur efendim. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
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Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. —Bakanlar Kurulunun birden fazla partiden oluşması durumunda, bu Kanu
na göre alınacak müşterek kararın başbakandan başka diğer iktidar partisine veya partilerine men
sup başbakan yardımcısı veya yardımcıları tarafından imzalanması zorunludur. 

Ayrıca, diğer kanunlarda başbakanın imzası ile yapılması öngörülen atama, nakil ve görevden 
alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN- 1 inci madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Söz talebimden vazgeçiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Bütün'ün kişisel söz talebi vardı; vazgeçtiler. 

Başka kişisel söz talebi?.. Yok. 

Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi var; Önergeden Komisyonun ve grupların haberi var; 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 63 sıra sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının ek 1 inci maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salih Kapusuz Saffet Arıkan Bedük 

Kayseri Ankara 

DYP Grup Başkanvekili 

Mehmet Aykaç Mehmet Gölhan 

Çorum Ankara 

Fikret Karabekmez Hacı Filiz 

Malatya Kırıkkale 

Ali Oğuz 

İstanbul 

EK MADDE 1- Bakanlar Kurulunun birden fazla siyasî parti tarafından oluşturulması halin
de, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, başbakandan başka Mecliste en çok üyesi olan diğer 
iktidar partisine mensup başbakan yardımcısı tarafından da imzalanır. 

Ayrıca, diğer kanunlarda başbakanın imzasıyla yapılması öngörülen atama, nakil ve görevden 
alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Gerekçe: Mevzuatımızda, koalisyon hükümetlerinin yürütümüyle ilgili atamalar konusunda 
özel hükümler bulunmamaktadır. Bu düzenlemeyle başbakan ve/veya ilgili bakanların imzasıyla 
imzalanan müşterek kararnamelerde bir başbakan yardımcısının da imzasının alınması hususu hü
küm altına alınmaktadır. 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Amasya) - Efendim, Komisyo

numuz tadile katılmaktadır. 
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BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 

Hükümet?,. 

DEVLETBAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, Komisyon ve Hükümet katıldı. 
Önergeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge yönündeki değişik şekliyle oylanmza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Kişisel söz talebi?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, denetim konularını görüşmek için, 30 Temmuz 1996 Salı günü saat 

15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.17 

© • •' 
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VII. -SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Pazaryolu Barajı, Çoruh Vadisi ve Erzurum içme-
suyu projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam M. Recai Kutan 'in yazılı ceva
bı (71997) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki somlarımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Aslan Polat 

Erzurum 
17.5.1996 tarihli Resmî Gazete'de ilan edilen 1996 yatırım programına göre 2 milyar Türk Li

rası ödeneği bulunan Erzurum-Pazaryolu Barajı, Çoruh Vadisinin tek sulama amaçlı projesidir. 

Pazaryolu Bölgesi İspir ve Rize Bölgesinin büyük ölçüde sebze ve meyve ihtiyacını gidermek
te tek problemi Rize-İspir yolunun tüm mevsim ulaşıma açık olmaması idi. Bu yolun 21.6.1996 ta
rihli Resmî Gazete'de ilanı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkartılması ile bu barajın 
bölge için önemi büyük hayatiyet kazanmıştır. 

Sayın Bakanımdan sormak istediğim soru şudur; 
1. Pazaryolu Barajı'na gerekli ödenek sağlanarak bu yıl ihalesi yapılacak mıdır? 

2. Enerji sıkıntısı çekmeye başladığımız şu günlerde, Çoruh Vadisi içinde yer alan 1996 yatı
rım programında 1.2 milyar Türk Lirası ödeneği bulunan Lâleli Hidro Elektrik Santraline yeterli 
ödenek aktarılarak ihalesi yapılacak mıdır? 

3. Erzurum içme suyu projesinin esasını teşkil eden ve topografik şartlara göre 7-14 yıl sür
mesi planlanan Çat Barajı İsale Tüneli'nin ihalesi zaman uzunluğu Erzurum şehrinin su sıkıntısı ve 
Devlet Su İşleri'nce Erzurum içme suyunu temin eden yeraltı kuyu sularının sağlık yönünden sa
kıncalı olduğunu belirten raporlar da göz önüne alınarak acil olarak bir an önce bu yıl ihalesi yapı
lacak mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 24.7.1996 
Sayı: B.15.0.APK.0.23-300-958-12099 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığımın 18.7.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/997-2515/6822 
sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat'ın Bakanlığımıza tevcih ettiği ve Millet Meclisi İçtü
züğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen, 7/997 esas No.lu yazılı soru öner
gesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Recai Kutan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/997-2515) 

17.5.1996 tarihli Resmî Gazete'de ilan edilen 1996 yatırım programına göre 2 milyar Türk Li
rası ödeneği bulunan Erzurum-Pazaryolu Barajı, Çoruh Vadisinin tek sulama amaçlı projesidir. 

Pazaryolu Bölgesi İspir ve Rize Bölgesinin büyük ölçüde sebze ve meyve ihtiyacını gider
mekte tek problemi Rize-İspir yolunun tüm mevsim ulaşıma açık olmaması idi. Bu yolun 21.6.1996 
tarihli Resmî Gazete'de ilanı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkartılması ile bu bara
jın bölge için önemi büyük hayatiyet kazanmıştır. 

Sayın Bakanımdan sormak istediğim soru şudur; 

Soru 1. Pazaryolu Barajı'na gerekli ödenek sağlanarak bu yıl ihalesi yapılacak mıdır? 
Cevap 1. Pazaryolu Projesi, 1996 Yılı Yatırım Programında yer almaktadır. Ancak, "Tasarruf 

Tedbirleri" uyarınca Devlet Planlama Teşkilatınca belirlenen acilen bitirilmesi gereken projeler 
arasında yer almaması nedeniyle Pazaryolu Barajı 1996 yılında ihale edilemeyecektir. 

Soru 2. Enerji sıkıntısı çekmeye başladığımız şu günlerde, Çoruh Vadisi içinde yer alan 1996 
yatırım programında 1.2 milyar Türk Lirası ödeneği bulunan Lâleli Hidro Elektrik Santraline ye
terli ödenek aktarılarak ihalesi yapılacak mıdır? 

Cevap 2. DSİ 1996 yılı Yatırım Programında yer almakla beraber 3 Temmuz 1996 tarihinde 
Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce Yap-İşlet-Devret olarak işlem görmesi kararı alın
mış olup, proje ile ilgili çalışmalar bu kapsamda devam etmektedir. 

Soru 3. Erzurum içme suyu projesinin esasını teşkil eden ve topografik şartlara göre 7-14 yıl 
sürmesi planlanan Çat Barajı İsale Tüneli'nin ihalesi zaman uzunluğu Erzurum şehrinin su sıkın
tısı ve Devlet Su İşleri'nce Erzurum içme suyunu temin eden yeraltı kuyu sularının sağlık yönün
den sakıncalı olduğunu belirten raporlar da göz önüne alınarak acil olarak bir an önce bu yıl ihale
si yapılacak mıdır? 

Cevap 3. Erzurum İçme suyu projesi kapsamında bulunan Çak (Palandöken) Barajı İsale 
Tüneli İnşaatı işinin ihalesi 1996 yılı içinde yapılacaktır. 

O 
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Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı : 550 
Kullanılan Oy : 256 
Kabul Edenler : 247 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar : 303 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 

Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
Saffet Kaya . 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Muhammet Polat 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
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ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözl (ikaya 
Ramazan Yenidede 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdullah Fırat 
Necati Güllülü 
îsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Demir Berberoğlu 
GAZİANTEP . 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
AtilaSav 
Mehmet Sılay 

B : 8 3 25 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Mustafa Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Ali Topuz 
Ali Talip Özdemir 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Bülent Tanla 
Zekeri ya Temizel 
Ali Topuz 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 

7.1996 O 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perl i 
MALATYA 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ayseli Göksoy 

- 6 1 -



T.B.M.M. 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
MARDİN 
FehimAdak 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 

, Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Şükrü Yürür 
RİZE 

Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Şevki Yılmaz 

ADANA 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 

B : 83 2 5 . 7 .1996 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Yalçın Gürtan 
Biltekin Özdemir 
Latif Öztek 
MusaUzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İl gün 
Hasan Peker 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
H, İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubil ay Uygun 
Nuri Yabuz 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 

O 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Mümtaz Soysal 

Eşref Erdeni 
Agâh Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
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ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya . 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hami di 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 

Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy(B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu (B.) 
Sacit Günbey (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
ERZİNCAN 
Mustafa Yıldız 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 

Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
OyaAraslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Halil Cin 
Ali Er 
AbdülbakiGökçel 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz (B.) 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
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Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman (B.) 
Cefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğulları 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 

B : 8 3 2 5 . 7 . 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Av ni Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 

1996 0 : 3 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

2 5 . 7 . 

- 6 4 -



T.B.M.M. 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu • 
SAMSUN. 
Cemal Alişan 
Ahmet Demircan (B.) 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın . 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Yaşar Topçu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
İZMİR 
Veli Aksoy 

B : 8 3 1 
SİVAS 
Abdullatif Şener (B.) 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpmar. 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 

Fevzi Ay tekin 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 

(Mükerrer Oylar) 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
KARS 
Çetin Bilgir 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 

© 

. 7 .1996 O 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

Hasan Peker 
VAN 
Mustafa Bayram 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 

- 6 5 -



T.B.M.M. B : 8 3 2 5 . 7 .1996 0 : 3 

Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında 
İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
I. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
îsmetAttila 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Şomuncuoğlu 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 

550 
226 
219 

231 

(Kabul Edenler) 

Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
RızaUlucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Ahmet Bilgiç 
Mustafa Güven Karahan 
1. Önder Kırlı 
İlyas Yılmazyıldız 

- 66 -

BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
ZülfikârGazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 



T.B.M.M. 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Mustafa İstemi han Talay 
İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 

B : 83 25 
Halit Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Bülent Tanla 
Zekeri ya Temizel 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başcsgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çil sal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 

7 .1996 O : 3 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perl i 
MALATYA 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Şevki Yılmaz 

- 6 7 -



T.B.M.M. B : 8 3 25 7 1996 0 : 3 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
SAMSUN 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS, 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 

ADANA 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
SaitAçba 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubiİay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet îyimaya 

Necmettin Cevheri 
Zülfükarlzol 
M. Fevzi Şıhanlioğlu 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

(Oya Katılmayanlar) 

Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agâh Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (I.A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atal ay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 

— 6 8 -

UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Mümtaz Soysal 

İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 



T.B.M.M. 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan (B.) 
ibrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 

M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 

Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu (B.) 

B : 83 2 5 . 
Sacit Günbey (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu 

- 6 9 -

.1996 0 : 3 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydmbaş 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz (B.) 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL ) 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman (B.) 
Cefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğul tay 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevi gen 



T.B.M.M. 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
I. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Avni Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 

B : 8 3 2 5 . 7 . 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı , 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustâfa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 

1996 0 : 3 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (B.) 
Ertuğrul Eryılfnaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan (B.) 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Yaşar Topçu 

- 7 0 -



T.B.M.M. 
SİVAS 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar (2) 
MUŞ 
Nedim İlci 

B : 8 3 
TEKİRDAĞ 

Fevzi Ay tekin 
Nihan İl gün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 

(Mükerrer Oylar) 

ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
SAMSUN 
Musa Uzunkaya 

25 . 7 .1996 0 : 3 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 

<Q< 

- 7 1 



T.B.M.M. B : 8 3 2 5 . 7 .1996 0 : 3 

Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
AĞRI 
M; Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Cemaİettin Lafçı 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
RızaUlucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç . 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İlyas Yılmazyıldız 

Kanunlaşmıştır. 
550 
225 
220 \ 

— 
— • 

• — 

330 
— 
5 

BATMAN 
Musa Okçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
Ramazan Yenidede 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 

72 



T.B.M.M. 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfı Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Ay kon Doğan 
Mustafa Köylü . 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Mustafa İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 

B : 8 3 2 5 . 7 
Mehmet Fuat Fırat 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 

1996 0 : 3 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perli 
MALATYA 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 

' Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
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ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
SAMSUN 
Yalçın Gürtan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 

ADANA 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubil ay Uygun • 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 

Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar İzol 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Agâh Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
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Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Mümtaz Soysal 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Nahi t Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 



T.B.M.M. 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu • 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdül kadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 

M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 

B : 8 3 2 5 . 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu (B.) 
Sacit Günbey (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 

1996 0 : 3 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz (B.) 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman (B.) 
Cefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 

7. 
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T.B.M.M. 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
RüşdU Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Avni Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Zeki Karabayır 

B : 83 2 5 . 7 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan (B.) 

1996 0 : 3 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Bülent Annç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN ..-. 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan (B.) 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçm 
Nafiz Kurt (B.) 
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T.B.M.M. 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci (B.) 
Abdullatif Şener (B.) 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gül pınar 

ADANA 
Sıtkı Cengil 
KARABÜK 
Erol Karan 

B : 83 25 
Ahmet Karavar 
Abdülİcadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldınm 
TEKİRDAĞ 

Fevzi Aytekin 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere . 
Ahmet Fevzi tnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 

(Mükerrer Oylar) 

NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 
Mustafa Hasan Öz 

7.1996 0 : 3 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
UŞAK 
Yıldınm Aktürk 
VAN 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

TEKİRDAĞ 
Hasar Peker 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Moldavya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısına verilen oyların sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
t. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
îsmet Attila 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar. 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet îyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
RızaUlucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Ahmet Bilgiç 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
Ilyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 

550 
217 
216 

314 

BATMAN 
Musa Okçu 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 
Ramazan Yenidede 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
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T.B.M.M. 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ÖmerÖzyılmaz • 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri încetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Ay kon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Saffet Benli 
Mustafa îstemihan Talay 
İSTANBUL 
Ziya Aktaş 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Hal i t Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Hüseyin Kansu 

B : 8 3 2 5 . 7 
Ercan Karakaş 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Annç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz" 
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KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perli 
MALATYA 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoglu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 

A 



T.B.M.M. 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgtir 
SAMSUN 
Yalçın Gürtan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 

ADANA 
Uğur Aksöz 
tmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
AFYON 
H. ibrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 

B : 8 3 2 5 . 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar Izol 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan Ilgün 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ülusoy 
TRABZON 
İsmail ilhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

(Oya Katılmayanlar) 

Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem. 
Agâh Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 

- 8 0 -
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UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın . 

Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
ismet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan f 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 



T.B.M.M. 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 

B : 83 25 . 
M. Salim Ensarioğlu (B.) 
Sacit Günbey (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP , 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu . 
Mehmet Sılay 

— 81 -

.1996 0 : 3 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdtilbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz (B.) 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman (B.) 
Cefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 



T.B.M.M. 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 

B : 83 25 . 7 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 

1996 0 : 3 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemal oğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan (B.) 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 

- 8 2 -



T.B.M.M. 
SİVAS 
Musa Demirci (B.) 
Abdullatif Şener (B.) 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik (I. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 

B : 8 3 25 
TEKİRDAĞ 

Fevzi Aytekin 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 

(Mükerrer Oy) 

TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 

7 .1996 O : 3 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Mahmut Yi lbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 

550 
230 
225 

325 

(Kabul Edenler) 

Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Deriizolgun 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İlyas Yılmazyıldız ' 
BARTIN 
Zeki Çakan 
BATMAN 
Musa Okçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
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T.B.M.M. 
- Hasan Korkmazcan 

Ramazan Yenidede 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Hasan Belhan 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Nanifi Demirkol . 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu . 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Mustafa İstemihan Talay 

B : 8 3 25 
İSTANBUL 
Sedat Aloğlu 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 

7.1996 O 
Murat Başcsgioğlu 
Nurhan Tekinel 
HalukYıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güneş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perl i 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
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T.B.M.M. 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
SAMSUN . 
Yalçın Gürtan 
Latif Öztek 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 

B : 8 3 25 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar İzol 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlnan Aküzüm 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (I.A.) 

7.1996 O 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Mümtaz Soysal 

İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
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Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataüllah Hami di 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Sağder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas înceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Mete Btilgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 

Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 

M. Salim Ensarioğlu (B.) 
Sacit Günbey (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
Ömer Naimi Barım 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 

Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz (B.) 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
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Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman (B.) 
Gefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğul tay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.), 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 

B : 8 3 2 5 . 7 . 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin. 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir BUyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Teoman Rıza Güneri'(B.) 
Hasan Hüseyin Öz ,/ 

1996 0 : 3 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA .1 
Abdullah Akarsu 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 



T.B.M.M. 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (E$.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN •. 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan (B.) 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Yaşar Topçu 

ARDAHAN 
Saffet Kaya 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 

B : 83 25 . 7 
SİVAS 
Musa Demirci (B.) 
Abdullatif Şener (B.) 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik (I. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdcre 
Ahmet Fevzi İnceöz 

(Mükerrer Oylar) 

KİLİS 
Doğan Güreş 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 

1996 O 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lütfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

TEKİRDAĞ 

Hasan Peker 

©• 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 

550 
234 
231 

319 

(Kabul Edenler) 

Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
RızaUlucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 

Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
llyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
BATMAN 
Musa Okçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Cemal Külahlı 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
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T.B.M.M. 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözl likaya 
Hasan Korkmazcan 
Ramazan Yenidede 
EDİRNE 
Mustafa llimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik • 
GÜMÜŞHANE 
Lütfı Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
AtilaSav 
Mehmet Sılav 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 

B : 8 3 2 5 . 7 
İÇEL 
Mustafa îstemihan Talay 
İSTANBUL 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Halit Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 

1996 O : 3 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Teki nel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güneş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfı Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perl i 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
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Muzaffer Ankan 
MUĞLA 
îrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katıfcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
SAMSUN 
Yalçın Gürtan 
Latif Öztek 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Tuncay Karay tuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli ' 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 

B : 8 3 25 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Zülfükarİzol 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İl gün 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Şeref Malkoç 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Mehmet Altınsqy (B.) 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
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İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Mümtaz Soysal 

Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan • 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 

,. Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
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BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıöğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu . 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli -
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz . 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 

Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu (B.) 
Sacit Günbey (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 

Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz (B.) 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
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Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan • 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Mehmet Talıir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
AltanÖymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevi gen 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
t. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Serdaroğlu 

B : 8 3 2 5 . 7 . 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
ismail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 

1996 0 : 3 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
ismail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim ilci 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
ŞükrüYürür 
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T.B.M.M. 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.)' 
Nevzat Ercan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan (B.) 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 

ERZURUM 
Ömer Özyılmaz 

B : 83 2 5 . 7 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci (B.) 
Abdullatif Şener (B.) 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şihanlıoğlu 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 

(Mükerrer Oylar) 

KONYA 
Mehmet Ali Yavuz 

1996 O 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

MALATYA 
Yaşar Canbay 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 
Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oy 

Kabul edenler 

Reddedenler 

550 
228 
228 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
I. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
İbrahim ErtanYülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
SaitAçba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Nejat Arseven 

Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar : 322 

Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 

• M. Seyfi Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 

v Hasan Ekinci 
AYDIN 
M. Fatih Âtay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 

Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
BATMAN 
Musa Okçu 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
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EDİRNE 
Mustafa İlimen • 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Necati Güllüİü 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Ati la Sav 
Mehmet Sılay 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Mustafa İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Sedat Aloğlu 

Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
Hal i t Dumankaya 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Ali Oğuz 
Ali Talip Özdemir 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Bülent Tanla 
Zekeri ya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Atilla Mutman 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyiikkılıç 

Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Metin Perl i 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dcdeoğlu 
Enis Yalım Erez 
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Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katıreıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Şevki Yılmaz 
SAMSUN 
Yalçın Gürtan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 

ADANA 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Tuncay Karay tuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar (B.) 

SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Zülfükarİzol 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 

(Oya Katılmayanlar) 

AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 

- 98 -

Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Mümtaz Soysal 

ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkya 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğl 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
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AtauIIah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Bey reli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 

Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk.V.; 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensaridğlu (B.) 
Sacit Günbey (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berbcroğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
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Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz (B.) 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
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İsmail Kahraman (B.) 
Cefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Ktiçükali 
Aydın Menderes. 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Sağlam (B.) 

Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal ' 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Zeki Karâbayır 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe ' , 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Teoman Rı za Güneri (B.) 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 

Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA ' 
Abdullah Akarsu 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Akın Gönen 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

- 1 0 0 
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SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demi rai p 
Ahmet Demircan (B.) 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci (B.) 
Abdullatif Şener (B.) 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik (İ.A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
VAN 
Mahmut Yılbaş 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

m 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesinde
ki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandınlmasma İlişkin Protokolün Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
ibrahim Ertan Ytilek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
SaitAçba 
ismet Attila 
Osman Hazer 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet iyi maya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

Cemil Çiçek 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
ANTALYA 

550 
224 

177 
41 
4 

1 
327 

— 
1 

Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 

i. ı&acııı ı^/iviııvı 

Süleyman Hatinoğlu 
' AYDIN 

Ali Rıza Gönül 
Nahıt Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Ilyas Yılmazyıldız 
BATMAN 
Musa Okçu , 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
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BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
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Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Mehmet Sılay 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Turhan Güven 
İSTANBUL 
Sedat Aloğlu 
A hat Andican 
Mukadder Başeğmcz 
Süleyman Arif Emre 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Hayri Kozakcıoğlu 
Ali Oğuz 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Ali Şahin 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğullan 
Bahattin Yücel 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 

Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARS 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Osman Çilsal 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
Hayrettin Uzun 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Remzi Çetin 
Ali Günaydın 
Mustafa (İnaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Metin Perl i 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar İzol 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
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İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 

ADANA 
Mehmet Büyükyılmaz 
ADIYAMAN 
Celal Topkan 
ANKARA 
Gökhan Çapoğlu 
Ali Dinçer 
Önder Sav 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Bekir Kumbul 
Yusuf Öztpp 
Metin Şahin 
AYDIN 
Fatih Atay 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
BURSA 
Yahya Şimşek 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 

Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
AtilaSav 
İÇEL 
Mustafa İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Mehmet Aydın 
Nami Çağan 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
İZMİR 
Atilla Mutman 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 

YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
İsmail Durak Ünlü 

KONYA 
Abdullah Turan Bilge 
MANİSA 
Hasan Gülay 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
ORDU 
Müjdat Koç 
SAMSUN 
Yalçın Gürtan 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TRABZON 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
ZONGULDAK 
Hasan Gemici 

(Çekinserler) 

ANKARA 
M. Seyfı Oktay 
İSTANBUL 
Ercan Karakaş 

İZMİR TOKAT 
Aydın Güven Gürkan Şahin Ulusoy 

(Geçersiz Oy) 
GAZİANTEP 

Mustafa Yılmaz (2 oy kırmızı-beyaz) 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküziim 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 

(Oya Katılmayanlar) 

Sami Küçükbaşkan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvahoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
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Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Mehmet Altan Karapasaoğlu 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu (B.) 
Sacit Günbcy (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
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Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
ERZİNCAN 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
ESKİŞEHİR 
MustafaBalcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Uıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz (B.) 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna (B.) 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman (B.) 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Mcnzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Mustafa Kamalak 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KARS 

Y. Selahattin Beyribey 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
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T.B.M.M. 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Tcvfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 

B : 8 3 2 5 . 7 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 

'MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İrfan Demîralp 
Ahmet Demircan (B.) 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 

(Mükerrer Oy) 
İSTANBUL 
Sedat Al oğlu 

1996 O : 3 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Musa Demirci (B.) 
Abdullatif Şener (B.) 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar. 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık * 
Mümtaz Soysal 
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_ _ _ _ _ _ 1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
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8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1, — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine ilişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

X 2. — Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/347) (S. Sayısı :, 47) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dâir Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/319) (S. Sayısı : 31) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı TeşViki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/318) 
(S. Sayısı : 32) (Dağıtma tarihi : 27.6,1996) 

X 5. —Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/355) (S. Sayısı : 33) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

. X 6.ı — Türküye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/349) (S. Sayısı : 44) (Dağıtma tarihi :. 15.7.1996) 

X 7.; — Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Elci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kânun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1996) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile. Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet1 Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kânun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin 
Kemer İlçesindeki Taşınmadın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) (S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1996) 
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10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/489) 
(S. Sayısı": 63) (Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 

11. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14,5.1996) 

. 12. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamul
lerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Qımhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 1/5) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 16.5.1996) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli 
Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar.ısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sa
yısı : 25) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/338) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
D.ışişleri Komisyonu Raporu (1/342) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

X 16.— Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

17. — Yabancıların TürkiyeMe İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

18. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıça'Idar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

19. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Birer Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/386, 1/401) (S. Sayısı : 35) (Dağılma tarihi : 1.7.1996) 

— 3 — 
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20. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Millî Savunma komis
yonları raporları (1/410) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

21. — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/404) (S. Sa
yısı : 37) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) , 

22. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı HaJk'kında 41 Sayılı Kanun Hük
münde - Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/412) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

23. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /424) (S. Sayısı : 39) 
(Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

X 24. — istanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 
8.7.1996) 

25. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanıma Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /465) (S. Sa
yısı : 41) (Dağıtma tarihi : 8.7.1996) 

26; —• Eski Yugoslavya'da işlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42). (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/323) (S. Sayısı: 43) (Dağıtma tariM : 11.7.1996) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokrat/"»: Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/348) (S. Sayısı : 46) (Dağıt
ma tarihi: 15.7.1996) 

_ 4 — 
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X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1 /336) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapom (1/345) 
(S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 15.7.1996) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Koimsyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1996) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/377) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma 
tarihi : 15.7.1996) 

X 34. — Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /289) (S. Sa
yısı : 54) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

35. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik"Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet kom'îsyonlan 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

36, — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/359) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tari
hi : 15.7.1996) 

38. — Askerî Mahkemeler Kumlusu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişildik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

— 5 — 
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3% — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve içişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 

40. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve izmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7:1996) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 53) 

Türkiye Cumhuriyeti İle Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) 
• T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1788 26.4.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/943 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-94914955 28.10.1995 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 

20.10.1995 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GEREKÇE 
Makedonya ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşkusuz, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin 
geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hareketlerinin 
geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arzetmektedir. 



- 2 - ' 

Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 16 Ha
ziran 1995 tarihinde Ankara'da "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinde iki Devlette birden vergilendirilmesinin (çifte vergi
lendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı gelir unsurları 
itibariyle ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmazsa 
iki Devlet arasında paylaştırılmaktadır. Böylece Âkit Devletlerden birinde yatırım yapan, teknolo
ji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır vergi
lendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her 
türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit 
Devletlerde önlenmesi ile Makedonyalı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise 
Makedonya'nın daha cazip hale geleceği tabidir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığı
nın nasıl önleneceği ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenleme
ler, ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 29 maddeden meydana gelmiştir. Anlaşma 
maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. - Kişilere İlişkin Kapsam 
1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin muki

mi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Makedonya ve 

Türkiye)'den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 
Madde 2.-Kavranan Vergiler 
Bu madde, Anlaşma'nın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 

amacını gütmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın Âkit Devletlerden 

herhangi birinde veya mahallî idarelerinde gelir ve servet üzerinden alınan vergilere uygulanaca
ğını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir ve servet üzerinden alman vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Makedonya Cumhuriyeti'nde gelir üzerin
den alınan vergi, kazanç vergisi ve emlak vergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde ise gelir ve kurumlar 
vergileri ile gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların ye
rine alınmaya başlanan ve bu vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen ver
gilerin de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili ma
kamlarının, vergi mevzuatlarındaki önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngörmektedir. 

Madde 3. - Genel Tanımlar 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak

tadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 53) 



Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Makedonya", "Bir Âkit Devlet", "Diğer Âkit Dev
let", "Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kayıtlı Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin teşebbüsü", "Di
ğer Âkit Devletin teşebbüsü", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı yer al
maktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşma'da tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzu
atlarında öngörülen anlamlan taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde4.-Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya "mu

kim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arzetmektedir. < 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçlan bakımından, ev, ikametgâh, kanuni ana merkez, (kayıtlı merkez) yönetim yeri veya ben
zer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" 
addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi 
Kanunumuz ise kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 
1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devletin 
mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması 
halinde, mukimliğin tayininde bu kişilerin kanunî merkezinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. -İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimi temsilci bulundurması ve ka
zancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Ay
nı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak 
Devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

6 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; yö

netim yeri, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı veya doğal kaynaklarm çıkarıldığı diğer yer
lerdir. 

Bu fıkrada ayrıca, süresi 24 ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya montaj projesi veya 
bunlarla ilgili göze.tim faaliyetlerinin de işyeri oluşturacağı belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
4 üncü fıkrada daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre bir kişi teşebbüs adına muka

vele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 3 üncü 
fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, temsil ettiği teşebbüs bu Devlette bir işyerine sahip kabul 
edilecektir. Ancak, işe ilişkin sabit bir yerden 3 üncü fıkra hükmü çerçevesinde yürütülen faaliyet
ler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir. 
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Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle Gelir Vergisi Kanunu'nun dar mükelleflerin ti-

( cari kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkra, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye sahip bir acente 
vasıtasıyla yürütmesi halinde işyerinin var sayılmayacağını öngörmektedir. 

6 ncı fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 

kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu da (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil) kapsama 
dahil etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin vergileme hakkı, gay
rimenkulun bulunduğu Akit Devlete bırakılmaktadır. 

2 nci fıkra "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 
3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığin doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 

kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 
4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan 

elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edi
len gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7. - Ticari Kazançlar 
Maddenin 1 inci fıkrası, ticari kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 

Buna göre, ticari kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek, ancak faaliyetin di
ğer Akit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın, sadece bu işyerine atfedilen 
kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri ba
ğımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine 
ilişkindir. 

4 üncü fıkra teşebbüs adına sadece mal ve ticari eşya alımında bulunan işyerine bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra, ticari kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. - Hava ve Kara Taşımacılığı 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünündiğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına gi

ren türden kara nakil vasıtalarından veya uçak işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca te
şebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 
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2 nci fıkrada, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya uluslararası iş
letilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu hükme bağlan
mıştır. 

Madde 9. - Bağımlı Teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 

örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticari ilişkilere ve farklı fiyatlandirmalara yönelmeleri halinde Akit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Akit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10.-Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 

itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilmesini öngörmek
tedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, diğer Akit Devlet mukimine ödenen te
mettü üzerinden kaynak Devlette alınacak vergi, temettü ödeyen şirketin sermayesine en az % 25 
oranında iştirak eden şirketler için % 5, diğer bütün durumlarda % 10 unu aşamayacaktır.. 

3 üncü fıkrada "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendiril

dikten sonra, kalan kazanç üzerinden maddenin 2 nci fıkrasına göre de vcrgilendirilebileceği öngö
rülmektedir.-Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94/6-B maddesiyle paralellik arzetmektedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının, temettüyü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir iş
yerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunması halinde, 
sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğini öngörmektedir. Bu gibi 
hallerde, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 11. -Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver

gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 
2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Devlete, faizin gayrisafi tutarı üzerinden azami % 10 vergi al

ma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 
3 üncü fıkra, Âkit Devletlerin Hükümlerine, mahallî idarelerine ve merkez bankalarına ödenen 

faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. 
4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan indirimli vergi ora

nına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceğini öngör
mektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devlet, mahalli idare, mukim veya bu Devlette bulunan 
bir işyeri olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
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7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
Fıkra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz Ödeyicisi ile 
faiz lehdan veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel iliş
kinin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi ola
rak ortaya konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi 
olan bir faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri ve dikkate alınarak Âkit Dev
letlerin iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. - Gayrimaddi Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan ki

şinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak şe

kilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin indirimli vergi 

oranına göre değil, ticari kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörül
mektedir. 

5 inci ve 6 nci fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almakta
dır. 

Madde 13. - Sermaye Değer Artış Kazançları 
1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kulla

nılan sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların, işyerinin veya sa
bit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen uçak veya kara nakil 
vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen kazanç
ların, yalnızca uçak veya kara nakil vasıtası işleten teşebbüsün kanuni merkezinin bulunduğu Âkit 
Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bu maddenin önceki fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların elden çı
karılmasından doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette; 
sözkonusu varlıkların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer 
artış kazançlarının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebileceği öngörülmekledir. 

Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançlarının, 

kazancı elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla 
beraber, bu kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yerden elde edeceği kazancın, sabit yerden elde 
edilenle sınırlı olmak üzere kaynak Devlette de vergilendirilebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 15.-Hizmetlerden Elde Edilen Gelir 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. 

Buna göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen 
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ücrctler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, 
belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. Ancak sözkonusu kural, bu An
laşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeye
cektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğretmenler ve öğ
renciler 15 inci maddeye göre değil kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu 
şartlardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Dev
let mukiminin bu Devlette bir mali yıl içinde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kal
ması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına 
yapılması ya da sözkonusu ödemenin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu işyerinden veya sa
bit yerden yapılması durumunda, elde edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (g) alt bendinde bahsedilen fa
aliyetlerde istihdam edilen kişilerin elde ettikleri gelir ile bir Akit Devlet teşebbüsünce uluslarara
sı trafikte işletilen uçak veya kara nakil vasıtalarında çalışan personelin bu sıfatlan dolayısıyla el
de ettikleri gelirlerin, diğer Devlette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 16. - Müdürlere Yapılan Ödemeler 
Bu maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim ku

rulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin; bu diğer Âkit Devlette 
vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 17. - Artist ve Sporcular 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsi 

faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri di
ğer Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyet
leri ile bağımlı faaliyetleri düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular açısın
dan geçerli olmayıp, vergileme, yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de bir başka gerçek veya tüzel ki
şiye yönelmesi halinde, vergilenmenin, faaliyetin icra edildiği Devlette yapılacağını öngörmekte-
dir. Ancak böyle bir durumda, ticari kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin vergi
lendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmayıp, 
vergileme yalnızca 17 inci madde kapsamında yapılacaktır. 

Ancak bu faaliyetler, diğer Âkit Devlette bu iki Devlet arasında akdedilen özel bir kültürel 
değişim programı çerçevesinde icra edilirse, bu faaliyetlerden doğan gelirler, faaliyetlerin 
yürütüldüğü Âkit Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 

Madde 18. - Emekli Maaşları 
Bu madde, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bun

ları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. Ancak, kamu 
görevleri karşılığında ödenen emekli maaşları bu madde kapsamının dışındadır. 

Madde 19. - Kamu Görevleri 
1 inci fıkra, kamu görevi karşılığında yapılan ödemelerin yalnızca ödemeyi yapan Devlette 

vergilendirileceğini öngörmektedir. 
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Bununla beraber, sözkonusu gerçek kişinin diğer Âkit Devletin mukimi olması halinde 
sözkonusu ücret, ücreti ödeyen Devlet tarafından değil, yalnızca diğer Âkit Devlet tarafından 
vergilendirilebilecektir. Ancak bunun için, bu kişinin bu diğer Devletin vatandaşı olması ve 
yalnızca hizmet sunmak için bu diğer Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması şarttır. 

2 nci fıkra, kamu görevi karşılığında bağlanan emekli maaşlarının yalnızca ödemeyi yapan 
Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. 

Bununla beraber, sözkonusu gerçek kişinin diğer Âkit Devletin vatandaşı ve mukimi olması 
halinde sözkonusu emekli maaşı, emekli maaşını ödeyen Âkit Devlet tarafından değil, yalnızca di
ğer Âkit Devlet tarafından vergilendirilebilecektir. _ 

3 üncü fıkra, kamu iktisadi kuruluşlarında çalışanlar hakkında bu madde hükmünün değil, An
laşmanın 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. 

Madde 20. - Öğretmen ve Öğrenciler 
1 inci fıkra, öğrenci ve stajyerlerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette ya

rarlanacakları vergi istisnasının sınırlarını belirlemektedir. 
Buna göre öğrenci ve stajyerler, yalnızca geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını 

karşılamak üzere bulundukları Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler dolayısıyla, öğ
renim gördükleri veya staj yaptıkları Âkit Devlette vergiye tabi tutulmayacaklardır. 

2 nci fıkrada, öğrenci ve stajyerler için öngörülen hükme benzer bir hüküm öğretmen ve öğ
retim üyeleri için de öngörülmektedir. Buna göre, öğretmen ve öğretim üyelerinin iki yılı aşmayan 
bir süre içinde, diğer Devlette yapmış oldukları öğretim veya araştırma karşılığında elde ettikleri 
gelirlerin bu Devlette vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, araştırma faaliyetinin kamu yararına değil de, kişi veya kişilerin şahsi menfa
ati için yapılması durumunda, elde edilen gelire bu maddenin 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanma
yacağı öngörülmüştür. 

4 üncü fıkrada, öğrenci ve stajyerlerin uygulama alışkanlığı kazanmak üzere 183 gün süreyle 
ifa ettikleri hizmet karşılığında elde ettikleri ücretlerin, hizmetin ifa edildiği Devlette vergilendiril
meyeceği öngörülmüştür. 

Madde 21. - Diğer Gelirler 
• * Bu maddede, nerede doğarsa doğsun bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve 

Anlaşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin 
mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. - Servet 
1 inci fıkraya göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan ve garimenkul 

varlıklardan oluşan servetini vergileme hakkı, bu diğer Âkit Devlete aittir. 
2 nci fıkra, bir işyerine veya sabit yere ait menkul varlıkların vergilendirilmesi ile ilgilidir. 

Fıkraya göre, ticari kazançlara ilişkin bir işyerine veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin bir sabit 
yere ait menkul varlıklardan oluşan serveti vergileme hakkı, bu diğer Devlete aittir. 

3 üncü fıkraya göre, uluslararası trafikte işletilen uçak veya kara nakil vasıtaları ile sözkonusu 
vasıtaların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıklardan oluşan serveti vergileme hakkı, bu 
teşebbüsün kanuni merkezinin bulunduğu Devlete aittir. 

4 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukimine ait servetin diğer tüm unsurlarının, yalnızca bu 
Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 53) 
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Madde 23. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Madde, çift vergilendirmenin ortadan kaldırılması ile ilgilidir. . 

Maddenin 1 inci fıkrasında, Türkiye'de mukim olan, başka bir deyişle Türkiye'de tam mükel
lef statüsünde olan gerçek kişilerin ve kurumların çifte vergilendirilmelerinin nasıl önleneceği açık
lanmıştır. Fıkranın a) bendine göre b) bendinde kavranan gelirler hariç olmak üzere, bir Türkiye 
mukiminin Makedonya'da vergilendirilebilen bir gelir veya servet unsuru elde etmesi durumunda, 
Türkiye bu geliri veya serveti vergiden muaf tutacaktır. Bununla birlikte, Türkiye bu kişinin geri
ye kalan gelirlerine veya servetine ilişkin verginin hesaplanmasında, muaf tutulan gelir veya edini
len servete sanki vergiden muaf değilmiş gibi bir vergi oranı uygulayabilecektir. 

Aynı fıkranın b) bendi, bentte sayılan gelirler dolayısıyla Makedonya'da bu Anlaşma uyarın
ca ödenen verginin, sözkonusu gelirler üzerinden Türkiye'de alınacak vergiden mahsup edileceği
ni; bununla beraber Türkiye'de vergiye tabi toplam gelir üzerinden hesaplanan vergiden mahsup . 
edilen bu verginin, Makedonya'da ödenen sözkonusu gelire isabet eden Türk vergisini aşmayaca
ğını öngörmektedir. 

2 nci fıkra, Makedonya'da mukim kişilerin çifte vergilendirmeden nasıl kurtulacağını düzen
lemektedir. Fıkranın a) bendine göre, Türkiye'de gelir veya servet üzerinden ödenen vergiler, Ma
kedonya'da gelir veya servet üzerinden ödenecek vergiden mahsup edilecektir. Bununla birlikte, bu » 
mahsup Türkiye'de vergilendirilebilen gelir ve servet için mahsuptan önce hesaplanmış olan vergi 
miktarını aşmayacaktır. 

Aynı fıkranın b) bendi, bir Makedonya mukiminin bu Anlaşmanın bazı hükümlerine göre el
de ettiği gelir veya servet, Makedonya'da vergiden istisna edildiğinde, Makedonya'nın, bu muki
min diğer gelir veya servetine ilişkin vergi miktarını hesaplarken vergiden istisna edilen sözkonu
su gelirinin veya servetinin de dikkate alınabileceği kaydedilmiştir. 

Madde 24. - Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin 

aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları hükme bağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları öngörül
mektedir. 

3 üncü fıkrada ise teşebbüslerin dar mükelleflere yaptıkları, faiz, gayrimaddi hak bedeli ve 
benzeri ödemelerin, tam mükelleflere ödenmiş gibi gider kaydedilebileceği belirtilmektedir. Ancak 
Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası ve 12 nci maddesi
nin 6 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller bu kapsama dahil değildir. 

4 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin bir Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

5 inci fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi ve 
matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

Madde 25. - Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir Âkit Devlet mukiminin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her 

ikisinin işlemlerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı 
veya yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 53) 
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1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Akit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, Anlaşma hüküm
lerine aykırı düşen vergilemenin ilk tebliğinden itibaren beş yıl içinde vatandaşı olduğu Âkit Dev
letin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makamın sorunu kendisinin çözeme
mesi durumunda diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret göstere
ceği belirtilmiştir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanma
sından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 üncü 
fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 26. - Bilgi Değişimi 
Bu Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanabilmesi için iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında 

gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maddede, Âkit Devletlerin hangi haller
de bilgi değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin 
sınırları ele alınmıştır. 

Madde 27. - Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler huku

kunun genel kurallarına ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu 
Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 28. - Yürürlüğe Girme 

Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 
ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, Âkit Devletlerin gerekli kanuni işlemlerin tamam
landığı birbirlerine bildirimlerini takiben, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı gün yürürlüğe 
girecek ve hükümleri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci 
günü veya daha sonraki her vergilendirme yılına ilişkin vergiler için uygulanacaktır. 

Madde 29. - Yürürlükten Kalkma 
Maddede, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte ve Âkit Devlet

lerden herbirinin onay belgelerinin teatisini izleyen beş yıllık bir sürenin bitiminden en az altı ay ön
ce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebileceği ve fesih ha
linin her iki Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade edeceği açıklanmaktadır. 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 53) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/381 > • 28.6.1996 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak 28.10.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı" erken genel seçimler nedeniyle görüşülemeyerek hükümsüz (ka-
dük) sayılmıştır. Bu defa, Bakanlar Kumlunun Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci 
maddesi hükmü uyarınca söz konusu Tasarının yenilenmesi suretiyle görüşülmesi talebi ve bunun
la ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 26.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulması üzerine anılan Tasarı, Başkanlıkça 4.6.1996 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi gereği Tali Komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, Esas 
Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

53 üncü Hükümetin 6.6.1996 tarihinde istifa etmesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca görüşülmesi ertelenen sözkonusu Tasarı, yine aynı madde 
uyarınca Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Komisyonlarında 
öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması talebine ilişkin Kararını içeren yazının 7.6.1996 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumuzun 
26.6.1996 tarihinde yaptığı 34 üncü Birleşimde, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Makedonya Cumhuriyeti ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi arzula
nan bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve 
hizmet hareketlerinin geliştirilmesi, her iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, 
sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya 
çıkan sorunların çözümü önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
kedonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 16 Haziran 1995 tarihinde Ankara'da "Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile; vergileme hakkının gelir unsurları itibariyle ikamet veya kaynak devletlerden bi
rine bırakılması bu mümkün olmazsa iki devlet arasında paylaştırılması suretiyle kişilerin aynı ge
lir veya servet üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
suretle, karşılıklı olarak her iki ülke, Akit Devlet yatırımcıları için daha güvenli ve cazip hale gele
cek, dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve 
hizmet hareketleri gelişecek, bu durum her iki ülkenin de refahına katkıda bulunacaktır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda, yukarıda sözü edilen Anlaşma'nm onaylan
masının uygun bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiş ve Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 
3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Bu Rapor Sözcüsü 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 

• . - . ' • ' Ü y e 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
Üye 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Üye' ' ' 
Necmi Hoşver 

Bolu 
• Üye. 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Hüseyin Yayla 

Hatay 
Üye 

Ali Er. 
İçel 
Üye 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Üye 
Sabri Tekir 

İzmir 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 

Başkan Vekili 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Üye 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

Üye 
Gökhan Çapoğlu 

Ankara 
Üye 

Metin Şahin 
Antalya 

Üye 
Ataullah Hamidi 

Batman 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Salim Ensarioğlu 

Diyarbakır 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
Üye 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF EITİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 16 Haziran 1995 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
A.B.Tuğ 

Adalet Bakanı 
B.S.Daçe 

Dışişleri Bakanı 
A. C, Kırca 

Bay. ve İskân Bakanı 
T. Bilget 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N.. Kurt 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Ş. Al t iner .. 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratltoğlu 

Devlet Bakanı 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Millî Savunma Bakanı 
V. Tanır 

Maliye Bakanı 
Î.Attila 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
' M. A. Amiklioğlu 

Kültür Bakanı 
K. Toptan 

Devlet Bakanı 
A. M. İslamoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Tayan 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Ataç 

Turizm Bakanı 
B. Güngör 

Çevre Bakanı 
A. H. Üçpınarlar 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. -Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

ARASINDA 

GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ve 

MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi 
önleyen bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 
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Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Akit Devlette veya mahalli idarelerinde 
gelir ve servet üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile 
ücretin veya maaşın toplam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler ve bunun yanısıra sermaye 
değer artışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir, toplam servet veya gelirin ya da 
servetin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden ve servetten alınan vergiler olarak kabul 
edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 

a) Türkiye'de: 

i) gelir vergisi; 
ii) kurumlar vergisi; ve 

iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 

(Bundan böyle Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir). 

b) Makedonya'da: 

i) gelir vergisi; 
ii) kazanç vergisi; ve 

iii) emlak vergisi; 

(Bundan böyle "Makedon Vergisi" olarak bahsedilecektir). 

4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak 
veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli öiçüde benzeyen 
vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında yapılan önemli 
değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe: 

- a) i) Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı zamanda 
uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, işletilmesi, korunması 
ve idaresi amacıyla hukuki yetkisine veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz 
alanlarını ifade eder; 
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ii) "Makedonya" terimi Makedonya Cumhuriyetinin sahip olduğu egemenlik alanını ve 
coğrafi anlamda kullanıldığında uluslararası hukuka ve dahili hukuk yetkisine uygun 
olarak doğal kaynakların aranması, işletilmesi, korunması ve idaresi amacıyla hukuki 
yetkisine veya egemenlik haklarına sahip olduğu toprakları, iç suları ve yataklarını 
ifade eder; 

b) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya 
Makedonya anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergiler anlamına gelir; 

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluş 
anlamına gelir; 

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele 
gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

f) "Kayıtlı merkez" terimi, her bir Akit Devletin iç mevzuatına göre tescil edilen kanuni ana 
merkez anlamına gelir; 

g) "Vatandaş" terimi, bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip gerçek kişileri ve bir Akit Devletin 
Kanunlarına göre statü Icazanan hükmi şahısları, ortaklıkları veya dernekleri ifade eder, 

h) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Akit 
Devletin bir mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Akit Devletin mukimi 
tarafından işletilen bir teşebbüs anlamına gelir; 

i) "Yetkili makam" terimi: 

i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcilerini; ve 

ii) Makedonya'da, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcilerini 

ifade eder; 

j) "Uluslararası trafik" terimi, bir Akit Devletin teşebbüsü tarafından uçak veya kara nakil 
vasıtası İşletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Ancak, yalnızca diğer Akit Devlet 
sınırları içinde yapılan uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği bu kapsama dahil 
değildir. 

2. Bir Akit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe. 
Anlaşmada tanımlanmamış her terim, Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin 
mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

Madde 4 

MUKİM 

1. BU Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mevzuatı 
gereğince ev, ikametgah, yönetim yeri, kanuni ana merkez (kayıtlı merkez) veya benzer yapıda diğer 
herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devlette de mukim olduğunda, bu 
kişinin statüsü aşağıdaki şekilde belirlenecektir. 
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a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, 
bu kişi, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Akit Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet 
edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de 
böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir, . * 

d) Eğer her iki Devlet bu kişiyi kendi vatandaşı olarak kabul ederse veya aksine bu kişi bu 
Devletlerden hiçbirinin vatandaşı değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu 
karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3.1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Akit Devletin de mukimi 
olduğunda, bu kişi kanuni ana merkezinin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. 

Madde 5 

İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit 
Devlette herhangi bir ticari faaliyetini kısmen veya tamamen üzerinden yürüttüğü sabit bir yer anlamına 
gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alın 

a) Yönetim yeri; 

b)Sube. 

c) Büro; 

d) Fabrika; 

e) Atelye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı 

diğer herhangi bir yer; ve 

g) Bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bununla ilgili kontrol 
faaliyetleri yalnızca, bu tür şantiye, proje veya faaliyetler yirmidûrt ayı aşan bir süre devam 
ettiğinde bir işyeri oluşturur. Bir şantiye müteahhidin, hazırlık çalışmaları da dahil olmak 
üzere, inşaatta çalışmasına başladığı tarihten itibaren mevcuttur. Yirmidört aylık sûrenin 
hesaplanmasında, bu tür şantiye veya projenin geçici kabul tarihi, inşaat şantiyesi veya 
projenin bitiş tarihi olarak kabul edilir. Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasındaki süre 
yirmidört aylık sürenin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir 

a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın depolanması, 
teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
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b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim 
amacıyla elde tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 
amacıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüs için mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi 
toplama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 
diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, a) ile e) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin bir 
veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir arada 
icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu fâaliyetlerin hazırlayıcı veya yardımcı 
karakterde olması şarttır. 

4. İ inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın - 5 inci fıkra hükmünün uygulanacağı 
bağımsız nitelikteki acente dışında - bir kişi, bir Akit Devlette diğer Akit Devletin bir teşebbüsü namına 
hareket ederse, bu teşebbüs, ilk bahsedilen Akit Devlette bu kişinin gerçekleştirdiği her türlü faaliyet , 
dolayısıyla bir işyerine sahip olduğu kabul edilecektir, eğer bu kişi; o Devlette teşebbüs adına mukavele 
akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, sozkonusu faaliyetler 3 üncü fıkrada 
belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, işyerinin varlığı kabul edilecek; ancak, anılan fıkra hükmü çerçevesinde 
işe ilişkin sabit bir yerden yürütülen faaliyetler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir. 

5. Bir teşebbüs, diğer Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir 
simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla 
yürüttüğü gerekçesi ile bu diğer Akit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

6 Bir Akıt Devletin mukimi olan bir şirketin, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer Akit 
Devlette ticari faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol etmesi ya 
da onun tarafından kontrol edilmesi halı bizatihi bu şirketlerden herhangi birini, diğerinin işyeri haline 
getirmez. 

Madde 6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, sozkonusu varlığın bulunduğu Akit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda gayrimenkul varlığa mûteferri varlıkları, tarım ve ormancılıkta 
kullanılan canlı hayvan ve araçları, her türlü dalyanları ve gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, 
gayrimenkul intifa haklarını ve maden yataklarının, kaynakların ve. diğer doğal kaynakların 
işletilmesinden veya işletme hakkından doğan sabit ya da değişken ödemeler üstündeki hakları 
kapsayacaktır; uçaklar gayrimenkul varlık olarak sayılmayacaktır. 

.3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan 
elde ettiği gelir İle serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen 
gelire de uygulanacaktır. 
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Madde 7 

TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Diğer Akıt Devletin bir teşebbüsünce bir Akit Devlette elde edilen kazançlar, bu kazançların 
bu Devletteki bir işyeri vasıtasıyla elde edilmesi halinde ve sadece bu işyerinin faaliyetlerine atfedilebilen 
miktarla sınıriı olmak üzere ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, bu işyerine her iki Akit Devlette de, eğer bu 
işyeri, aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, tamamen ayrı ve 
bağımsız.bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüs ile tamamen bağımsız bir iş ilişkisinde 

_ bulunsa idi elde etmesi beklenen kazanç ne ise, böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan, 
yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amacı için yapılmış giderlerin 
indirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticari eşya alınması dolayısıyla 
hiç bir kazanç affedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 

HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte uçak veya kara nakil vasıtalarinın 
işletilmesinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri, aynı zamanda, bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye veya 
uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akıt Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit 
Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 

ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticari veya mali ilişkilerinde oluşan veya empoze edilen koşullar, 
bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşebbüslerden 
birisinde olması gereken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün 
kazancına eklenip vergilendirilebilir. 
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2. Bir Akit Devletin kendi teşebbüslerinden birinin kazancına dahil ettiği ve vergilediği kazanç, 
diğer Akit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içerebilir. Aynı 
zamanda, bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp, iki teşebbüs 
arasındaki koşullar bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullar gozönünde tutularak, 
sonradan bu ilk bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. 
Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin hukuki olduğu kanaatine 
varırda, sözkonusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak 
durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gozönünde tutulacak ve 
gerektiğinde Akit Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 

TEMETTÜLER 

1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Akit 
Devlette ve bu Devletin mevzuatına uygun olarak da vergilendirilebilir; ancak, temettü elde eden kişi 
temettünün gerçek lehdan ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranlan aşmayacaktır: 

a) Temettünün gerçek lehdan, temetjü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en 
az yüzde 25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi temettü tutarının 
yüzde 5'i; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 10'u. 

3. Bu maddede kullanılan temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 
haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan 
diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin 
mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören 
diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri 
kapsar. 

4. Diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Akit Devlet 
şirketinin kazancı, bu işyerinin bulunduğu Akıt Devlette 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, 
kalan kısım üzerinden de 2 nci fıkraya göre vergilendirilebilir. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan gerçek temettü lehdan temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu 
diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu temettü elde 
ediş olayı ile bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama 
dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 11 

FAİZ 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de 
vergilendirilebilir; ancaK faiz elde eden kişi faizin gerçek lehdan ise, bu şekilde alınacak vergi, faizin 
gayrisafi tutarının yüzde IfJunu aşmayacaktır. 
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3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlette doğan faiz, faizin gerçek lehdarının, 

a) diğer Akit Peylet hükümeti veya yerel yönetimi; veya 

b) diğer Akit Devletin Merkez Bankası olması halinde bu Devlette vergiden muaf 
tutulacaktır. 

A. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı 
paylaşma hakkını tanısın tanımasın, devlet tahvillerinden, her çeşit tahvillerden ve her nevi alacaktan 
doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer butun 
gelirleri kapsar. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri 
arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu 
durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Devletin kendisi, mahalli idaresi veya mukimi-tarafından ödenen faizin, o Akit Devlette 
elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi. bir Akit Devletin mukimi olsun veya 
olmasın, bir Akit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı,bir işyerine sahip 
olduğunda ve faizin bu işyerince yüklenilmesi halinde, sözkonusu faizin işyerinin bulunduğu Akit 
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarının, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve 
lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aşması halinde, bu madde hükümleri en son bahsedilen 
miktara uygulanacaktır. Bu durumda fazla ödenen kısım, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate 
alınarak her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilecektir. 

Madde 12 

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, 
bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedeli elde eden kişi gayrimaddi 
hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının 
yüzde 10'unu aşmayacaktır. ' 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve 
televizyon yayınlarında kullanılan kayıtlar dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel çalışmaların 
her nevi telif haklarının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül 
veya üretim yönteminin kullanılması veya kullanım hakkı için veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye 
dayalı bilgiler için veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı için yapılan 
her türlü ödemeleri kapsar. 

4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı sözkonusu bedelin elde 
edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu bedelin 
ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra 
hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde'hükümleri uygulanacaktır. 
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5. Bir Akit Devletin kendisi, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak 
bedelinin, o Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini 
ödeyen kişi bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak bedelini 
ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve bu gayrimaddi hak 
bedelinin bu işyerince yüklenilmesi halinde sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin bulunduğu 
Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarının, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir 
ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aşması halinde, 
bu madde hükümleri erî son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda, [azla ödenen kısım, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatı uyarınca 
vergilendirilebilecektir. , 

Madde 13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Akit Devlet mukimince, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen 
gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari varlığına 
dahil menkul varlıkların veya bir Akıt Devlet mukiminin diğer Akit Devlette serbest meslek faaliyeti icra. 
etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu 
işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da 
dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen uçak veya kara nakil vasıtalarının veya sözkonusu uçak veya 
kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, 
yalnızca bu teşebbüsün kanuni merkezinin bulunduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazanç, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, 
diğer Akit Devlette doğan ve bundan önceki cümlede bahsedilen sermaye değer artış kazançları, elde 
etme ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Akit Devlette de 
vergilendirilebilecektir. 

Madde 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Akit Devlet mukimi olan bir gerçek kişinin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız 
nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, sözkonusu hizmet veya faaliyetler diğer Akit 
Devlette icra edilmedikçe veya edilmemişse ve gelir bu gerçek kişinin diğer Devlette o anda veya daha 
önce mevcut düzenli olarak kullanımına hazır bir sabit yere atfedilemiyorsa, yalnızca ilk bahsedilen 
Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen. bilimsel, edebi, 
sanatsal, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra- doktorların, avukatların, mühendislerin, 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 
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Madde 15 

HİZMETLERDEKİ ELDE EDİLEN GELİR 

1. 16, 18, 19 ve 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin bir 
hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, hizmet diğer Akit Devlette ifa 
edilrnedikçe, yalnızca bu Akit Devlette vergiiendirilebilecektir. Hizmet diğer Akit Devlette ifa edilirse, 
buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2.1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği 
bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Akit Devlette ilgili takvim yılı içinde bir veya birden fazla seferde 
toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) Ödeme, diğer Akit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren . 
namına yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri veya sabit yer tarafından 
üstlenilmez ise 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergiiendirilebilecektir. 

3. 1 ve 2 rici fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimince diğer Akit Devlette 
yürütülen çalışma karşılığında elde edilen ücret ve diğer ödemeler. 

a) Bu Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (g) alt bendinde bahsedilen bir inşaat 
şantiyesi, yapım, kurma veya montaj projesi ile ilgili kişilerce, 

b) Bir Akit Devlet mukimi olan bir teşebbüsçe uluslararası trafikte işletilen bir uçak veya 
kara nakil vasıtasında icra edilen bir hizmet ile ilgili kişilerce, 

icra edilmesi halinde bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 16 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devletin mukimi olan bir şirketin veya başka herhangi bir 
tüzel kişinin yönetim kurulu veya benzeri bir organının üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer 
benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 

ARTİST VE SPORCULAR 

1." 14 ve 15 inci maddelerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan 
tiyatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısının, müzisyenin ve benzeri gösteri sanatçısının ve 
sporcunun diğer Akit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu 
diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 53) 



- 2 6 -
2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının 

ya da sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddelerin 
hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette 
vergilendirilebilir. 

Bununla birlikte, bu tür faaliyetlerin iki Akit Devletin Hükümetleri arasında gerçekleştirilen 
kültürel değişim programı çerçevesinde icra edilmesi halinde bu tür gelirler ilk bahsedilen Akit Deviette 
vergiden istisna edilecektir. 

Madde 18 

EMEKLİ MAAŞLARI 

19 uncu maddenin 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimine geçmiş 
çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ile bu kişiye sağlanan diğer benzen ödemeler 
yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 19 

KAMU GÖREVLERİ 

. 1. a) Bir Akit Devletçe bir gerçek kişiye bu Devlete veya mahalli idaresine yapmış olduğu 
hizmetler karşılığında sağlanan ve emekli maaşı dışında kalan ödemeler yalnızca bu 
Devlette vergilendirilebilecektir. 

b) Bununla birlikte, sözkonusu hizmet diğer Akit Devlette verildiğinde ve gerçek kişi bu 
Devletin mukimi olduğunda, sağlanan bu türden ödemeler, yalnızca bu diğer Akit 
Devlette vergilendirilebilecektir. Ancak bu kişinin; 

i) Bu diğer Devletin bir vatandaşı olması; veya . 
ii) Yalnızca bu hizmeti ifa etmek için bu Devletin bir mukimi durumuna geçmemiş çıması 

zorunludur. 
2. a) Bir Akit Devletin kendisine veya mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından verilen 

hizmetler karşılığında, bu Devlet veya mahalli idare tarafından veya buniarca oluşturulan 
fonlardan ödenen emekli maaşları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

b) Bununla birlikte, sözkonusu gerçek kişinin diğer Akit Devletin vatandaşı ve mukimi 
olması halinde bu emekli maaşı yalnızca bu diğer Devlette vergilendirilebilecektir. 

3. Bir Akit Devletin kendisi veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerle bağlantılı 
olarak verilen hizmetlerle ilgili ödemelere ve emekli maaşlarına bu Anlaşmanın 15, 16 ve 18 inci 
maddelerinin hükümleri uygulanacaktır. 
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Madde 20 

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eğitim 
amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyerin geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını 
karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette iki yılı aşmayan bir süre 
veya süreler için esas olarak öğretim veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen 
veya öğretim üyesinin, şahsi öğretim veya araştırma hizmetleri karşılığında, bu diğer Devletin dışındaki 
kaynaklardan elde ettiği menfaatler, bu diğer Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. Araştırma faaliyetinin kamu yararına değil de, ağırlıklı olarak belirli bir kişi veya kişilerin şahsi 
menfaati için yapılması halinde, bu faaliyetlerden elde edilen gelire bu maddenin 2 nci fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. 

4. Bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uygulama 
deneyimi kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa eden bir 
öğrenci veya stajyerin elde ettiği ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 

DİĞER GELİRLER 

Bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki.maddelerinde 
belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 22 

SERVET 

1. Bir Akit Devlet mukiminin 6 ncı maddede bahsedilen gayrimenkul varlıklardan oluşan ve 
diğer Akit Devlette bulunan serveti, bu diğer Devlette vergilendirilebilir 

2. Bir Akıt Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin aktifine dahil 
menkul varlıklardan veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akıt Devlette serbest meslek faaliyeti icra 
etmek üzere kullanabileceği sabit bir yere ait menkul varlıklardan oluşan servet, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen uçak veya kara nakil vasıtalarından ve sözkonusu uçak veya 
kara nakil vasıtalarının işletilmesi ile ilgili bulunan menkul varlıklardan oluşan servet, yalnızca 
teşebbüsün kanuni merkezinin bulunduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4. Bir Akit Devlet mukiminin diğer bütün servet unsurları, yalnızca bu Devlette 
vergilendirilebilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 53) 



- 2 8 -

Madde23 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir. 

a) Bir Türkiye mukimi, (b) bendinde belirtilen gelirler hariç olmak üzere, bu Anlaşma 
hükümleri uyarınca Makedonya'da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde veya servete 
sahip olduğunda, Türkiye, bu gelir veya serveti yergiden istisna edecektir. Ancak, bu 

. kişinin geriye kalan gelir veya servetine ilişkin verginin hesaplanmasında, sözkonusu gelir 
veya servete istisna bulunmaması halinde uygulanacak vergi oranını uygulayabilir. -

b) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın 10,11 ve 12 nci maddeleri ile 13 üncü maddenin 4 
üncü fıkrası hükümleri uyarınca, Makedonya'da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, 
Türkiye, Makedonya'da ödenen vergiye eşit bjr miktarı, bu kişinin geliri üzerinden 
ödeyeceği vergiden mahsup edecektir. 

Bununla beraber sözkonusu mahsup, Makedonya'da vergilendirilebilen gelir için mahsuptan 
önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Makedonya mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektin 

a) Bir Makedonya mukimi bu Anlaşmanın hükümleri uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen 
bir gelir elde ettiğinde veya servete sahip olduğunda, Makedonya: 

i) Türkiye'de gelir üzerinden ödenen vergiye eşit bir miktarı, bu mukimin vergisinden 
mahsubuna, 

ii) Türkiye'de servet üzerinden ödenen vergiye eşit bir miktarı bu mukimin vergisinden 
mahsubuna 

müsaade edecektir. 

Bununla birlikte bu mahsup, Türkiye'de vergilendirilebilen gelir veya servet için mahsuptan 
önce hesaplanmış olan vergi miktarını aşmayacaktır. 

b) Bir Makedonya mukiminin bu Anlaşmanın bazı hükümlerine göre elde ettiği gelir veya 
sahip olduğu servet Makedonya'da vergiden istisna edildiğinde, Makedonya, bu mukimin 

diğer gelir veya servetine ilişkin vergi miktarının hesaplanmasında vergiden istisna edilen 
sözkonusu gelir veya serveti de dikkate alabilir. 

Madde 24 

AYRIM YAPILMAMASI 
1. Bir Akit Devletin vatandaşları diğer Akit Devlette bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 

koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden 
değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. 10 uncu maddenin A üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet 
teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten 
teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası ve 12 nci maddenin 6 ncı 
fıkrası hükümlerinin uygulaması hariç olmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsûnce diğer Akit Devletin bir 
mukimine ödenen faiz, gayrimaddi hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün vergilendiriiebilir 
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kazancırıın belirlenmesinde bu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış 
gibi indirilebilir. Aynı şekilde, bir Akit Devlet teşebbüsünce, diğer Akit Devletin bir mukimine akdedilen 
bir borç, bu teşebbüsün vergilendirilebilir servetinin belirlenmesinde, benzer koşullar altında, ilk 
bahsedilen Devletin bir mukimine akdedilmiş gibi indirilebilir. 

A. Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya,birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, 
ilk bahsedilen Akit Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve 
buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve bağlı mükellefiyetlere tabi 
tutulmayacaklardır. 

5. Bu hükümler, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi ve ailevi durumları dolayısıyla 
uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet mukimlerine de uygulama 
zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 25 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Akit Devlet mukimi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu 
Anlaşmanın hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine , 
vardığında, bu Akit Devletlerin milli hukukunda öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, 
durumu mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına • arzedebilir. Bu kişinin durumu 23 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Akit Devletin yetkili makamına 
başvurabilir. Sözkonusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen vergilemenin ilk tebliğinden 
itibaren beş yıl içinde yapılmalıdır. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akıt Devletin 
yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektır. 

3. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. 
Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte 
vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu maddenin bundan önceki fıkralarında belirtilen 
hususlarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya 
varabilmek için sözlü görüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Akit Devletlerin yetkili 
makamlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyon kanalıyla yürütülebilir, 

Madde 26 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekii olan 
bilgileri ve Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile 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 
tutulacak ve yalnızca adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil olmak üzere, bu Anlaşmada belirtilen 
vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla, bu hususlardaki şikayet ve itirazlara 
bakmakla görevli kişi veya makamlara verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri 
yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu 
bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler. 
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2.1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Akit Devleti: 

a) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına uymayacak 
idari önlemler alma; 

b) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde 
elde edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlem veya bilgileri aleni hale getiren 
bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 27 

DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE 

KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların ve konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali 
ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 28 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Akit Devletlerden herbiri bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili işlemlerin tamamlandığını 
diğer Akit Devlete bildirecektir. Bu Anlaşma bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı gün yürürlüğe 
girecek ve hükümleri, her iki Akit Devlette de Anlaşmanın yürürlüğe girdiği takvim yılını izleyen Ocak 
ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemi ile ilgili vergiler bakımından 
uygulanacaktır. 

Madde 29 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Akit 
Devletlerden her biri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık dönemden sonraki 
herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik kanallardan yazılı fesih ihbarnamesi 
vermek suretiyle bu Anlaşmayı feshedebilirler. Bu durumda, Anlaşma, her iki Akit Devlette fesih 
ihbarnamesinin verilmesini izleyen yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her 
vergilendirme dönemiyle ilgili vergiler bakımından yürürlükten kalkacaktır. 
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BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bu Anlaşmayı 
imzaladılar ve mühürlerini vazettiler. 

Ankara'da, 16 Haziran 1995 tarihinde her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere 
Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olduğu taktirde 
İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ADİNA 

İsmet ATTİLA 
Maliye Bakanı 

MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

ADINA 

Jane MILJOVSKI 
Maliye Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/293) 
T.C. 

Başbakanlık 9.4.1996 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-100511425 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.4.1996 

tarihinde kararlaştarılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

GEREKÇE 
Kazakistan, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşkusuz, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketle
rinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Söz konusu faktör hareketle
rinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arz et
mektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 15 Ağustos 1995 tarihinde Almatı'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesinin (çifte vergi
lendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı gelir unsurları 
itibariyle ikamet veya kaynak Devletlerden birine birakılmakta veya bu mümkün olmazsa iki Dev
let arasında paylaştırılmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde yatırım yapan, teknoloji veya 
hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır vergilendirilme
sine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her türlü vergi 
ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit Devletlerde 
önlenmesi ile Kazak yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Kazakistan'ın daha ca
zip hale geleceği tabiîdir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığı
nın nasıl önleneceği ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenleme
ler, ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 29 maddeden meydana gelmiştir. Ayrıca, Anlaşma
nın bir bölümünü oluşturan 4 fıkralık bir "Protokol" Anlaşma maddelerinin sonuna eklenmiştir. 
Anlaşma maddeleri ile Protokol fıkralarının gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. - Kişilere ilişkin kapsam 
1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisini muki

mi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve Ka

zakistan'dan birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 
Madde 2. - Kavranan vergiler 
Bu madde, Anlaşmanın kapsamına giren vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin 

etme amacını gütmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın Âkit Devletlerden 

herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergile
re uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alman vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Kazakistan'da, tüzel kişilerden alınan gelir 
vergisi ve gerçek kişilerin gelir vergisi; Türkiye Cumhuriyetinde ise, gelir ve kurumlar vergileri ile 
gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların ye
rine alınmaya başlanan ve bu vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen ver
gilerin de Anlaşma kapsamına gireceği hükme bağlanmakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili ma
kamlarının, vergi mevzuatındaki önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerini öngörülmekte
dir. 

Madde 3. - Genel tanımlar 
Bu maddede Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almakta

dır. 
1 inci fıkrada sırasıyla, "Türkiye", "Kazakistan", "Bir Âkit Devlet", "Diğer Âkit Devlet", 

"Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kayıtlı Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü", "Diğer 
Âkit Devletin Teşebbüsü", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı yer al
maktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzu
atlarında öngörülen anlamlan taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4 . - Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya "mu

kim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzelkişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçları bakımından; ev, ikametgâh, kanunî ana merkez (Kayıtlı Merkez), yönetim yeri veya ben
zer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" adde
dilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Ka
nunumuz ise kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 
1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 
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2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devle
tin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada! ise, gerçek kişiler dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması ha
linde,' mukimliğin tayininde bu kişilerin kanunî merkezinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. - İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde, ticarî kazancın vergilendirileceği Âkit Devletin belirlen

mesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunla
rımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması için, kazanç sa
hiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimî temsilci bulundurması ve kazancın bu yer
lerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Aynı şekilde, An
laşmanın 7 nci maddesinde de, yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak Devlette ver
gilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

6 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı , 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; yö

netim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yerlerdir. 

Bu fıkrada ayrıca süresi oniki ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, montaj projesi veya kurma pro
jesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile bir teşebbüslerin danışma hizmetleri dahil süresi 
oniki ayı aşan hizmet ifalarının bir işyeri oluşturacağı belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
4 üncü fıkrada daimî temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına mu

kavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 3 üncü 
fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, temsil ettiği teşebbüs bu Devlette bir işyerine sahip kabul 
edilecektir. Ancak, işe ilişkin sabit bir yerden 3 üncü fıkra hükmü çerçevesinde yürütülen faaliyet
ler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimî temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ti
carî kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimî temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye sahip bir acenta 
vasıtasıyla yürütmesi halinde işyerinin var sayılmayacağını öngörmektedir. 

6 nci fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 

kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu da (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil) kapsama 
dahil etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin vergileme hakkı, gay
rimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmaktadır. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 
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3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan 
elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edi
len gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. . 

Madde 7 . - Ticarî kazançlar -
Maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 

Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek, ancak faaliyetin di
ğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece diğer Devlette, bu iş
yeri vasıtasıyla satılan mal ve ticarî eşya ile aynı veya benzer nitelikteki mal veya ticarî eşya satış
larına; veya diğer Devlette icra edilen, bu işyeri vasıtasıyla yapılan.faaliyetlerle aynı nitelikteki di
ğer ticarî faaliyetlere atfedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette yergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri ba
ğımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine 
ilişkindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine^ bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8 . - Deniz, hava ve kara taşımacılığı 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına gi

ren türden gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca te
şebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada, gemi ve uçakların tam donanımlı veya çıplak kiralanmasından elde edilen ka
zançlar ile uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin kullanımından ve kiralanmasından elde 
edilen kazançların arizi olması halinde, bu maddede kapsanacağı hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada ilk iki fıkrada benimsenen prensibin, bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye veya 
uluslararası işletilen bir acentaya iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. - Bağımlı teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 
örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak-
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kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10.-Temettüler 

1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas iti
bariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilmesini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, temettü elde eden temettünün gerçek 
lehtarı ise alınacak vergi, gayrisafi temettü tutarının % 10'unu aşamayacaktır. 

3 üncü fıkrada "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendiril
dikten sonra, kalan kazanç üzerinden madenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği öngö
rülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/B numaralı bendiyle pa
ralellik arz etmektedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının, temettüyü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir iş
yerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunması halinde, 
söz konusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğini öngörmektedir. Bu gibi 
hallerde, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde ve serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde 
hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 11. - Faiz 

1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre faizi ver
gilendirme hakkı, lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 

2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Devlete, faizin gayrisafi tutarı üzerinden azamî % 10 vergi al
ma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Türkiye İhracat 
Kredi Bankasına ödenen faizler ile Kazakistan Hükümetine, Kazakistan Ulusal Bankasına veya 
benzer nitelikteki herhangi bir Kazakistan kurumuna ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden 
muaf tutulacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin tanımı yapılmıştır. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan indirimli vergi ora

nına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 1'4 üncü mad
de hükümlerine göre vergilendirileceğini öngörmektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, mukim veya bu 
Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde 
edildiği kabul edilecektir. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
Fıkra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyici ile fa
iz lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişki
nin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak 
ortaya konmuştur. Bu durumda fazla ödenen kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye 
tabi olan bir faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit 
Devletlerin iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 
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Madde 12. - Gayri maddî hak bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan ki

şinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddî hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak şe

kilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
3 Üncü fıkra, "gayrimaddî hak bedcllerF'nin tanımına ilişkindir. 
4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin indirimli vergi 

oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü 
madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 nci fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddî hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almaktadır. 

Madde 13. - Sermaye değer artış kazançları 
1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Akit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kulla

nılan sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların, işyerinin veya sa
bit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya ka
ra nakil vasıtalan ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen 
kazançların, yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtalannı işleten teşebbüsün mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkra, bu maddenin diğer fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan varlıkların satışından 
doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette; söz konusu var
lıkların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançla
rının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 14. - Serbest meslek faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançlarının, kazan

cı elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişi
nin diğer Âkit Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak serbest meslek faaliyeti icra etmesi duru
munda, sabit yerden elde edilen kazançların kaynak Devlette de vergilendirileceği hükme bağlan
mıştır. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 15. - Bağımlı faaliyetler 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. Bu

na göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen üc
retler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, 
belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. Ancak sözkonusu kural, bu An
laşmanın 1.6, 18,19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeye
cektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğrenci ve öğret
menler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu 
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şartlardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Dev
let mukiminin bu Devlette bir takvim yılı içinde kesintisiz oniki aylık dönemde bir veya bir kaç se
ferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin mukimi olan bir 
işveren tarafından Veya onun adına yapılması ya da söz konusu ödemenin, işverenin bu diğer Dev
lette sahip olduğu işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, elde edilen ücretler kaynak 
Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, bir Akit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak-
veya kara nakil vasıtasında çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, bu ge
mi, uçak veya kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendiri
leceği öngörülmektedir. 

Madde 16. - Müdürlere yapılan ödemeler 
Söz konusu maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yö

netim kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin bu diğer Dev
lette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 17. - Sanatçı ve sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsî 
faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri di
ğer Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyet
leri ile bağımlı faaliyetleri düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular açısın
dan geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de bir başka gerçek veya tüzelkişi
ye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Devlette yapılacağını öngörmektedir. 
Ancak böyle bir durumda, ticarî kazançların, serbest meslek kazançlarının ve bağımlı faaliyetlerin 
(ücretlerin) vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dik
kate alınmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önemli 
ölçüde desteklenen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelire 1 inci ve 2 nci fıkra hüküm
lerinin uygulanmayacağını öngörmektedir. 

Madde 18. - Emekli maaşları 

Bu fıkrada, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bun
ları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 19. - Kamu görevleri -
1 inci fıkrada, kamu hizmeti karşılığında yapılan ödemelerin ve bağlanan emekli maaşlarının 

yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 
2 nci fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün değil, 

15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20. - Öğrenciler ve öğretmenler 
1 inci fıkrada, öğrencilerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette yararlana

cakları vergi istisnasının sınırlarını hükme bağlamaktadır. Buna göre, öğrenciler yalnızca geçim, 
öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılayan ve bulundukları Devletin dışındaki kaynaklar
dan sağlanan paralar dolayısıyla öğrenim gördükleri Âkit Devlette vergiye tabi tutulmayacaklardır. 
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2 nci fıkrada, öğretmen veya araştırmacıların iki yılı aşmayan bir süre diğer Devlette yapmış 
oldukları öğretim veya araştırma karşılığında bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettik
leri gelirlerin, bu Devlette vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenim veya meslekî 
eğitim amacıyla bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa eden bir çırak veya 
stajyerin elde ettiği ücretlerin diğer Devlette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 2 1 . - Diğer gelirler 

1 inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve An
laşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mu
kim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada ise, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasına^ bahsedilen gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelirler hariç olmak üzere, diğer Âkit Devlette pujfupân bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyet
te bulunan veya sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunan bir Âkit Devlet mukimi
nin, bu işyeri veya sabit yer ile etkin bir şekilde bağlantılı bir hak veya varlıktan elde ettiği gelire 
bu maddenin 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı, söz konusu gelirin 7 nci veya 14 üncü 
madde hükümlerine göre vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. - Çifte vergilendirmenin önlenmesi 
Madde, çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkindir. 
1 inci fıkrada, Türkiye'de mukim olan, bir başka ifade ile Türkiye'de tam mükellef statüsün

de olan gerçek kişilerin ve kurumların çifte vergilendirilmelerinin nasıl önleneceği düzenlenmiştir. 
Buna göre, bir Türkiye mukiminin Kazakistan'da vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi du

rumunda, söz konusu gelir için Kazakistan'da ödenen vergi, bu mukimin Türkiye'de hesaplanan 
vergisinden mahsup edilecektir. Ancak bu mahsup, mahsuptan önce Türkiye'de hesaplanan vergi 
miktarını aşmayacaktır. 

2 nci fıkrada, Kazakistan mukimleri için çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği düzenlenmiş
tir. 

Söz konusu fıkranın a) bendine göre, bir Kazakistan mukiminin Türkiye'de vergilendirilebi
len bir gelir elde etmesi halinde, bu gelir, bu mukimin Kazakistan'da ödeyeceği vergiden mahsup 
edilebilecek, ancak bu mahsup, mahsuptan önce Kazakistan'da hesaplanan vergi miktarını aşma
yacaktır. 

Fıkranın b) bendinde ise, bir Kazakistan mukiminin Türkiye'de vergilendirilebilecek bir gelir 
elde etmesi halinde bu gelirin Kazakistan'da vergilendirilebilir diğer gelirlerinin vergi oranının be
lirlenmesi amacıyla vergi matrahına dahil edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 23. - Ayrım yapılmaması 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşının, diğer Âkit Devlette, o Devletin ay
nı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağ
lı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları öngörülmüştür. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları öngörül
mektedir. 
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3 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsî indirimler ile vergi ve 
matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

Madde 24. - Karşılıklı anlaşma usulü 

Maddenin ilk iki fıkrası, bir Âkit Devlet mukiminin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya 
her ikisinin işlemlerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar ya
rattığı veya yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamak
tadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendisi çözemezse, 
diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 25. - Bilgi değişimi 
Bu Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanabilmesi için iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında 

gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maddede, Âkit Devletlerin hangi hal
lerde bilgi değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişi
minin sınırları ele alınmıştır. 

Madde 26. - Diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurları 

Bu maddede, diplomatlar ve konsolosluk memurlarının, Devletler hukukunun genel kuralları
na ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümler 
rinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27. - Menfaatlerin sınırlandırılması 

Bu madde, Anlaşma hükümlerinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla düzenlenmiştir. 
Maddede, bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devletten elde ettiği gelirin yaratılmasında 

ve devredilmesindeki asıl amacı veya amaçlarından birisi bu Anlaşma hükümlerinin sağladığı men
faatlerden yararlanmak ise, bu kişinin Anlaşmanın sağladığı Vergi kolaylıklarına hak kazanamaya
cağı belirtilmektedir. 

Madde 28. - Yürürlüğe girme 
Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 

ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, Âkit Devletlerin herbirinin, Anlaşmanın yürürlü
ğe girmesi için gerekli kanunî işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini müteakip, bu 
bildirimlerden sonuncusunun alındığı gün yürürlüğe girecek ve hükümleri; Anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği ayı izleyen ikinci ayın ilk günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; 
bu vergilerin dışında kalan vergiler için ise Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayı
nın ilk günü veya daha sonraki başlayan vergilendirme yılı için uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 51) 



- 1 0 -

Madde 29. - Yürürlükten kalkma 

Maddede, Anlaşmanın feşhedilinccye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte ve Âkit Devlet
lerden her birinin bu Anlaşmayı, yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beş yıllık bir sürenin bitiminden 
sonra fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebileceği ve fesih halinin her iki Devlette hangi 
vergilendirme dönemleri için hüküm ifade edeceği açıklanmaktadır. 

PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ 

Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan ve Anlaşma maddelerinden sonra yer alan Protokol 4 fık
radan ibarettir. 

Fıkra 1. Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 (g) bendiyle ilgilidir. 

Fıkrada; "Tesis" teriminin bir petrol kuyusu veya bir gemiyi kapsadığı belirtildikten sonra, 
müteahhitlik hizmetlerinde öngörülen 12 aylık sürenin Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren yapılan faaliyetler için uygulanacağı kaydedilmiştir. 

Fıkra 2. Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile ilgilidir. 

Fıkrada, muvazaalı yollarla gerçekte işyerinden yürütülen ticarî faaliyetlerin, işyeri dışında 
gerçekleştirilmiş gibi gösterilmesi durumunda, bu tür faaliyetlerden elde edilen ticarî kazançların 
işyerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkra 3. Anlaşmanın 11 ve 12 nci maddeleriyle ilgilidir. 
Kazakistan'ın bu Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra OECD'ye üye bir ülke ile akdedeceği 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında, bu maddelerde kaynak Devlet için öngörülen vergi 
tevkifat oranlarından daha düşük bir oranı kabul etmesi durumunda, bu düşük vergi oranlarının 
Türkiye-Kazakistan Anlaşması için de uygulanacağına ilişkindir. > 

Fıkra 4. Herhangi bir anlaşmazlığa, Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasının ihtilaf çözümüne iliş
kin hükümlerinin mi yoksa Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının ilgili hükümlerinin mi 
uygulanacağına ilişkin olan bu fıkrada, tarafların her ikisinin de kabul etmesi halinde ihtilafın Hiz
met Ticareti Genel Anlaşmasının ilgili hükümleri çerçevesinde çözüleceği; taraflardan ikisinin ve
ya birinin kabul etmemesi durumunda ihtilafın Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının ilgili 
hükümleri çerçevesinde çözüleceği öngörülmektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1996 

Esas No.: 1/293 
Karar No.: 15 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 9.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 4.6.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi gereği Tali Komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, Esas Ko
misyon olarak Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önle
me Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı"nın 
görüşülmesi, 53 üncü Hükümetin 6.6.1996 tarihinde istifa etmesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 78 inci maddesi gereği ertelenmiş, ancak söz konusu Tasarı, yine aynı madde 
uyarınca Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Komisyonların
da öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması talebine ilişkin Kararını içeren yazının 7.6.1996 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumuzun 
26.6.1996 tarihinde yaptığı 34 üncü Birleşimde, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Kazakistan ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir dev
lettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet ha
reketlerinin geliştirilmesi, her iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, sermaye, 
teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan so
runların çözümü önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan 
Cumhuriyeti arasında 15 Ağustos 1995 tarihinde Almatı'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma, 
- Söz konusu ülke vatandaşlarının aynı gelir üzerinden her iki ülkede ayrı ayrı vergilendiril

melerinin önlenmesi ve bu suretle her iki ülke yatırımcılarına birbirlerinin ülkesinde güvenli yatı
rım ortamı yaratılması, 

- Vergi kaçakçılığının önlenmesi ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin il
kelerin tespit edilmesi, 

Gibi hükümleri kapsamaktadır. 

Yapılan görüşmeleri takiben, sözü edilen Anlaşma ve eki Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Biltekin Özdemir 
Samsun 

Bu Rapor Sözcüsü 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

Üye 

SaitAçba 

Afyon 

Üye 

Hikmet Uluğbay 

Ankara 

Üye 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Üye 

Necmi Hoşver -

Bolu 

Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye . 

Hüseyin Yayla 
Hatay 

Üye 

Ali Er 
İçel 

Üye 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Üye 

Sabri Tekir 
İzmir 

Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 
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Başkan V. 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Üye 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

Üye 

Gökhan Çapoğlu 

Ankara 

Üye 

Metin Şahin 

Antalya 

Üye 

Ataullah Hamidi 
Batman 

Üye 

Mustafa Çiloğlu 

Burdur 

Üye 

Salim Ensarioğlu 

Diyarbakır 

Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 

Üye 

Algari Hacaloğlu 
İstanbul 

Üye 

Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 

_ Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Üye 

Fethi Acar 
Kastamonu 
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Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 

Üye 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Uye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
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. HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 15 Ağustos 1995 tarihinde Almatı'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Dev. Bakanı ve Başb. Yard. 
N. Menteşe 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

Y.Törüner 
' Devlet Bakanı 

A. Gökdemir 
Devlet Bakanı, 
/. Y. Dedelek 

Devlet Bakanı 
Ü. Erkan 

Devlet Bakanı 
H. Dağlı 

Millî Savunma Bakanı 
'M. O. Sungurlu 
Dışişleri Bakanı 

E. Gönensay 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Tayan 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

/. Attila 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Y.Erez 
Kültür Bakanı 
A. O. Güner 

Orman Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
R. Saraçoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Aksu 
Devlet Bakanı 

E. Aşık 
Devlet Bakanı 

/. Aykut 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Devlet Bakanı 
A. T. Özdemir 
Devlet Bakanı 
E. Taranoğlu 
Adalet Bakanı 

M. Ağar 
İçişleri Bakanı 

Ü. Güney 
Maliye Bakanı 

L. Kayalar 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. Keçeciler 
Ulaştırma Bakanı 

Ö. Barutçu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

E. Kul 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

H. Doğan 
Turizm Bakanı 

/. Saygın 
Çevre Bakanı 
M.R. Taşar 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve 

Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

VE 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve 
iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik eden bir Anlaşma yapmak 
İsteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere 
uygulanacaktır. . ' •<• 
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Madde2 

KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Akit Devlette veya 
politik alt bölümlerinde ya da mahalli idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile 
ücretin veya maaşın toplam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler dahil olmak üzere, 
toplam 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; 

iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 

(Bundan böyle Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir). 

b) Kazakistan'da: 
i) tüzel kişilerden alınan gelir vergisi; 
ii) gerçek kişilerden alınan gelir vergisi; 

(Bundan böyle "Kazakistan Vergisi" olarak bahsedilecektir). 

4. Bu Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilerin 
yerine veya onlara ilave olarak alınacak olan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara 
önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, İlgili vergi 
mevzuatlarında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 

GENEL TANIMLAR 
1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe: 

a) i) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı 
zamanda uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, 
işletilmesi, korunması ve idaresi amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına 
sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder. 

ii) "Kazakistan" terimi, Kazakistan Cumhuriyeti'ni ifade eder. Coğrafi anlamda 
kullanıldığında, "Kazakistan" terimi, Kazakistan'ın uluslararası hukuka göre 
egemenlik hakkını ve yargı yetkisini kullanabileceği ülke topraklarını, karasularını, 
su yollarını, ekonomik bölge ve kıta sahanlığını kapsamına alır. 

b) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya 
Kazakistan anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergiler anlamına gelir; 

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer, herhangi bir 
kuruluşu kapsamına alır; 
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e) 'Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele 
gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir ve Kazakistan yönünden, bir anonim 
şirketi, limited şirketi veya bir ortaklığı, iş ortaklığını veya diğer herhangi bir tüzel 
kişiliği veya Kazakistan mevzuatına göre kurulup, kazançlar üzerinden vergiye tabi 
tutulan diğer kuruluşları kapsar. 

f) "Kayıtlı merkez" terimi, Türk ticaret Kanunu veya Kazakistan Medeni Kanununa 
göre tescil edilen kanuni ana merkez anlamına gelir. 

g) "Vatandaş" terimi: 

i) bir Akit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 

ii) bir Akit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre kişilik kazanan herhangi bir hükmi 
şahsı, ortaklıkları veya dernekleri 

ifade eder. 

h) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, 
bir Akıt Devletin bir mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Akit Devletin 
bir mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs anlamına gelir; 

i)'Yetkili makam" terimi: 

(i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; 

(ii) Kazakistan'da, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini 

ifade eder; 

j) "Uluslararası trafik" terimi, bir Türk veya Kazakistan teşebbüsü tarafından, yalnızca 
Türkiye veya Kazakistan sınırları içinde bulunan yerler arasında yapılan gemi, uçak 
veya kara nakil vasıtası taşımacılığı hariç, gemi, uçak veya kara nakil vasıtası 
işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. 

2. Bir Akit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, 
Anlaşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı 
Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

Madde 4 

MUKİM 
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi, o Devletin 

mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kanuni ana merkez (kayıtlı merkez), yönetim yeri veya benzer 
yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, 
yalnızca o Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle vergiye tabi tutulan herhangi bir 
kişiyi kapsamaz. 

2 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devlette de mukim 
olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir 

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni 

. varsa, bu kişi, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi 
kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanaınazsa veya 
her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet 
edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; ..' • 
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c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki 
Devlette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin 
bir mukimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı 
değilse, Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla • 
çözeceklerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Akit Devletin de 
mukimi olduğunda, bu kişi kayıtlı merkezinin bulunduğu Devletin bir mukimi olarak kabul 
edilecektir. 

Madde 5 

İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen 
veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 

a) Yönetim yeri; 

b)Şube; 

c) Büro; 

d) Fabrika; 

e)Atelye; , 

f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların 
çıkarıldığı diğer herhangi bir yer; 

g) "İşyeri" terimi aynı zamanda: -

i) Oniki ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya 
montaj projesi veya bu faaliyetlerle ilgili gözetim hizmetleri veya doğal kaynakların 
çıkarılmasında kullanılan tesisler; veya 

ii) Ülke içinde oniki ayı aşan bir süreyle (aynı veya bağlı proje için), bir mukim 
tarafından bu amaçla işe alınan ücretli veya diğer personel vasıtasıyla, 
danışmanlık hizmetleri de dahil, İfa edilen hizmetler. 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin 
aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir 

a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın 
depolanması, teşhiri ve teslimi amacıyla kullanılması; . 

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya 
teslim amacıyla elde tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal ve ticari eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse 
işlettirilmesi amacıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya 
bilgi toplama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter 
taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 
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f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin 
birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir arada 
icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı 
karakterde olması. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi -5 inci fıkranın 
uygulanacağı bağımsız nitelikteki acente dışında- diğer Akit Devletin bir teşebbüsü adına hareket 
ederse ve bu Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup, bu yetkisini 
mutaden kullanırsa, sözkonusu kişinin faaliyetleri 3 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, 
bu teşebbüs, bu kişinin teşebbüs adına gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla ilk bahsedilen 
Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. Ancak, anılan fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin 
sabit bir yerden yürütülen faaliyetler bu yeri bir. işyeri haline getirmeyecektir. 

5. Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Devlette işlerini yalnızca, bir simsar, bir genel 
komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu 
diğer Akit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır; şukadar ki, bu kişilerin kendi işlerine 
olağan şekilde devam etmeleri şarttır. 

6. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticari faaliyette bulunan bir şirketi (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir İşyeri 
oluşturmayacaktır. 

Madde 6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 
1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde 

ettiği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, sözkonusu varlığın bulunduğu Akit Devletin mevzuatına 
göre tanımlanacaktır. 

Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancılıkta 
kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı 
gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden. ocaklarının, 
kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında doğan sabit ya 
da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacak; gemiler, vapurlar, uçaklar ve kara nakil 
vasıtaları gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından 
veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul 
varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul 
varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 

TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa/teşebbüsün kazançları bu 
diğer Devlette, yalnızca: 
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a) bu işyerine; 

b) diğer Devlette, bu işyeri vasıtasıyla satılan mal veya ticari eşya ile aynı veya benzer 
nitelikteki mal veya ticari eşya satışlarına; veya 

c) diğer Devlette icra edilen, bu işyeri vasıtasıyla yapılan faaliyetlerle aynı nitelikteki 
diğer ticari faaliyetlere 

atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akit 
Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, bu işyerine her iki Akit 
Devlette de, eğer bu işyeri, aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde 
bulunan, tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten 
tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, ne kazanç elde edecek ise, aynı miktarda bir kazanç 
atfedilecektir. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi 
bir yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amaçlarına 
uygun düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya satın 
alınması dolayısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını 
da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 

DENİZ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1; Bir Âkit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası 
işletmeciliğinden diğer Akit Devlette elde ettiği kazanç, yalnızca ilk bahsedilen Devlette 
vergilendirilebilecektir. 

2. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası 
trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazanç, 1 inci fıkrada belirtilen kazançların 
yanısıra, arızi olarak elde edilen: 

a) Gemilerin ve uçakların tam donanımlı veya çıplak olarak kiralanmasından elde 
edilen kazançları; 

b) Uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin (treylerler ve konteyner taşımacılığına 
ilişkin teçhizat dahil) kullanımı veya kiralanmasından elde edilen kazançları 

da kapsamına alacaktır. 

Bu kazançlar, gemilerin, uçakların ve kara nakil vasıtalarının, 5 inci maddenin 2 nci 
fıkrasının g (i) ve (ii) bentlerinde tanımlanan faaliyetlerle bağlantılı olarak herhangi bir şekilde 
kullanımını kapsamayacaktır. 

3. Bu Anlaşmanın 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 
uygulanacaktır. 
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Madde 9 

BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1 a ) Bir Akit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet 
teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

b) Aynı kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer Akit 
Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticari ve mali İlişkilerde oluşan veya empoze edilen 
koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu 
teşebbüslerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen 
kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenir ve buna göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Akit Devletin kendi teşebbüslerinden birinin kazancına dahil ettiği ve vergilediği 
kazanç, diğer Akit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını 
içerebilir. Aynı zamanda, bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp, 
bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler gözönünde tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen 
Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini 
gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin haklı olduğu kanaatine varırsa, sözkonusu 
kazanç, üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu 
düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Akit 
Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 

TEMETTÜLER 
1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine 

ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu temettüler, aynı zamanda ödemeyi yapan şirketin 
mukimi olduğu Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettü 
elde eden, temettünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrisafı temettü tutarının 
yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya 
intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı 
sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi 
olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı 
muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım 
ortaklığından elde edilen gelirleri kapsar. 

4. Diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Akit Devlet 
şirketinin kazancı, bu işyerinin bulunduğu Akit Devlette 7 nci maddeye göre vergilendirildikten 
sonra, kalan kısım üzerinden de, bu maddenin 2 nci fıkrasında yer alan oranı aşmamak üzere 
vergilendirilebilir. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan temettü lehdarı, temettûyü ödeyen şirketin mukim olduğu 
diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, 
Kazakistan'da yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve 
sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ 
bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 
nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 
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Madde 11 

FAİZ 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de 
vergilendirilebilir; ancak, faiz elde eden kişi faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, 
faizin gayrisafi tutarının yüzde 10tınu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın; 

a) Kazakistan'da doğan ve Türkiye Hükümetine, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına veya Türk Eximbank'a (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) ödenen 
faizler Kazakistan vergisinden muaf tutulacaktır. 

b) Türkiye'de doğan ve Kazakistan Hükümetine, Kazakistan Uiusal Bankasına veya 
ihracatı geliştirmeye yönelik Türk Exirnbank,a benzer nitelikteki herhangi bir 
Kazakistan kurumuna ödenen faizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya 
borçlunun kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve 
özellikle, hazine borçlanma senetlerinden, tahvillerden veya bonolardan elde edilen gelirler ile 
gelirin elde edildiği Akit Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri 
kapsar. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, Kazakistan'da yer alan 
sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak 
ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri 
uygulanacaktır. 

6. Bir Devletin kendisi,.politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen 
faizin, o Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Akit 
Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak 
ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yerden 
kaynaklandığında, sözkonusu faizin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde 
edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her 
ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en 
son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer 
hükümleri de dikkate alınarak her bir Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilecektir. 

Madde 12 

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak 
bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve 
o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedeli elde eden kişi 
gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin 
gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 
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3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo-
televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel 
her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın,-gizli 
formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın veya sınai, ticari veya 
bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında 
ödenen her türtü bedelleri kapsar. 

4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, sözkonusu 
bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa 
veya bir Türkiye mukimi Kazakistan'da yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde 
bulunursa ve sözkonusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında 
etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu 
durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen 
gayrimaddi hak bedelinin, o Akit Devlette elde edildiği - kabul olunacaktır. Bununla beraber, 
gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette 
gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine veya sabit 
yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, 
sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği 
kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı, ödeyici 
ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, 
böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı 
aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda 
ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatı 
uyarınca vergilendirilebilecektir. 

Madde 13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 
1. Bir Akit Devlet mukimince, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen 

gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari 
varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette serbest 
meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden 
çıkarılmasından doğan kazanç, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin 
elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil.olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Bir Akit Devlet mukiminin, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil 
vasıtalarının veya sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul 
varlıkların elden çıkarılmasından sağladığı kazançlar, yalnızca bu Akit Devlette 
vergilendirilebilecektir. 

4 . 1 , 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilecektir. 
Bununla beraber, diğer Akit Devlette elde edilen ve bundan önceki cümlede bahsedilen sermaye 
değer artış kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu 
diğer Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 
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Madde 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Akit Devlet mukiminin, serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer 
faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, faaliyetlerini icra etmek amacıyla diğer Akit Devlette sürekli 
kullanabileceği sabit bir yere sahip olmadığı sürece, yalnızca ilk bahsedilen Devlette 
vergılendirilebilecektir. Kişinin, böyle bir sabit yere sahip olması durumunda gelir yalnızca 
sözkonusu sabit yere atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, bu diğer Devlette de 
vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi 
sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin' 
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 

BAĞIMLI FAALİYETLER 
1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet 

mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri ödemeler, bu hizmet 
diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Hizmet diğer 
Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2.1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer. 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette herhangi bir kesintisiz oniki aylık dönemde bir 
veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren 
adına yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden 
yapilmazsa 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 

3. Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit 
Devlette ifa ettiği bir hizmet karşılığında elde ettiği maaş ve diğer benzeri ödemeler, eğer bu 
hizmet, bir Akit Devlet mukimi olan bir teşebbüsçe uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak 
veya kara nakil vasıtasında ifa edilirse, bu diğer Akit Devlette vergilendirilmez. 

Madde 16 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 51) 



- 2 6 -

Madde17 

SANATÇI VE SPORCULAR 

1.14 üncü ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan 
tiyatro, sinema, radyo, televizyon artistliği yapan veya müzisyen olarak çalışan bir sanatçının veya 
bir sporcunun diğer Akit.Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği 
gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun İcra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, 
sanatçının veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu.gelir 7̂  14 ve 15 inci 
maddelerin hükümleriyle.bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği 
Akit Devlette vergilendirilebilir. 

3. Bir sanatçı veya sporcunun bir Akit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu 
Devlete yapılan ziyaretin önemli ölçüde diğer Akit Devletin, politik alt bölümünün veya mahalli 
idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, bu Devlette vergiden istisna edilecektir. 

Madde 18 

EMEKLİ MAAŞLARI 

19 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimine 
geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve sağlanan diğer benzeri menfaatler, 
yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 19 ~ 

KAMU GÖREVLERİ 
1. Bir Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine bir kamu 

görevi dolayısıyla bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm 
veya idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan sağlanan ücret, maaş ve diğer benzeri 
menfaatler, emekli maaşları da dahil yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen 
ticari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaatlere ve emekli maaşlarına bu 
Anlaşmanın 15, 16 ve 18 inci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER 

1. Bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki 
eğitim amacıyla bulunan bîr öğrencinin geçim, öğrenim veya mesleki eğitim/masraflarını 
karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette yalnızca öğretim veya 
bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin, kesintisiz iki yılı 
aşmayan bir süre veya süreler için öğretim veya araştırma karşılığında, bu diğer Devletin 
dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. Bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili 
uygulama alışkanlıkları kazanmak üzere, bir.takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde 
hizmet ifa eden bir çırak veya stajyerin elde ettiği ücretler, bu diğer Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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Madde21 

DİĞER GELİRLER 
' 1 . Bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki 

maddelerinde belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir 
hariç olmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan sözkonusu gelirin lehdarı, bu diğer Akit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer 
vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu hak veya varlık ile bu işyeri veya 
sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri 
uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri 
uygulanacaktır. , 

Madde 22 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 
1. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 

a) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Kazakistan'da . 
vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, Kazakistan'da gelir üzerinden 
ödenen vergiye eşit bir miktarı doğrudan doğruya veya indirim yoluyla bu mukimin 
geliri üzerinden ödeyeceği vergiden mahsup edecektir. Bununla beraber, her iki 
durumda da sözkonusu mahsup, Kazakistan'da vergilendirilebilen gelire atfedilen 
gelir üzerinden ödenen vergi miktarını (mahsuptan önce hesaplanan) 
aşmayacaktır. 

b) Bir Türkiye mukimi; bu Anlaşma hükümleri uyarınca yalnızca Kazakistan'da 
vergilendirilebilecek bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, Türkiye'de vergilendirilebilen 
diğer gelirlerin vergi oranının belirlenmesi amacıyla bu geliri vergi matrahına dahil 
edebilir. 

2. Kazakistan mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: . 

a) Bir Kazakistan mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de 
vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Kazakistan, Türkiye'de gelir üzerinden 
ödenen vergiye eşit bir miktarı doğrudan doğruya veya indirim yoluyla bu mukimin 
geliri üzerinden ödeyeceği vergiden mahsup edecektir. Bununla beraber, 
sözkonusu mahsup, Türkiye'de vergilendirilebilen gelire atfedilen gelir üzerinden 
ödenen vergi miktarını (mahsuptan önce hesaplanan) aşmayacaktır. 

b) Bir Kazakistan mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca yalnızca Türkiye'de 
vergilendirilebilecek bir gelir elde ettiğinde, Kazakistan, Kazakistan'da 
vergilendirilebilen diğer gelirlerin vergi oranının belirlenmesi amacıyla bu geliri vergi 
matrahına dahil edebilir. ' 

Madde 23 

AYRIM YAPILMAMASI 
1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının 

aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı 
mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi 
tutulmayacaklardır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet 
teşebbüsünün diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyert, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri 
yürüten teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşi karşıya kalmayacaktır. 
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3. Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen 
teşebbüsleri, ilk bahsedilen Akit Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri 
vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

A. Bu hükümler, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları 
dolayısıyla uyguladığı şahsi indirim, muafiyet ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet mukimlerine 
de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 24 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 
1. Bir Akit Devlet mukimi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi 

için bu Anlaşmanın hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı 
kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç hukukunda öngörülen müracaat usulleriyle bağlı 
kalmaksızın, sorunu mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına götürebilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit 
Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 

3. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için , gayret 
göstereceklerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada ele alınmayan durumlardan 
kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda 
anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek 
için sözlü görüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Akit Devletlerin yetkili 
makamlarının temsilcilerinden oluşan bir komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Madde 25 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 
1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli 

olan bilgileri ve Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler 
ile 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 tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya 
tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikayet ve itirazlara bakmakla görevli 
kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya 
makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya 
makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken 
açıklayabilirler. 

2.1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Akit Devleti: 

a)Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına 
uymayacak idari önlemler alma; 

b) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri 
çerçevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri 
veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 
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Madde 26 

DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR 
VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali 
ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 

MENFAATLERİN SINIRLANDIRILMASI 

Bir Akit Devlet mukimi olan ve diğer Akit Devletten gelir elde eden bir kişinin, bu gelir 
unsurunun yaratılması veya devredilmesindeki asıl amacı veya amaçlarından birisi bu Anlaşma 
hükümlerinin sağladığı menfaatlerden yararlanmak ise, bu kişi, Anlaşmanın sağladığı vergi 
kolaylıklarına hak kazanamayacaktır. 

Yetkili makam veya makamlar, bu madde uyarınca bir karar verilirken diğer faktörlerin 
yanısıra, gelirin miktarı ve niteliği, gelirin elde edildiği koşullar, işlemler için tarafların ifade ettikleri 
niyetler ile; 

i) hukuken veya fiilen, dolaylı veya dolaysız olarak geliri kontrol veya idare eden, veya 

ii) bir Akit Devlet mukimi olan ve bu gelirin ödenmesi veya alınması ile ilgili olan 

kişilerin kimliği ve ikametlerine ilişkin unsurları da dikkate alma konusunda yetkili 
olacaklardır. 

Madde 28 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 
Her bir Akit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan işlemlerin 

tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı gün 
yürürlüğe girecek ve hükümleri her iki Akit Devlette; y 

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen 
ikinci ayın ilk günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; 

b) Diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının ilk 
günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılı için 

uygulanacaktır. Madde 29 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 
Bu Anlaşma, Akit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 

Akit Devletlerden herbiri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin 
bitiminden sonraki herhangi bir takvim yılının sonundan en az altı ay önce diplomatik yollardan 
yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma: 

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının 
bitiminden sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; ve 

b) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bitiminden sonra 
başlayan vergilendirme yılları için 

hüküm ifade etmeyecektir. 
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BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu 
Anlaşmayı imzaladılar. 

Türk, Kazak, Rus ve İngiliz dillerinde, her dört metin de aynı derecede geçerli olmak 
üzere, /^./^«At^rarihinde, /fefaaXL...'da düzenlenmiştir. Metinler arasinda farklılık olması 
halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADİNA 

Erdal inönü 

Dışişler i Bakam 

Kasimeömert Tokaev 

Dışişleri Bakam 

PROTOKOL 

Türkiye. Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının imzalanması sırasında, imzalayan taraflar, 
aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın bir cüzünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır. 

1. 6 inej maddenin 2 nci fıkrasının (g) alt bendi İle ilgili olarak: 

... Tesis" teriminin, bir petrol kuyusu veya bir gemiyi kapsadığı kabul edilecektir. Ayrıca, 
5 inci maddenin 2 nci fıkrasının (g) alt bendinde sağlanan 12 aylık süre, bir Akit Devlet mukiminin 
diğer Akit Devlette, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden önceki 
herhangi bir faaliyeti dikkate alınmaksızın belirlenecektir. 

2.7 nci maddenin 1 inci fıkrası İle ilgili olarak: 

Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Akit Devlette bir işyerine sahip olur ve bu teşebbüs: 

a) bu İşyeri vasıtasıyla sattığı mal veya ticari eşyanın aynısını veya benzerlerini bu 
diğer Devlette satarsa, veya 

b) Bu işyeri vasıtasıyla icra ettiği diğer ticari faaliyetlerinin aynısını veya benzerlerini bu 
diğer Devlette icra ederse 

Bu işyeri vasıtasıyla yapılan satış veya faaliyetlerin aynısı veya benzerleri olması 
halinde, bu satış veya ticari faaliyetlerden elde edilen kazancın, bu işyerinin kazancının bir 
parçası olarak diğer Akit Devlette vergilendirilebileceği öngörülmüştür. 
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3.11 ve 12 nci maddeler \\k ilgili oiarak: 

Kazakistan, bu Anlaşmanın imza tarihinden sonra OECD üyesi bir ülke ile akdettiği 
diğer herhangi bir anlaşmada, bu Anlaşmanın 11 (Faiz) ve 12 (Gayrimaddi Hak Bedelleri) nci 
maddelerinin 2 nci fıkralarında yer alan vergi oranlarından daha düşük bir vergi oranını kabul 
ederse, o zaman bu düşük vergi oranı, duruma göre, 11 ve 12 nci maddelerin 2 nci fıkrasının 
amaçları yönünden, sözkonusu diğer Anlaşmada belirlenen düşük vergi oranının uygulandığı 
tarihten itibaren uygulanacaktır. 

4. Kazakistan'ın Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasına katılması halinde, bu Anlaşmanın 
XXII nci maddesinin (Danışma) 3 üncü fıkrasının amaçları yönünden; Akit Devletler, bu fıkra ile 
bağlı kalmaksızın, bir tedbirin bu Anlaşma kapsamında yer alıp almadığı konusundaki.her türlü 
ihtilafı, her iki Akit Devletin de rızası olması koşulu ile, bu fıkrada belirlendiği şekilde, Hizmet 
Ticareti Konseyine götürebilirler. Bu fıkranın yorumu ile ilgili her türlü tereddüt, Türk-Kazak Vergi 
Anlaşmasının 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre çözümlenecek veya bu yönteme göre 
uzlaşmanın sağlanamaması halinde ihtilaf, her iki Akit Devletin de kabui ettiği diğer herhangi bir 
yönteme göre çözümlenecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu 
Protokolü imzaladılar. o 

Türk, Kazak, Rus ve İngiliz dillerinde, her dört metin de aynı derecede geçerli olmak 
üzere,/5"..£"../.930arihinde, ^vtutZL..'öa düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması 
halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Erdal inönü Kasımcömert Tokaey 
Dışişleri Bakam Dışişleri Bakam 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 47) 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(1/347) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar veKar atlar 26.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 196-34211788 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
1/808 Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 905) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.1.1995 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-811105830 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.12.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının 
Onaylanmasının.Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr, Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) çerçevesinde 27-28 Mayıs 1992 tarihlerinde Bükreş'te 
yapılan Uzmanlar Toplantısında bölgede ticareti finanse edecek ve uluslararası kaynakların bölge
ye aktarılmasında köprü rolü oynayacak bir "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası" kurulması 
hususunda 11 KEİ Katılımcı Ülkesi (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, 
Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan) tarafından mutabakata 
varılmış ve bu husus 25 Haziran 1992'de imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Deklarasyo
numda yer almıştır. 

Bu çerçevede, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımız Bankanın kurulmasını teminen gerekli 
çalışmaları başlatmış ve 11 KEİ Katılımcı Ülkesi Banka Ana Sözleşmesini hazırlamıştır. Ana Söz-
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leşme, yapılan müzakereler sonucu 30 Haziran 1994 tarihinde Türkiye'nin de dahil olduğu bazı 
KEÎ Üyesi Ülkeler tarafından imzalanmış, diğer KEİ Katılımcı Ülke Hükümetlerinin imzalaması 
için ise 1 Ocak 1995 tarihine kadar imzaya açık kalması kararlaştırılmıştır. 

Bankanın amacı, bölge halkının ekonomik başarısına yönelik olarak üye ülkelerin geçiş süre
cine katkıda bulunmak, bölgesel projeleri geliştirmek ve finansman sağlamak ve üye ülkelerdeki 
kamu ve özel sektör projelerine ve üye ülkeler arasındaki ticarî faaliyetlere diğer bankacılık hiz
metlerini sağlamaktır. 

Amacını yerine getirmek için Banka aşağıdaki fonksiyonlara ve yetkilere sahip olacaktır : 
a) Üye ülkeler arasında özellikle sermaye mallarının bölge içi ticaretinin gelişmesine yardım 

etmek; 
b) Üye ülkelerdeki verimli projeleri ve girişimleri finanse etmek; 
c) Uluslararası kalkınma kuruluşları ile ve üye ülkelerin finans ve kalkınma kurumlarıyla iş

birliği yapmak; 
d) Guvernörler Kurulu tarafından kararlaştırılan özel amaçlar için özel Fonlar oluşturmak ve 

çalıştırmak; 
e) Herhangi bir üye ülkede kalkınmayı veya geçiş sürecini teşvik etmek veya üye ülkelerin 

içinde bulunduğu bölgede ekonomik kalkınmayı geliştirmek için araştırmalar ve çalışmalar yapmak; 
0 Kalkınma için bölgesel işbirliği amacına katkıda bulunmak, ülke ekonomilerini daha ta

mamlayıcı hale getirmeye yönelik amaçlarla tutarlı olacak şekilde kaynakların daha iyi kullanımı
na yönelik kalkınma politikalarını oluşturmak için üye ülkelerle işbirliği yapmak ve üye ülke eko
nomilerinin büyümesini hızlandırmak, uygun ekonomik politikaların oluşturulmasında üye ülkele
re danışmanlık yapmak; 

g) Üye ülkelerdeki ekonomik ve sosyal altyapı projelerle ilgili yatırımları, hem kamu hem de 
özel sektörde garantiler, iştirakler ve diğer malî düzenlemeler yoluyla teşvik etmek; 

• h) Amacını geliştirebilecek türde diğer faaliyetler ve hizmetlerde bulunmak. 
Bankanın, para birimi olarak "SDR" kullanması, kayıtlı sermayesinin 1 milyar SDR, taahhüt 

edilmiş sermayesinin 300 milyon SDR ve ödenmiş sermayesinin 100 milyon SDR olması hususun
da mutabakata varılmıştır. Sermayesinin yarısı geçerli döviz, yarısı da ulusal para cinsinden öde
necektir. Bankada, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova % 2; Bulgaristan, 
Romanya, Ukrayna % 13.5; Türkiye, Rusya Federasyonu ve Yunanistan % 16.5 hisseye sahip ola
caklardır. Bankada, Guvernörler Kurulu, Direktörler Kurulu, bir Başkan ve bir veya birden fazla 
Başkan Yardımcısı olacaktır. Direktörler Banka Merkezinde yerleşik olmayacaklar, iş gerektirdik
çe biraraya geleceklerdir. 

Banka merkezi Selanik'te olacak, Başkanı ise Türkiye tarafından atanacaktır. 
Anlaşmayı Türkiye, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Ukrayna 30.6.1994 tarihinde im

zalamış, Ermenistan, Romanya ve Bulgaristan ise imza yetkilerinin bulunmaması sebebiyle parafe 
etmiştir. Moldova ise 15.9.1994 tarihinde Anlaşmayı imzalamış ve böylece Bankanın toplam ser
mayesinin % 51'ini oluşturan 6 ülkenin Anlaşmayı imzalamasıyla tesis edilmesi kararlaştırılan ve 
Bankanın kuruluş çalışmalarında görev alacak Geçici Komitenin (Interim Committec) kurulması 
aşamasına gelinmiştir. 

Banka, 1 Ocak 1995 tarihine kadar Anlaşmanın diğer ülkelerce de imzalanması ve başlangıç 
taahhütleri Bankanın başlangıçtaki kayıtlı sermaye stokunun % 5 Tinden az olmamak kaydıyla 6 
KEÎ Katılımcı Ülkesi tarafından onay, kabul veya tasdik belgeleri tevdi edildiği zaman faaliyetle
rine başlayacaktır. 
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Türkiye, Bankaya % 16.5'lik sermaye payı ile katılacaktır. KEİ Ticaret ve Kalkınma Banka
sının 61 inci Maddesi uyarınca üyeler sermaye katkısına ilişkin ödemeleri % 50'si geçerli bir dö
viz cinsinden ve % 50'si ulusal paraları cinsinden olmak üzere toplam taahhütlerinin % lO'unu 
Bankaya üye oldukları günden 60 gün sonra, % 20'sini ise, ilk taksit ödemesi Banka Ana Sözleş
mesinin 61 inci Maddesinde belirtilen yürürlüğe girme gününden 1 yıl sonraki günde olmak kay
dıyla 8 yılda eşit taksitlerle ödeyecektir. Banka Anlaşması, Bankanın başlangıçtaki kayıtlı serma
ye stokunun yüzde ellibirinden (% 51) az olmamak kaydıyla altı (6) KEİ Katılımcı Ülkesi tarafın
dan onay, kabul veya tasdik belgeleri tevdi edildiği zaman yürürlüğe girecektir. 

Türkiye'nin toplam sermaye taahhüdü 165 milyon SDR (243 771 000 $; 11.11.1994 tarihi iti
bariyle 1 SDR=1.4774 $) olup bu taahhüdün % 10'u, (16.5 milyon SDR) Anlaşmanın 59 uncu 
Maddesi uyarınca, Bankaya üye olduğu günden (onay, kabul ve tasdik belgelerini bu Anlaşma yü
rürlüğe girmeden önce ilgili makama (depozitör) tevdi eden ülkeler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte, yürürlüğe giriş tarihinden sonra bu belgelerini tevdi eden ülkeler ise belgelerini verdikleri 
tarih itibariyle Bankaya üye kabul edileceklerdir) sonra altmış (60) gün içinde yapılacak; % 20'si 
ise ilk taksit ödemesi Banka Ana Sözleşmesinin 61 inci Maddesinde belirtilen yürürlüğe girme gü
nünden 1 yıl sonraki günde olmak kaydıyla 8 yılda eşit taksitlerle ödenecektir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu • 

Esas No.: 11347 21.5.1996 
Karar No.: 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 16.5.1996 Tarihli 5 inci Birleşiminde Dışişleri 
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı Temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) çerçevesinde 1992 yılında Bükreş'te yapılan Uzmanlar 
Toplantısında; bölgede ticareti finanse etmek, uluslararası kaynakların bölgeye aktarılmasında köp
rü rolü oynamak üzere bir "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası" kurulması hususunda muta
bakata varılmıştır. 

Kalkınma için bölgesel işbirliğine katkıda bulunmak amacını taşıyan Tasarı, Komisyonumuz
ca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arzolunur. 

Başkan Sözcü 

Sedat Aloğlu Cefi Jozef Kamhi 

İstanbul İstanbul 

Kâtip Üye 

Enis Sülün Cevdet Akçalı 

Tekirdağ Adana 
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Üye 
Mehmet Sağdıç . 

Ankara 
Üye 

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye 

M. İstemihan Talay 
İçel 
Üye 

Hüseyin Kansu 
istanbul 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 
Üye 

Osman Yumakoğulları 
istanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Üye • 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Hasan Tekin Enerem 

istanbul 
Üye 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Üye 

Temel Karamollaoğlu 
Sivas 

(Muhalefet Şerhim Eklidir.) 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ. 

MUHALEFET ŞERHİ 

Konu : Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) çerçevesinde kurulan bankanın merkezine muha
lefet şerhim hk. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) çerçevesinde kurulan "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma 
Bankası" kuruluş anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının gerek
çesinin h fıkrası 3. paragrafında "Banka merkezi Selanik'te olacak" ifadesine katılmıyorum. 

Karadeniz'de kıyısı olmayan bir üye ülke olan Yunanistan'da banka merkezinin bulunmasını 
doğru bulmuyoruz. 

Muhalefet şerhimizi bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 17.5,1996 

Temel Karamollaoğlu Hüseyin Kansu 

Sivas İstanbul 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas-No. : 11347 28.6.1996 
Karar No.: 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 2.1.1995 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" erken genel seçimler nedeniyle gö-
rüşülemeyerek hükümsüz (kadük) sayılmıştır. Bu defa, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca sözkonüsu Tasarının yenilenmesi suretiyle 
görüşülmesi talebi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 26.4.1996 tarihinde 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine anılan Tasarı, Başkanlıkça 4.6.1996 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi gereği, Tali Komisyon ola
rak Dışişleri Komisyonuna, Esas Komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

53 üncü Hükümetin 6.6.1996 tarihinde istifa etmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca görüşülmesi ertelenen sözkonüsu Tasarı, yine aynı madde 
uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Komisyonların
da öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması talebine ilişkin kararını inceleyen yazının 
7.6.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumu
zun 26.6.1996 tarihinde yaptığı 34 üncü Birleşimde Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde 27-28 Mayıs 1992 tarihinde Bük
reş'te yapılan uzmanlar toplantısında, bölgede ticareti finanse edecek ve uluslararası kaynakların 
bölgeye aktarılmasında köprü rolü oylanayacak bir "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası" ku
rulması hususunda 11 Karadeniz Ekonomik İşbirliği katılımcı ülkesi tarafından mutabakata varıl
mış ve bu husus 25 Haziran 1992'de imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Deklarasyonunda 
yer almıştır. Bankanın kurulmasına ilişkin çalışmaları takiben 11 Karadeniz Ekonomik İşbirliği ka
tılımcı ülkesi Banka Ana Sözleşmesini hazırlamış, yapılan müzakereler sonucunda Ana Sözleşme 
Türkiye tarafından 30 Haziran 1994 tarihinde imzalanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Bankanın amacının, bölge halkının ekonomik başarısına 
yönelik olarak üye ülkelerin geçiş sürecine katkıda bulunmak, bölgesel projeleri geliştirmek ve fi
nansman sağlamak ve üye ülkeler arasındaki ticarî faaliyetlerde diğer bankacılık hizmetlerini sağ
lamak olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde, Bankanın kuruluşu ve amaçları açısından faydalarına işaret edilmekle 
birlikte, merkezinin Karadeniz'e sahili bulunan ülkelerden birinde olmasının gayeye daha uygun 
düşeceğine değinilmiş ve bu görüşmeleri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalar
da Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının bugüne kadar Arnavutluk, Er
menistan, Moldova, Romanya ve Yunanistan tarafından onaylandığı, Ülkemize, onay işlemlerini 
tamamlayabilmesini teminen Mart 1996 sonuna kadar süre tanındığı bu sürenin üç ay uzatılması 
için Dışişleri Bakanlığının girişimde bulunduğu, Banka'nın Kuruluş Anlaşmasının tüm üye ülkeler 
tarafından imzalandığı, Banka merkezinin üye ülkelerin seçimi ile belirlendiği, ifade edildikten 
sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da uygun bulunarak maddelerinin görüşülmesine ge-
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çilmiş ve Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasannm 1,2 ve 3 üncü maddeleri ile yürür
lük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Bu Rapor Sözcüsü 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 

Üye 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
Üye 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Hüseyin Yayla 

Hatay 
Üye 

Ali Er 
tçel 
Üye 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Üye 
Sabri Tekir 

izmir 

Başkanvekili 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Üye 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 
Üye 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

(Muhaletefet Şerhim Eklidir.) 
Üye 

Metin Şahin 
Antalya 

Üye 
Ataullah Hamidi 

Batman 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Salim Ensarioğlu 

Diyarbakır 
(İmzada Bulunamadı.) 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 
Üye 

Algan Hacaloğılu 
İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
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Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

(Banka merkezinin Selanikte 
olmasına muhalifim.) 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 

Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 

Üye 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa (İnaldı 

Konya 
(Banka merkezinin Selanik'te 

bulunmasına muhalifim.) 
Üye 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

MUHALEFET ŞERHİ 
Bankanın merkezinin Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkenin şehrinde olması, hem Bankanın 

kuruluş anlayışına hem de Türkiye Cumhuriyet'inin çıkarlarına aykın bulmaktayım. 
Saygılarımla arz ederim. 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Türkiye tarafından 30.6.1994 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ticaret ve Kalkın
ma Bankası Kuruluş Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur., 

MADDE 2. - Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek 
yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Bu 
avansın toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan 165 milyon özel Çekme 
Hakkı (SDR) karşılığını geçemez. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde beş katına kadar artırmaya yetkilidir. 
MADDE 3. - Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer iş

lemleri yapmak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 . - B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof.Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
•5. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Ggjhan 

Dışişleri Bakanı 
M. Karayalçın 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 
Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A.Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ET
TİĞİ METİN 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 
Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 
Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi Ko
mi syonumuzca aynen kabul edi 1 mi şti r. 
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KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI 
KURULUŞ ANLAŞMASI 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Katılımcı Ülkeleri, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna, 
bu Anlaşmada BSEC Katılımcı ülkeleri olarak anılacaklardır, özel sektörü ve girişimciliği geliştir
mek ve malî sektördeki refomılann uygulanmasını daha da ileriye götürmek amacıyla aşağıdaki 
Anlaşma Maddelerine göre faaliyette bulunacak olan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (ki 
bundan böyle "Banka" diye anılacaktır) kurulması hususunda mutabık kalmışlardır. Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Katılımcı Ülkeleri, doğrudan veya atanmış temsilcileri yoluyla Anlaşma Mad
deleri hükümleri uyarınca Banka üyesi olacaklar ve bundan böyle "Üye Ülkeler" olarak adlandırı
lacaklardır.' 

ANLAŞMA MADDELERİ 
BÖLÜM I 

AMAÇ, İŞLEVLER, YETKİLER VE ÜYELİK 
MADDE 1 

AMAÇ 

Bankanın amacı, bölge halkının ekonomik başarısına yönelik olarak üye ülkelerin geçiş süre
cine katkıda bulunmak, bölgesel projeleri geliştirmek ve finansman sağlamak ve üye ülkelerdeki 
kamu ve özel sektör projelerine ve üye ülkeler arasındaki ticarî faaliyetlere diğer bankacılık hiz
metlerini sağlamaktır. 

MADDE 2 ..*"•' 

İŞLEVLER VE YETKİLER 

Amacını yerine getirmek için Banka aşağıdaki fonksiyonlara ye yetkilere sahip olacaktır: 

(a) Üye ülkeler arasında özellikle sermaye mallarının bölge içi ticaretinin gelişmesine yardım 
etmek; 

(b) Üye ülkelerdeki verimli projeleri ve girişimleri finanse etmek; 

(c) Uluslararası kalkınma kuruluşları ile ve üye ülkelerin finans ve kalkınma kurumlarıyla iş
birliği yapmak; 

(d) Guvernörler Kurulu tarafından kararlaştırılan özel amaçlar için Özel Fonlar oluşturmak ve 
çalıştırmak; 

(e) Herhangi bir üye ülkemle kalkınmayı veya geçiş sürecini teşvik etmek veya üye ülkelerin 
içinde bulunduğu bölgedeki ekonomik kalkınmayı geliştirmek için araştırmalar ve çalışmalar yap
mak; 

(0 Kalkınma için bölgesel işbirliği amacına katkıda bulunmak, ülke ekonomilerini daha ta
mamlayıcı hale getirmeye yönelik amaçlarla tutarlı olacak şekilde kaynakların daha iyi kullanımı
na yönelik kalkınma politikalarını oluşturmak için üye ülkelerle işbirliği yapmak ve üye ülke eko
nomilerinin büyümesini hızlandırmak, uygun ekonomik politikaların oluşturulmasında üye ülkele
re danışmanlık yapmak; 

(g) Üye ülkelerdeki ekonomik ve sosyal altyapı projeleri ile ilgili yatırımları, hem kamu hem 
de özel sektörde garantiler, iştirakler ve diğer malî düzenlemeler yoluyla teşvik etmek; 

(h) Amacını geliştirebilecek türde diğer faaliyetler ve hizmetlerde bulunmak. 
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MADDE 3 

ÜYELİK 
s 1. Bankanın üyeliği; 

(a) Doğrudan veya atanmış temsilcileri yoluyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Ülke
lerine; 

(b) Diğer çoktarafli bankalar ve malî kurumlara açıktır. 
2. "Üyeler" dendiğinde, Banka üyesi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Ülkeleri ve 

Banka üyesi olan çoktarafli bankalar ve malî kurumlar anlaşılmalıdır. 

3. "Kurucu Üyeler" dendiğinde, bu Anlaşmanın 59 uncu Maddesi 2 nci paragrafında belirti
len "Son Gün" (Final Date) den önce Banka üyesi olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Ül
keleri anlaşılacaktır. 

BÖLÜM II 

MALÎ KAYNAKLAR v 

MADDE4 

KAYITLI (KURULUŞ) SERMAYESİ 
1. Bankanın hesap birimi Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun Kuruluş Anlaşmasında tanımla

nan Özel Çekme Haklan (SDR) olacaktır. 
2. Bankanın başlangıçtaki kayıtlı sermaye stoku bir milyar SDR (1 000 000 000 SDR) olacak 

ve bu itibarî değeri bin SDR (1 000 SDR) olan bir milyon (1 000 000) hisseye bölünecektir. 
3. Bankanın kayıtlı sermaye stoku, öngörülen zaman ve şartlarda artırılabilecektir., 

MADDE 5 
HİSSELERİN TAHSİSİ VE HİSSE TAAHHÜTLERİ 

1. Her KEİ Katılımcı Ülkesi, doğrudan ya da atanmış temsilcisi kanalıyla, Bankanın başlan
gıçtaki kayıtlı sermaye stokuna aşağıdaki oranda hisse taahhüdünde bulunacaktır. 

Arnavutluk 20.000 hisse (toplam itibarî değeri 20 000 000 SDR) -Bankanın başlangıçtaki 
' kayıtlı sermaye stokunun yüzde iki (2) si. 

Ermenistan 20 000 hisse (toplam itibarî değeri 20 000 000 SDR) -Bankanın başlangıçtaki 

kayıtlı sermaye stokunun yüzde iki (2) si. 
Azerbaycan 20 000 hisse (toplam itibarî değeri 20 000 000 SDR) -Bankanın başlangıçtaki 

kayıtlı sermaye stokunun yüzde iki (2) si. 
Bulgaristan 135 000 hisse (toplam itibarî değeri 135 000 000 SDR) -Bankanın başlangıçtaki 

kayıtlı sermaye stokunun yüzde onüç (13.5) buçuğu. 
Gürcistan . 20 000 hisse (toplam itibarî değeri 20 000 000 SDR) -Bankanın başlangıçtaki 

kayıtlı sermaye stokunun yüzde iki (2) si. 
Yunanistan 165 000 hisse (toplam itibarî değeri 165 000 000 SDR) Bankanın başlangıçtaki 

kayıtlı sermaye stokunun yüzde onaltı (16.5) buçuğu. 
Moldova 20 000 hisse (toplam itibarî değeri 20 000 000 SDR) -Bankanın başlangıçtaki 

kayıtlı sermaye stokunun yüzde iki (2) si. 
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Romanya 135 000 hisse (toplam itibarî değeri 135 000 000 SDR) -Bankanın başlangıçtaki 

kayıtlı sermaye stokunun yüzde onüç (13.5) buçuğu 
Rusya 165 000 hisse (toplam itibarî değeri) 
Federasyonu 165 000 000 SDR) Bankanın başlangıçtaki kayıtlı sermaye stokunun yüzde 

onaltı (16.5) buçuğu. 

Türkiye 165 000 hisse (toplam itibarî değeri 165 000 000 SDR) Bankanın başlangıçta
ki kayıtlı sermaye stokunun yüzde onaltı (16.5) buçuğu. 

Ukrayna 135 000 hisse (toplam itibarî 135 000 000 SDR) -Bankanın başlangıçtaki 

kayıtlı sermaye stokunun yüzde onüç (13.5) buçuğu. 
2. Başlangıçtaki kayıtlı sermaye stoku aşağıdaki gibi her üye için çıkartılacak hisselerden olu

şacak ve üyeler tarafından taahhüt edilecektir. 
(a) Yüzde on (% 10) tamamıyla ödenmiş hisseler olacaktır. 
(b) Yüzde yirmi (% 20) taahhüt edilmiş ve 6 ncı Maddenin 3 üncü paragrafında tanımlandığı 

üzere ödenebilir hisseler olacaktır. 

(c) Yüzde yetmiş (% 70) 6 ncı maddenin 4 üncü paragrafında belirtildiği gibi ödenmemiş fa
kat çağrılabilir hisselerden oluşacaktır. 

3. Guvemörler Kurulu beş (5) yılı aşmayan sürelerle Bankanın sermaye stokunu gözden ge
çirecektir. Kayıtlı sermaye stokunda bir artış yapılması durumunda her üye, aşağıdaki cümleye 
bağlı kalarak, Guvemörler Kurulunun saptayacağı kayıt ve koşullar çerçevesinde böyle bir artıştan 
hemen önceki taahhüt edilmiş sermaye stokunun toplam taahhüt edilmiş sermaye stokuna oranı nis
petinde ek hisse alımı için talepte bulunabilme hakkından eşit olarak yararlanabilecektir. Her kuru
cu üye diğer tüm kumcu üyeler kadar Banka sermaye stokuna katkıda bulununcaya kadar diğer ku
rucu üyelerden daha az taahhütte bulunan her kumcu üyeye herhangi bir artışta diğer kurucular ile 
eşit pay almasını sağlayacak kadar taahhütte bulunması yönünde bir ayrıcalık verilecektir. Hiçbir 
üye sermaye stokunda yapılan bir artışa katılmak zorunda değildir. 

4. (a) 59 uncu Maddenin 2 ncı paragrafında verilen "Son Gün" itibariyle herhangi bir KEİ Ka
tılımcı Ülkesi, 5 inci Maddenin 1 inci paragrafı uyarınca Bankanın başlangıçtaki sermaye stokun
dan yüklendiği tüm hisseler için taahhütte bulunmazsa, Guvemörler Kurulu Bankanın başlangıç
taki sermaye stokundan taahhüt edilmemiş bu payları, Bankanın kayıtlı sermaye stokundaki artışın 
sonucu olarak ortaya çıkmış paylar gibi 5 inci Maddenin 3 üncü paragrafı uyarınca taahhüt edilmek 
üzere diğer üye ülkelere önerebilir. 

(b) 5 inci Maddenin 3 üncü paragrafı uyarınca katılma taahhüdü için hisseler teklif edilir ve 
herhangi bir üye taahhüdün açıldığı günden sonraki bir yıl içinde katılma taahhüdünü yerine getir
mez ise, taahhüt edilmeyen hisseler burada 3 üncü paragrafta tanımlanan prosedür ile diğer üyele
re taahhüt için önerilecektir. 

5. Başlangıç sermaye stoku hisseleri itibarî değer üzerinden ihraç edilecektir. Diğer hisseler 
de Guvemörler Kurulu özel durumlarda diğer koşullarla çıkartılmasına karar vermedikçe itibarî de
ğer üzerinden ihraç edilecektir. 

6. Yeni. üyelerin kabulü ve kota paylarının tahsisinde kurucu üyelerin her zaman çoğunluk 
hisseye sahip olmaları koşulu gözönünde bulundurulacaktır. 
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. MADDE6 
HİSSE TAAHHÜTLERİNİN ÖDENMESİ 

1. Her KEİ Katılımcı Ülkesi, 5 inci Maddenin 2 nci paragrafının (a), (b) ve (c) alt paragrafla
rında tanımlanan kategoriler arasında dağıtılacak, 4 üncü maddenin 2 nci paragrafında belirlenen 
Bankanın başlangıçtaki kayıtlı sermaye stokunun 5 inci Maddenin 1 inci paragrafında oluşturulmuş 
KEİ Katılımcı Ülkesinin kotasına eşit veya ondan daha az bir bölümünü temsil eden hisse yüzde
lerini taahhüt edecektir. 

2. 5 inci Maddenin 2 nci paragrafının (a) alt paragrafında yer alan hisse oranlarına ilişkin öde
meler, 59 uncu Maddenin 3 üncü paragrafında belirtildiği üzere her üyenin Bankaya üye olduğu 
günden sonra altmış (60) gün içinde yapılacaktır. 

3. 5 inci Maddenin 2 nci paragrafının (b) alt paragrafında belirtilen hisse oranlarına ilişkin . 
ödeme, üye tarafından ya bono (promissory note) ya da üye tarafından ihraç edilen diğer yüküm
lülükler (tahviller) yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu tür bonolar veya diğer yükümlülükler devredi
lemez, faiz getirmeyen nitelikte ve SDR üzerinden olacak ve Bankaya bu Anlaşmanın 61 inci Mad
desinde belirtilen yürürlüğe girme gününden 1 yıl sonraki günde başlamak üzere yıllık taksitler ha
linde 8 eşit taksitte ödenecektir. 

4. 5 inci Maddenin 2 nci paragrafının (c) alt paragrafına istinaden Bankanın kayıtlı sermaye 
stokunun belli bir oranı ile ilgili ödeme, 18 inci Maddenin 1 inci paragrafının (a) alt paragrafı çer
çevesinde oluşturulmuş Bankanın yükümlülüklerini karşılamak amacıyla veya Banka faaliyetleri 
için gerekli olduğu zamanlarda talep olunabilecektir. 

5. Her taksit ödemesine aşağıdaki kurallar uygulanacaktır: 

(a) Her ödeme, SDR sepetinde yer alan para birimleri ve ilgili üye ülkenin para birimi ile ya
pılacaktır. 

(b) Her üye, yapılacak ödemede kullanılacak para veya para birimleri ve bunların oranlarını 
belirlemede serbest olacaktır. Her ödemede, ilgili üye ülkenin ulusal para biriminin oranı sözkonu-
su ödeme miktarının yüzde ellisini (% 50) aşamayacaktır. 

(c) Her ulusal paranın değeri, ödemenin sözkonusu olduğu zamanda piyasada mevcut döviz 
kurunu dikkate alarak, Banka tarafından belirlenecektir. Bu amaçla Banka, ilgili ülkenin yetkilili-
leri ve IMF'e danışabilecektir. 

6. 19 uncu Maddede yer alan koşullar dışında, Banka, bu maddeye bağlı olarak herhangi bir 
ödemenin yerini, Guvernörler Kurulunun açılış toplantısı üzerinden bir (1) ay geçmeden önce be
lirleyecek, fakat bu belirlemeden önce, böylesi ödemeler Bankanın yeddi-emin (trustee) olarak ta
yin edeceği EBRD'ye yatırılacaktır. 

MADDE7 
SERMAYE STOKU İLE İLGİLİ KOŞULLAR 

1. Hisseler hiçbir şekilde rehin (pledged) ve teminat (encumbered) olarak gösterilmeyecek ve 
bu Anlaşmanın VII nci bölümüne göre Banka hariç olmak üzere devredilmeyecektir. 

2. Üyelerin payları üzerindeki yükümlülükleri sermaye paylarının ödenmemiş bölümü ile sı
nırlandırılacaktır. 

3. Hiçbir üye, sadece üyeliği nedeniyle Bankanın borçlarından sorumlu tutulmayacaktır. 
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MADDE8 
OLAĞAN SERMAYE KAYNAKLARI 

Bu Anlaşmada kullanıldığı üzere Bankanın "Olağan Sermaye Kaynaklan" aşağıda belirtilen
leri kapsayacaktır: 

(a) Anlaşmanın 5 inci Maddesine uygun olarak taahhüt edilmiş olan ödenmiş, ödenebilir ve 
çağrılabilir paylan kapsamak üzere, Bankanın kayıtlı sermaye stoku; 

(b) Bu Anlaşmanın 6 ncı Maddesinin 4 üncü paragrafı ile düzenlenmiş olan çağrı taahhütleri
ne uygulanacak olan Anlaşmanın 18 inci Maddesinin 1 inci paragrafının (a) alt-paragrafı ile veril
miş yetkilere dayanılarak Banka tarafından borçlanma ile sağlanmış fonlar; . 

(c) Borçların veya garantilerin geri ödemesi sonucunda elde edilen fonlar ve bu Maddenin (a) 
ve (b) alt-paragraflarında belirtilen kaynaklar ile yapılan özsermaye yatırımlarının satışından sağ
lanan gelirler; 

(d) Bu Maddenin (a) ve (b) alt paragraflarında belirtilen kaynaklardan verilen borçlardan ve 
yapılan öz sermaye yatırımlarından elde edilen gelirler ile garantilerden ve Bankanın Özel Faali
yetlerine bağlı olarak oluşmayan anlaşmalardan sağlanan gelirler; ve 

(e) Bu Anlaşmanın 17 nci Maddesinde açıklanan Özel Fonların kaynaklarını oluşturmayan, 
Banka tarafından sağlanan diğer tüm fon veya gelirleri. 

BÖLÜM III 
, FAALİYETLER 

MADDE9 
KAYNAKLARIN KULLANIMI 

Bankanın kaynaklan ve imkânları sadece, bu Anlaşmanın 1 ve 2 nci Maddelerinde belirtilen 
amaçların gerçekleştirilmesinde ve fonksiyonların sürdürülmesinde kullanılabilir. 

MADDE 10 
OLAĞAN VE ÖZEL FAALİYETLER 

Bankanın faaliyetleri, bu Anlaşmanın 8 inci Maddesinde açıklanan Olağan Sermaye Kaynak
ları, ile finanse edijen olağan faaliyetler ve Anlaşmanın 17 nci Maddesinde açıklanan Özel Fon 
Kaynaklan ile finanse edilen özel faaliyetlerden oluşacaktır. Bu iki tür faaliyet birleştirilebilir. 

MADDE 11 
FAALİYETLERİN AYIRIMI 

1. Bankanın genel sermaye kaynakları ve özel fon kaynakları her zaman ve her açıdan birbir
lerinden ayrı olarak tutulacak, kullanılacak, değerlendirilecek veya yatırıma dönüştürülecektir. 
Bankanın malî hesap rapom, Bankanın rezervlerini olağan faaliyetlerle birlikte, özel faaliyetlerini 
ise ayrı olarak gösterecektir. 

2. Bankanın Olağan Sermaye Kaynakları hiçbir şart altında borçlandırılmayacak veya Özel 
Fon kaynaklarının kullanımı ile gerçekleşen faaliyetler veya özel işlemler sonucunda oluşan kayıp
ları veya borçları ödemek için kullanılmayacaktır. 

3. Olağan faaliyetlerle doğrudan ilgili harcamalar Bankanın Olağan Sermaye Kaynaklarından 
yapılacaktır. Özel Faaliyetlerle doğrudan ilgili harcamalar Özel Fon kaynaklarından yapılacaktır. 
Anlaşmanın 16 ncı Maddesinin 1 inci paragrafına konu olan diğer tüm harcamalar ise Bankanın be
lirleyeceği şekilde hesaba kaydedilecektir. 
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MADDE 12 

FAALİYET YÖNTEMLERİ 
Banka faaliyetlerini, bü Anlaşmanın 1 ve 2 nci Maddelerinde belirtilen amaç ve işlevlerini ger

çekleştirmek üzere'aşağıdaki yollardan birini veya tümünü kullanarak yürütecektir: 
(a) Ticarî faaliyetleri destekleyerek; 

(b) Doğrudan veya çoktaraflı kuruluşlarla, ticarî bankalar ve diğer ilgili kaynaklar ile ko-fi-
nansman yoluyla borç vererek veya bunlara katılarak; 

(c) Öz sermayeye yatırım yaparak; 

(d) Uluslararası malî piyasalardan fon sağlayarak; 

(e) Diğer finansman türlerinin uygun olmadığı durumlarda taahhütte bulunarak (undervvri-
ting); 

(f) Özel Fon kaynaklarının, kaynakların kullanım amaçlarına uygun olarak yerleştirilmesi ile; 

(g) İkraz, ikrazlara katılma veya çevre programlarını da içerecek şekilde altyapının geliştiril
mesi veya imarı için teknik yardım sağlayarak; 

(h) Guvernörler Kurulu kararı ile veya bu Anlaşma ile tamamen dışlanmamış uygun diğer ban
kacılık faaliyetlerine girerek. 

MADDE 13 
FİNANSMAN İLE İLGİLİ KOŞULLAR 

1. Banka faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki koşullara göre hareket edecektir: 

(a) Finansmanı ile ilgili olarak ilgi alanlarını korumak; 
(b) Sözleşme çerçevesinde alıcı ve garantörün yükümlülüklerini yerine getirmesini gözlemek; 

(c) Üye ülke ekonomilerinde tamamlayıcılığı teşvik edecek amaçlar doğrultusunda hareket et
mek; 

(d) Ekonomik ve sosyal kalkınma ve kazançlı istihdam olanaklarının genişletilmesi yoluyla 
üye ülkelerdeki halkın refah düzeyini artırmak; 

(e) Üye ülkelerdeki hukuk sistemini gözönünde bulundurarak üye ülkelerden satın alma (pro-
curement) hususuna öncelik vermek suretiyle üye ülkelerin bölgesel olarak ekonomik kalkınmala
rını teşvik etmek; 

(f) Faaliyet gösterilen ülkedeki hukuk sistemi çerçevesinde sözkonusu ülke yetkilileri ile işbir
liği yapmak; 

2. Banka, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini kuvvetlendirecek ve geliştirecek bölgesel 
projelere özel bir önem verecektir. 

3. Banka, Guvernörler Kurulunca onaylanan kurallar ve düzenlemelere uygun olarak üye ül
keler arasındaki ve üye ülkelerdeki ticarî faaliyetlere ve projelere finansman sağlayacaktır. 

MADDE 14 
YEREL KURAL VE DÜZENLEMELERİN UYGULANMASI 

Bankanın bölgesel karakteri ve üye ülkelerdeki farklı kanun ve düzenlemelerin ve yasal pro
sedürün varlığını gözönünde bulundurarak; Banka, bu ülkelerin herhangi birine ve herhangi bir 
formda sağladığı tüm malî imkânlann ulusal kanunlarla korunduğunu ve böylece Bankanın alacak-
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larının ve geri ödemelerin engellenemeyeceğini garanti edecektir. Bununla beraber, tüm malî im

kânlar Banka tarafından onaylanan kural ve düzenlemelere dayandırılacaktır. 

MADDE 15 

OLAĞAN FAALİYETLERDEKİ SINIRLAMALAR 
1. Bankanın olağan faaliyetleri içinde yer alan geri ödenmemiş krediler, öz sermaye yatırım

ları ve garantilerin toplam miktarı, Bankanın olağan sermaye kaynakları içerisinde yer alan Banka
nın taahhüt edilmiş sermayesi, rezervleri ve kârlarının toplamının % 150'sini aşacak şekilde hiçbir 

. zaman artırılmayacaktır. 

2. Öz sermaye yatırımlarının tutarı, genel bir kural olarak Direktörler Kurulunca belirlenecek, 
ilgili kuruluşun öz sermayenin belirli bir yüzdesini aşmayacaktır. Banka, bu tür yatırımlarda ilgili 
kuruluşlarda denetim uygulamayacak ve yatırımın yapıldığı kuruluşun idaresinde doğrudan yöne
tim sorumluluğu üstlenmeyecektir. Ancak, Bankanın herhangi bir yatırımın gerçek temerrüt veya 
temerrüt tehdidi altında veya yatırımın yapıldığı kuruluşun iflası veya iflas tehdidi altında olması 
veya Bankanın görüşüne göre yatırımlarını tehlikeye düşüren bir durumun mevcudiyeti halinde 
Banka menfaatlerini korumak için gerekli gördüğü tedbirleri alabilecek ve haklarını kullanabile
cektir. 

3. Bankanın öz sermaye yatırımlarında kullandığı miktar, Bankanın eksilmemiş ve taahhüt 
edilmiş sermayesinin ödenmiş iştirak taahhüt sermayesi, sermaye fazlası ve rezerv toplamından 
oluşan miktarı hiçbir zaman aşmayacaktır. 

MADDE 16 

ÖZEL FONLAR 
1. Banka, amacına hizmet edecek ve fonksiyonları kapsamında nitelendirilebilecek olan ve bir 

üye ülke, üye ülkeler grubu ya da üçüncü bir donör tarafından sağlanan Özel Fonların idaresini ka
bul edebilir. Bu tür Özel Fonların idaresinden kaynaklanan maliyetin tamamı Özel Fondan karşıla
nacaktır, 

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

3. Her Özel Fon, Direktörler Kurulu tarafından O Fon için kabul edilmiş özel kurallar ve dü
zenlemeler ile idare edilecektir. Bu kurallar ve düzenlemeler, bu Anlaşmanın koşulları ve Özel 
Fonların kullanıldığı ülkelerin kanunları ile tutarlı olacaktır. 

MADDE 17 
ÖZEL FON KAYNAKLARI 

"Özel Fon Kaynakları" ifadesi herhangi bir Özel Fonun kaynakları olarak yorumlanacak ve 
aşağıdakileri içerecektir: 

(a) Herhangi bir Özel Fona dahil edilmek üzere Banka tarafından kabul edilen fonlar; 
(b) Kredi veya garantilere ilişkin olarak geri ödenen fonlar ve herhangi bir Özel Fonun idare

sine ilişkin koşullar ve yönetmelikler çerçevesinde anılan Özel Fonun kaynaklarından finanse edi
len öz sermaye yatırımlarından sözkonusu Fona sağlanan gelirler ve 

(c) Özel Fon kaynaklan ile yapılan yatırımdan elde edilen gelir. 
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BÖLÜM IV 

BORÇLANMA VE DİĞER YETKİLER 

MADDE 18 

GENEL YETKİLER 
1. Banka, bu Anlaşmanın diğer bölümlerinde belirtilen yetkilerine ilaveten aşağıdaki yetkile

re de sahip olacaktır: 

(a) Üye ülkelerden veya başka yerlerden aşağıdaki koşulların sağlanması kaydı ile borçlanma: 

(i) Herhangi bir üye ülke topraklarında yükümlülük altına girmeden sözkonusu üye ülkenin 
onayının alınması; ve 

(ii) Bankanın yükümlülüklerinin bir üye ülkenin para birimi üzerinden değerlendirilmesi du
rumunda, Bankanın o üye ülkenin onayını alması; 

(b) Faaliyetleri için gerekli olmayan fonları yatırıma ve mevduata ayırma; 

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

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

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

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

(g) Bu Anlaşmanın koşulları ile tutarlı olan amaç ve fonksiyonlarının geliştirilmesi için ge
rekli veya uygun olan kural ve düzenlemeleri benimseme ve bu konuda yetki kullanma. 

2. Banka tarafından ihraç veya garanti edilen her menkul kıymetin üzerinde, hiç bir hükümet 
veya üyenin yükümlülük taşımadığını belirten bir ifade yer alacaktır. 

BÖLÜM V 

PARA BİRİMLERİ 

MADDE 19 
PARA BİRİMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE KULLANIMI 

1. Üye ülkelerin ulusla para birimleri 6 ncı maddenin 5 inci paragrafının (b) alt paragrafına is
tinaden, aşağıdaki kurallar çerçevesinde sermaye ödemesinde kullanılabilecektir : 

(a) Bir üyenin ulusal para biriminin değeri, Banka tarafından piyasada geçerli olan kurlar kul
lanılmak suretiyle hesaplanacaktır. Bu amaçla, Banka ilgili ülkenin yetkililerine ve IMF'e danışa
bilecektir. 

(b) İlgili üye ülkenin Merkez Bankası nezdinde Banka adına yıllık SDR faiz oranına eşdeğer
de faiz ihtiva eden bir Sermaye Mevduat Hesabı açılacaktır. İlgililllkc tarafından ulusal parası cin
sinden yapılacak tüm sermaye taahhüt ödemeleri Sermaye Mevduat Hesabına yapılacaktır. 

(c) Sermaye Mevduat Hesabının bakiyesi, faiz tahakkuk ettikten sonra, üye ülkenin söz konu
su para biriminin SDR karşısındaki yıllık kur değişimini yansıtacak şekilde yıllık bir değerlendir
meye tabi tutulacaktır. Söz konusu hesapta bu değerlendirmeyle SDR cinsinden bjr açık oluşursa, 
üye ülke söz konusu hesabı SDR cinsinden dengeleyebilmek için ulusal parası cinsinden ek mikta-
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rı yatıracaktır. Bu değerlendirme ile, hesapta SDR cinsinden bir fazla oluşursa, Banka, hesabı SDR 
cinsinden dengelemek için ilgili üye ülkeye bu hesaptan kullanım yaptıracaktır. Direktörler Kuru
lu, tüm üye ülkeler için aynı formda, bu alt paragrafın koşullarının yürütülmesi için zaman çizel
gesi ve gerekli prosedürü oluşturacak uygun kural ve düzenlemeleri kabul edecektir. 

(d) Her üye ülke, Banka tarafından bu ülkeye yapılacak her ödeme için kendi ulusal parasını 
ödeme aracı olarak kabul edecektir. 

2. Bir üye ülkenin onay veya kabul belgelerinde, Bankanın söz konusu üye ülkenin ulusal pa
ra birimi üzerinden ve ülke sınırları içinde gerçekleştirdiği işlemlere kısıtlama koyabileceğini be
lirten bir deklarasyon vermemesi halinde, Banka, üye ülke sınırları içinde o ülkenin ulusal para bi
rimi ve yabancı para birimleri üzerinden herhangi bir ticarî ve finansal işlem gerçekleştirebileek ve 
ulusal malî kurumlara veya diğer bir kuruma uygulananların lehte olanından daha fazla kısıtlama
ya tabi tutulmayacaktır. Bankanın faaliyetleri gereği üye ülkenin ulusal para birimi, bu ülkede fa
aliyet gösteren diğer yerli ve yabancı malî kuruluşlara sağlanandan daha az elverişli olmayan ko
şullarda, konvertibl bir para birimine çevrilebilmek için söz konusu üye ülkedeki döviz piyasala
rından ve diğer imkânlarından yararlanması engellenmeyecektir. 

3. Bankanın üye ülkenin para birimi üzerinden yaptığı işlemlere ilişkin olarak doğabilecek so
runları gidermek ve Bankanın faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla Banka ve ilgili 
üye ülkenin yetkilileri arasında konsültasyon yapılması söz konusu olabilecektir. 

4. İkinci paragrafa istinaden, bir üye ülkenin Bankanın söz konusu ülkenin para birimi ile ger
çekleştireceği işlemlere aşırı kısıtlama getirmesi halinde, 6 ncı maddeye istinaden Bankanın Direk
törler Kurulu söz konusu para birimi üzerinden yapılacak ödemeleri kabul etmeme hakkına sahip
tir. Kısıtlamalar devam ettiği süre içinde bu tür ödemelerin SDR kompozisyonu kapsamında yer 
alan herhangi bir para cinsinden yapılması gerekmektedir. 

MADDE 20 

İŞLEMLERİN İSİMLENDİRİLMESİ 

Bankanın yabancrparalarla yapacağı işler, SDR'ı oluşturan paralar ile isimlendirilecek ye öde
necektir. Bankaya yabancı para birimleri ile olan tüm yükümlülükler Banka tarafından kabul edi
lebilir konvertibl bir para ile ödenecektir. Bankanın ulusal paralarla yapacağı işler, ilgili üye ülke
nin para birimi ile isimlendirilecektir. Bu işlemlerin ğetiri oranı, uluslararası malî piyasalarda ya
pılan benzer işlemlerinkinden az olmayacaktır. 

BÖLÜM VI 

TEŞKİLATLANMA VE YÖNETİM 

MADDE 21 

ORGANİZASYON YAPISI 

Bankanın Guvernörler Kurulu, Direktörler Kurulu, bir başkanı, bir veya daha fazla başkan yar
dımcısı ve gerekli görülen sayıda diğer memur ve görevlileri olacaktır. 

MADDE 22 

GUVERNÖRLER KURULU : TERKİP ŞEKLİ 

1. Her üye ülke, Guvernörler Kurulunda temsil edilecek ve bir Guvernör ve Guvernör Vekili 
atayacaktır. Diğer üyelerin temsili, üyeliğe kabulü ile birlikte Guvernörler Kurulu tarafından karar
laştırılacaktır. Her Guvernör ve Vekili kendisini atayan üyenin istekleri doğrultusunda hizmet ve-
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recektir. Hiç bir vekil, asıl GuvernÖrün yokluğu dışında, oy kullanamayacaktır. Kurul, her yıllık 
toplantıda kendi içinden bir başkan tayin edecek ve kurulun gelecek yıllık toplantısında müteakip 
başkan seçilinceye kadar görevde bulunacaktır. 

2. Guvemörler ve vekilleri Bankadan maaş almaksızın-görevlerini yürüteceklerdir. 

MADDE 23 

GUVERNÖRLER KURULU: YETKİLERİ-

1. Bankanın bütün yetkileri Guvemörler Kurulunda olacaktır. 

2. Guvemörler Kurulu, aşağıda belirtilen yetkiler dışında yetkilerinin bir kısmını veya tama
mını Direktörler Kuruluna aktarabilir: 

(a) Bu Anlaşmayı değiştirme; 

(b) Bankanın kayıtlı sermaye stokunu azaltıp artırma; 

(c) Direktörler Kurulunun talebi üzerine, bu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasına 
ilişkin itirazları karara bağlama; 

(d). Diğer Uluslararası Kuruluşlar ile işbirliği için yapılacak genel anlaşmaları sonuçlandırma 
yetkisi, 

(e) Banka Başkanını atama; ' 
(f) Direktörler ve vekillerinin alacakları ücret ile birlikte başkanın.maaşı ile hizmet sözleşme

sine ilişkin koşulların belirlenmesi; ' 
(g) Denetleme Kurulunun raporunu inceledikten sonra, genel bilanço ve kâr - zarar vaziyetle

rini onaylama; 
(h) Yeni üyeleri kabul etme ve kabul koşullarını belirleme; 
(i) Üyeliğin askıya alınması; 

(j) Bankanın rezervleri ve Bankanın net gelirinin ve sermaye fazlasının dağıtımı; 
(k) Bankanın faaliyetlerini sona erdirmeye ve aktiflerinin paylaştırılmasına karar vermek; 
(1) Bu Anlaşmada açıkça Guvemörler Kuruluna verilen diğer özel yetkiler veya Direktörler 

Kurulu tarafından bu yetkilere istinaden ele alınan diğer konularda yetkileri kullanmak. 

3. Guvemörler Kurulu bu maddenin 2 nci paragrafı veya Anlaşmanın diğre yerlerinde Direk
törler Kuruluna verilen herhangi bir husus üzerinde tam yetki kullanma gücünü elinde bulundura
caktır. 

MADDE 24 
GUVERNÖRLER KURULU : USUL 

1. Guvemörler Kurulu, yıllık toplantı yapacak ve Guvemörler Kurulu veya Direktörler Kuru
lunun çağrısı üzerine başka toplantıları da gerçekleştirecektir. Guvemörler Kurulu toplantısı en az 
4 üyenin veya üyelerin toplam oy gücünün asgarî dörtte birini (1/4) temsil eden üyelerin talebi üze
rine Direktörler Kurulunun çağrısı ile gerçekleştirilir. 

2. Herhangi bir Guvemörler Kurulu toplantısı için Guvernörlerin üçte ikisinin (2/3) katılımı 
gerekli olup, bu çoğunluğun üyelerin toplam oy gücünün en az üçte ikisini (2/3) temsil etmesi ge
rekecektir. 
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3. 23 üncü maddenin 2 nci paragrafının (a), (h), (i) ve (k) alt paragraflarında yer alan konu
larla ilgili kararlar, bir Güvernör tarafından herhangi bir itirazın olmaması ve bir üyenin üyeliğinin 
durdurulması kararının ilgili ülkece atanan Güvernör tarafından itirazın olmasına rağmen gerçek
leşeceği durumlar dışında, bu Güvernör tarafından söz konusu karara engel teşkil edebileceği dü
şünülen bir mekanizma ("consensus" olarak adlandırılır) ile Guvernörler Kurulunca alınacaktır. 

4. Guvernörler Kurulu bir yönetmelik ile Direktörler Kurulunun, ileride uygun görüldüğünde 
Guvernörler Kurulunun toplantıya çağrılmasına gerek kalmaksızın belli bir konu üzerinde oylama 
yapılmasını talep edebileceği bir usul oluşturabilir. 

5. Guvernörler Kurulu ve Direktörler Kurulu, yetkileri olduğu sürece, Bankanın faaliyetlerini 
yürütmek için gerekli olduğu takdirde alt komiteler oluşturabilir. 

MADDE25 
DİREKTÖRLER KURULU : TERTİP ŞEKLİ 

1. Guvernörler Kurulu, her üye ülke bir Direktör atamak kaydıyla Direktörlerin sayısını belir
leyecektir. 

2. Direktörler, Guvernörler Kurulu üyesi olmayacak ve ekonomik ve malî konularda yüksek 
derecede ehliyetli kişiler olacaktır. 

3. Guvernörler Kurulu, Bankanın üye sayısında meydana gelen değişiklikleri göz önünde bu
lundurarak, gerektiğinde Direktörler Kurulunun kompozisyonunu yeniden düzenleyecek veya üye 
sayısını artırabilecek veya azaltabilecektir. 

4. Her üye ülke, Direktör mevcut olmadığı durumlarda tam yetki ile Direktörün yerine vekâ
let edebilecek bir Direktör vekili atayacaktır. Direktör Vekili Direktörler Kurulu toplantılarına ka
tılabilmekle birlikte ancak asıl Direktöre vekâlet ettiği durumlarda oy kullanabilir. 

5. Direktörler üç (3) yıllık bir dönem için görevde kalacak ve yeniden atanabilecektir. Bunlar 
görevlerini yerlerine yenileri atanıncaya kadar sürdüreceklerdir. Direktör kadrolarından herhangi 
birinin, görev süresinin bitiminden doksan (90) gün önce boş kalması halinde önceki Direktörü ata
yan üye tarafından geriye kalan süre için yeni bir Direktör atanacak veya seçilecektir. Kadronun 
boş kaldığı sürece, önceki Direktörün vekili önceki Direktörün sahip olduğu yetkileri kullanacka-
tır. 

6. Direktörler ve Direktör Vekillerinin Bankanın merkezinin bulunduğu yerde ikâmet etmele
ri gerekmeyecek ve Bankanın tam zamanlı personeli olarak kabul edilmeyecek, fakat katıldıkları 
her Direktörler Kurulu toplantısı için Bankadan ücret alacaklardır. 

MADDE26 . 
DİREKTÖRLER KURULU : YETKİLERİ 

23 üncü maddede sayılan koşullar çerçevesinde, Direktörler Kurulu, Bankanın genel faaliyet
lerinden sorumlu olacak ve bu amaç için, bu Anlaşma çerçevesinde açıkça verilen yetkilere ilave
ten, özellikle aşağıda belirtilen yetkiler olmak üzere Guvernörler Kurulu tarafından verilen yetki
leri de kullanabilecektir : 

(a).Guvernörler Kurulununun işlerini hazırlamak, 
(b) Guvernörler Kurulunun genel direktifleri ile uyumlu olacak şekilde Banka ile ilgili işler 

ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak; 
(c) Her yıllık toplantıda Guvernörler Kurulunca onaylanmak üzere her malî yıla ilişkin hesap

ları sunmak, 

(d) Bankanın bütçesini onaylamak. 
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MADDE 27 

DİREKTÖRLER KURULU: USUL 
1. Direktörler Kurulu, Banka ile ilgili işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanacaktır. Direktörlerin 

ücretleri, seyahat ve iaşe ve ibade harcamaları Banka tarafından karşılanacaktır. 

2. Direktörler Kurulunun herhangi bir toplantısı, Direktörlerin çoğunluğunun katılımı ile ger
çekleştirilebilecek, ancak bu tür çoğunluğun üyelerin toplam oy gücünün asgarî üçte ikisini temsil 
etmesi gerekecektir. 

3. Direktörler Kurulunun kural ve usulleri Guvernörler Kurulu tarafından onaylanacaktır. 
MADDE 28 
OYLAMA 

1. Bir sanraki cümledeki koşullar saklı kalmak kaydıyla, her Guvernör (veya onun yerine ve
kâlet eden Guvernör Vekili) ve her Direktörün (veya onun yerine vekâlet eden Direktör Vekili) oy 
gücünü de içerecek şekilde, her üyenin oy gücü, Banka sermaye stokunda o üyenin taahhüt edilmiş 
payı toplamına eşit olacaktır. Herhangi bir üyenin işbu Anlaşmanın 6 ncı maddesinde belirtilen ta
ahhüt edilmiş sermaye hisselerine ilişkin yükümlülükleri çerçevesinde bu, tutardan herhangi bir 
ödemede bulunmaması halinde, söz konusu üye kendisinin işbu Anlaşmanın 6 ncı maddesinde be
lirtilen taahhüt edilmiş hisseleri ile ilgili yükümlülükleri doğrultusunda vadesi gelen ancak öden
memiş olan kısmına tekabül eden oy gücünün oranı kadar oy kullanma hakkından bu temerrüt ha
li devam ettiği sürece yoksun olacaktır. 

2. Guvernörler Kurulunda veya Direktörler Kurulunda yapılacak oylamalarda her Guvernör 
veya Direktör temsil ettiği üyenin sahip olduğu oranda oy kullanabilecektir. Bu Anlaşmada açıkça 
aksi belirtilmediği takdirde, Guvernörler Kuruluna aktarılan bütün konular oy kullanan üyelerin ço
ğunluk oyu ile kararlaştırılacaktır. 

3. Bu Anlaşmada başka türlü öngörülmedikçe ve oy kullanan üyelerin toplam oy gücünün üç
te ikisinden (2/3) az olmayan bir çoğunlukta alınan genel politikaya ilişkin kararlar dışında kalan, 
Direktörler Kurulunca karara bağlanan diğer bütün durumlarda oy kullanan üyelerin çoğunluk oyu 
ile karar alınacaktır. 

MADDE 29 

YÖNETİM : BAŞKAN 

1. Guvernörler Kurulu, üyelerin toplam oy gücünün çoğunluğunu temsil eden Guvernörlerin 
basit oy çokluğu ile Bankanın Başkanını atayacaktır. Başkan, üye ülke vatandaşı olacaktır. Başkan 
görevi süresince Guvernörlük veya Direktörlük yapamayacak veya vekil olamayacaktır. 

2. Başkanın görev süresi dört (4) yıl olacaktır. Guvernörler Kurulunun alacağı bir karar ile 
Başkanın görevine son verilebilecek ve bu durumda Guvernörler Kurulu, 29 uncu maddenin, 1 in
ci paragrafı uyarınca dört (4) yıl için yeni bir Başkan atayacaktır. Guvernörler Kurulu aksine karar 
vermedikçe yeni Başkan atanıncaya kadar eskisi görevine devam edecektir. 

3. Başkan, Direktörler Kurulunun başkanı olacaktır. Başkan, oyların eşitliği durumunda Di
rektörler Kurulunda kararın alınmasına etkisi olacak "ayrıcalıklı oy" dışında oy kullanamayacaktır. 
Başkan, Guvernörler Kurulunun toplantılarına katılabilecek ancak oy kullanmayacaktır. 

4. Başkan, Bankanın en üst idarî amiri olarak Bankanın hukukî temsilcisi olacak ve Direktör
ler Kurulunun görüşleri çerçevesinde Bankanın mevcut işlerini yönetecektir. Başkan, bu Anlaşma-
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nm 30 uncu maddesindeki koşullara uygun olarak teşkilattan, Direktörler Kurulunca kabul edilen 
yönetmelikler uyarınca, memurların ve personelin atanma ve görevlerine son verilmesinden sorum
lu olacaktır. 

5. Başkan, memur ve personel ataması yaparken, en yüksek verimlilik ve teknik yeterlilik 
standartlarının temin edilmesi kaydıyla, üye ülke vatandaşları tercih edilmek suretiyle geniş bir 
coğrafî bölge içinden seçim yapılması hususunu dikkate alacaktır. 

MADDE 30 

YÖNETİM : BAŞKAN YARDIMCISI (LARI) 

1. Başkanın tavsiyesi üzerine, Direktörler Kurulunca bir veya birden fazla başkan yardımcısı 
atanabilir: Başkan yardımcıları, Direktörler Kurulunca saptanmış süre için, kendisine Direktörler 
Kurulunca tanınmış yetkilerle, Banka Yönetimi içinde kendisine verilmiş olan görevleri yerine ge
tirecektir. Başkanın tayin edeceği Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı veya görev yapmadı
ğı zamanlarda Başkanın yetkisini kullanacak ve onun görevlerini yerine getirecektir. Bir başkan 
yardımcısı, görevi süresince Guvernör, Direktör (veya herhangi birinin vekili) olamayacaktır. 

2. Bir başkan yardımcısı, Direktörler Kurulu toplantılarına katılabilir, fakat bu toplantılarda 
oy kullanamaz. 

• MADDE 31 
BANKANIN ULUSLARARASI NİTELİĞİ VE 

SİYASÎ FAALİYETLERİNİN YASAKLANMASI 

1. Banka, amaçlarını ve fonksiyonlarını herhangi bir şekilde kısıtlayacak, çarpıtacak veya de
ğiştirecek tarzdaki kredi veya yardımları kabul etmeyecektir. 

2. Banka, Banka Başkanı, Başkan Yardımcısı (lan), Direktörler, memurlar ve görevliler, ala
cakları tüm kararlarda yalnızca, Bankanın bu Anlaşmada belirtilmiş olan amaç, fonksiyon ve faali
yetlerini göz önünde bulunduracaklardır. Yapacakları bu değerlendirmeler Bankanın amaç ve iş
levlerine ulaşmaya yönelik ve tarafsız olarak yapılacaktır. 

3. Başkan, Başkan Yardımcısı (lan), memur ye görevliler görevlerini yaparken tamamen Ban
kaya karşı sorumlu olup, başka hiç bir yere bağımlı olmayacaktır. Bankanın her üyesi, bu görevi
nin uluslararası özelliğine ve siyasî olmayan niteliğine saygı gösterecek ve görevlerini icra ederken 
bu sorumluluklarını kötüye kullanmaktan sakınacaktır. 

MADDE 32 
BANKANIN MERKEZİ 

1. Bankanın merkezi Yunanistan'ın Selanik şehrinde bulunacaktır. 

2. Banka, Guvernörler Kurulunun onayı ile Banka ve üye ülkeler ile proje ve ticarî faaliyet
lerle ilgili olarak, haberleşmede yardım ve bilgi toplama amacıyla başka yerlerde temsilcilik büro
ları açabilecektir. 

3. Banka, bilgi alışverişi için veya Guvernörler Kurulunun onayı ile bu Anlaşmaya uygun di
ğer amaçlar çerçevesinde diğer kuruluşlarla çeşitli düzenlemelere girebilecektir. 

MADDE 33 
MALÎ YIL 

Bankanın malî yılı takvim yılı olacaktır. 
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MADDE 34 
HABERLEŞME KANALLARI, EMANETÇİLER (DEPOZİTÖRLER) 

1. Her üyej bu Anlaşmaya ilişkin olarak çıkabilecek herhangi bir konuda Bankanın temas ede
bileceği resmî bir kuruluş belirleyecektir. 

2. Her üye kendi Merkez Bankasını, ya da Banka ile üzerinde mutabakata vardığı benzer bir 
kuruluşu, Bankanın üye ülke parası cinsinden nakit mevcudunu ve diğer varlıklarını nezdinde tut
mak üzere görevlendirecektir. 

MADDE 35 
DENETİMCİLER VE RAPORLAR 

1. Direktörler Kurulunun tavsiyesi ve Guvernörler Kurulunun onayı ile, uluslararası alanda 
kabul görmüş deneyimli denetimciler Banka ile ilgili işlemleri denetlemek, Direktörler Kurulunda 
kararlaştırılmak üzere periyodik olarak Direktörler Kuruluna rapor vermek için Direktörler Kuru
lunca onaylanan şart ve koşullarda yenilenebilecek şekilde bir yıllığına atanacaklardır. 

2. Banka, üyelerine, üye ülke hükümetlerine ve KEİ Uluslararası Sekreteryasına Özel Fonla
rın işleyişi ile ilgili ayrı bir bildirim olmak kaydıyla, Banka denetlenmiş hesaplarını gösteren yıllık 
bir rapor gönderecek ve bu raporları yayınlayacaktır. Banka, ayrıca, üyelerine ve KEİ Uluslararası 
Sekreteryasına üç aylık bazda Banka faaliyetlerini gösteren kâr - zarar tablosu ile Bankanın malî 
durumunu gösteren özet bir bildirim gönderecektir. 

3. Banka, ayrıca, amaç ve işlevleri ile ilgili olarak gerekli görüldüğüne başka raporlar da ya
yınlayabilecektir. Bu raporlar üyelere, üye ülke hükümetlerine ve KEİ Uluslararası Sekreteryasına 
gönderilecektir. 

MADDE 36 
NET GELİRİN TAHSİSİ 

Guvernörler Kurulu, Bankanın net gelir ve kârının hiç bir bölümünün Bankanın genel rezerv
leri, ödenmiş, ödenmemiş fakat ödenebilir ve ödenmemiş fakat çağrılabilir sermayeyi de içeren ta
ahhüt edilmiş sermayenin % 10'na ulaşıncaya kadar, kâr yoluyla üyelere ödenmiş hisselere daya
narak dağıtılmayacağı da göz önünde bulundurularak, Bankanın olağan sermaye kaynaklarından 
gelen net gelirin veya sermaye fazlasının ne kadarının rezervlere ayrılacağını yıllık olarak belirle
yecektir. 

BÖLÜM VII 
ÜYELİKTEN ÇEKİLME VE BANKA FAALİYETLERİNİN 

SONA ERDİRİLMESİ 
MADDE 37 

ÜYELİKTEN ÇEKİLME 
1. Her üye, Bankanın merkezine yazılı olarak vereceği bir bildirim ile her zaman üyelikten çe

kilebilir. 
2. Üyenin çekilme talebi, bildiriminde belirttiği tarihte fakat Bankanın bu bildirimi aldığı ta

rihten itibaren, en az 6 ay sonra geçerli olacaktır. Ancak, çekilme talebinin kesin olarak geçerli ha
le gelmesinden önce, üye, Bankaya yazılı olarak başvurarak çekilme talebini her zaman iptal ede
bilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 47) 



' . : ' • - 2 4 — • ' . 

MADDE 38 

ÜYELİĞİN DURDURULMASI 
1. Eğer bir üye Bankaya karşı olan yükümlülüklerini yerine getiremezse, Banka, üyenin üye

liğinin durdurulması yönünde karar alabilir. Üyeliğin durdurulması Guvernörler Kurulunun kararı 
ile yapılacaktır. Üyeliğin durdurulmasından sonra bir yıl içinde, Guvernörler Kurulu kararını göz-

- den geçirecek ve üyenin iyi hali göz önünde bulundurulmak kaydıyla ya üyelik yenilenecek ya da 
söz konusu üyenin Bankadaki üyeliği iptal edilecektir. 

2.. Üyeliği durdurulmuş üye, üyelikten çekilme hakkı dışında bu Anlaşma çerçevesinde hiç bir 
hakkını kullanamayacak ancak, tüm yükümlülükleri devam edecektir. 

MADDE 39 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİYLE HESAPLARIN TASFİYESİ 
1. Bir üyenin üyeliğinin sona ermesini takiben, üyenin Bankaya karşı plan mevcut yükümlü

lükleri o gün itibariyle devam edecektir. Söz konusu üyenin, üyeliğin sona ermesinden önce akte-
dilen kredi, öz sermaye yatırımı veya garantilerden dolayı doğabilecek muhtemel yükümlülükleri 
de devam edecektir; ancak söz konusu üye bu tarihten sonra Banka ile yapılan kredi veya garanti 
anlaşmalarından dolayı ortaya çıkabilecek yükümlülüklerden sorumlu olmayacak ve Bankanın ge
liri veya masraflarını paymaşmayacaktır. 

2. Bir üyenin üyelik statüsü sona erdiği zaman, Banka üye ile hesapların tasfiye prosedürünün 
bir bölümü olarak, bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragrafları doğrultusunda bu üyenin hisseleri
ni satın almak için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Bu amaçla, söz konusu hisselerin geri alım fi
yatı, üyeliğin sona erdiği tarihte Bankanın hesaplarında gösterilen değer olacaktır. 

3. Bu madde kapsamında, Banka tarafından geri satın alınacak hisselere ilişkin ödemeler aşa
ğıda belirtilen koşullara tabi olacaktır : 

(a) Bir ülkenin Merkez Bankası veya diğer ajan kuruluşları veya siyasî alt kurumlarının Ban-
ka'ya olan yükümlülüklerinin devam etmesi halinde, sözkonusu ülkeye hisseleri karşılığı ödenme
si gereken tutarlar bloke edilecektir. Böyle bir ülkeye ödenecek tutar, Banka'nın isteği ile vadesi 
gelen herhangi bir yükümlülükle denkleştirilebilir. 

(b) Üyenin hisseleri ile ilgili geri satın alma fiyatının (Bu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca), 
üyenin Banka'ya olan toplam yükümlülüklerini aşan kısmına eşit olan net miktar, stok sertifikala
rının teslimi durumunda Banka tarafından belirlenmek kaydıyla beş (5) yılı geçmeyecek bir süre 
içerisinde ödenecektir. 

(c) Ödemeler, Banka'nın malî durumunu göz önünde bulundurmak kaydıyla SDR sepetinde 
yer alan para birimleri ve üye ülke paraları ile yapılacaktır. 

(d) Eğer Banka, bir üyenin üyeliğinin sona erdiği tarihte geri ödenmemiş garanti veya kredi
ler nedeniyle zarara uğrarsa ve bu zararların tutarı, bu tür zararlar için o tarihte ayrılmış bulunan 
rezervlerin tutarını'aşmışsa, o üye, Banka'nın talebi üzerine hisselerin geri alınma fiyatı saptanır
ken sözkonusu zarar göz önüne alınmış olsaydı, geri alım fiyatından yapılacak indirim tutarı kadar 
bir meblağı geri ödeyecektir. 

4. Bir ülkenin üyeliğinin sona ermesini izleyen 6 ay içinde, Banka bu Anlaşma'nın 41 inci 
Maddesi uyarınca faaliyetlerini sona erdirdiği takdirde, ilgili üyenin hakları bu Anlaşma'nın 41,42 
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ve 43 Maddeleri çerçevesinde belirlenecektir. Sözkonusu maddeler gereği, bu üyenin üyeliği de
vam edecek, ancak oy hakkı bulunmayacaktır. 

MADDE 40 

• FAALİYETLERİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 

Acil durumlarda, Direktörler Kurulu, üyelerin toplam oy gücünün üçte ikisinden (2/3) az ol
mayacak bir çoğunluk kararıyla, Guvernörler Kurulu'na daha fazla inceleme ve değerlendirme ola
nağı sağlamak amacıyla, yeni taahhütlere ilişkin işlemleri geçici olarak durdurabilir. 

MADDE41 

FAALİYETLERİN SONA ERDİRİLMESİ ' 

1. Guvernörler Kurulu'nun Banka faaliyetlerini sona erdirme kararı alması durumunda Banka 
derhal, varlıklarının düzenli olarak realizasyonu, muhafazası ve korunması ile tasfiyesi taahhütle
rinin yerine getirilmesi dışındaki tüm faaliyetlerini durduracaktır. -

2. Bu yükümlülüklerin ve varlıkların dağıtımının sona ermesine kadar Banka, mevcudiyetini de
vam ettirecek ve Banka'nın ve üyelerin tüm karşılıklı hakları ve yükümlülükleri devam edecektir. 

MADDE 42 

ÜYELİKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TALEPLERİN ÖDENMESİ,: — 

1. Banka'nın faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda, alacaklıların muhtemel talepleri de da
hil olmak üzere, tüm talepleri ödeninceye kadar, üyelerin Banka'nın sermaye stokuna ödenmemiş 
katılma taahhütlerinden doğan yükümlülükleri devam edecektir. 

2. Doğrudan alacaklı olan kreditörlere yapılacak ödemeler, öncelikle Banka'nın aktiflerinden 
daha sonra Banka'nın tâahhüt edilmiş fakat Ödenmemiş sermaye alacaklarından yapılacaktır. Doğ
rudan alacaklı olan kreditörlere herhangi bir ödeme yapılmadan önce, Direktörler Kurulu, doğru
dan veya muhtemel alacaklılara yapılacak ödemelerin eşit bir oranda olmasını sağlayacak düzenle
meleri gerçekleştirecektir. 

MADDE43 

YARLIKLARIN DAĞITIMI 

1. Tüm alacaklılara karşı olan yükümlülükler ödeninceye veya bu yükümlülüklere karşılık temin 
edilinceye kadar üyelere, Banka'nın sermaye stokuna olan katılma taahhütleri karşılığında varlıklar
dan dağıtım yapılamaz. Böylesi bir dağıtımın Guvernörler Kurulu tarafından onaylanması gerekir. 

; 2. Banka varlıklarının üyelere dağıtımı, her üyenin elinde bulundurduğu sermaye stoku ile 
orantılı olacak ve bu dağıtım Banka tarafından depozitörlere- öncelik yerilerek ve adil ve eşit sayı
lan zamanlarda ve koşullarda yapılacaktır. Banka varlıklarından dağıtılacak payların varlıkların çe
şitleri bakımından, tek türde olması zorunlu değildir. Hiçbir üye, Banka'ya karşı tüm taahhütlerini 
yerine getirmedikçe, yarlıkların bu tür dağıtımından pay almaya hâk kazanamayacaktır. ) 

3. Bu Madde çerçevesinde yapılacak dağıtımdan payını alacak olan üye, bu varlıklarla ilgili 
olarak Banka'nın bu dağıtımından.önce sahip olduğu haklara sahip olacaktır. 
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BÖLÜMVIII 

STATÜ, DOKUNULMAZLIKLAR, MUAFİYETLER VE İMTİYAZLAR 

MADDE44 

HUKUKÎ STATÜ 

Banka, bağımsız bir uluslararası kuruluş olarak tüzelkişiliğinin yanı sıra aşağıdaki hususlarda 
da tam yetkili olacaktır : 

(a) sözleşme yapmak, 
(b) menkul ve gayrimenkul alım-satımı yapmak, ve 
(c) kanuni takibat yapmak. 

MADDE45 • 

KANUNİ TAKİBATLARDAN MUAFİYET 

1. Banka, borçlanma, yükümlülüklerin garantisi veya menkul kıymet alım-satımı gibi kendi 
yetkilerinin kullanılmasından kaynaklanan ve Banka'nın Merkezi'nin bulunduğu KEİ iştirakçi ül
kesinin sınırları içinde veya Banka'nın adli tebligatları kabul amacıyla bir ajan tayin etmiş olduğu 
veya menkul kıymet ihraç veya garanti etmiş olduğu diğer bir ülkenin sınırları içerisinde, yargı yet
kisine sahip bir mahkemede kendisine karşı açılacak davalar dışında, her türlü kanuni takibattan 
muaf olacaktır. 

2. Bu Madde'nin 1 inci paragrafında belirtilen hüküm ve koşullar saklı kalmak koşuluyla, hiç
bir üye veya bir üyenin kurum veya kuruluşu veya bir üye veya üyenin kurum veya kuruluşu adı
na doğrudan veya dolayısıyla hareket eden hiçbir şahıs veya kuruluş Banka aleyhine dava açamaz. 
Üyeler bu Anlaşma'da, Banka'nın İç Tüzük ve Yönetmelikleri veya Banka ile yaptıkları sözleşme
lerde belirtilen şekillerde Banka ile aralarındaki anlaşmazlıkları çözümleyebilir. 

3. Nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun Banka'ya nihai yasal kararın bildirilmesinden 
önce Banka'nin mülkü ve aktifleri her türlü haciz işlemlerinden muaf olacaktır. 

MADDE 46 

AKTİFLERİN MUAFİYETİ 

1. Nerede ve kimin elinde bulunursa bulunsun Banka'nın mülkü ve aktifleri her türlü araştır
ma, talep, el koyma veya kamulaştırmadan veya benzer şekildeki işlemlerden veya idari veya ka
nuni (adli) işlem ile kapatılmaktan muaf olacaktır. 

2. Banka, adaletten kaçanlara, suçluların iadesine ilişkin kurallara tabi kişilere, kanuni hizmet
lerden veya adli muamelelerden kaçan kişilere sığınak olmaktan kaçınacaktır. 

MADDE47 

ARŞİVLERİN MUAFİYETİ 

Banka arşivi ve genel olarak Banka'ya ait olan her konudaki bilgi, dokümanlar veya teçhizat 
nerede bulunursa bulunsun dokunulmazlığa sahiptir. 
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MADDE48 

VARLIKLARIN SINIRLAMALARDAN BAĞIMSIZ OLMASI 

Banka'nın amaç ve fonksiyonlarını en etkin bir biçimde yerine getirebilmesi amacıyla ve bu 
Anlaşma'nın hüküm ve koşullarına bağlı kalmak kaydıyla, Banka'nın bütün mülkü ve aktifleri kı
sıtlamalardan, yönetmeliklerden, kontrollerden ve moratoryumlardan muaf olacaktır. 

MADDE 49 

HABERLEŞME İMTİYAZLARI 

Üye ülkeler, Banka'nın resmi haberleşmesine en az diğer uluslararası kuruluşlarla haberleşme
lerine verdikleri önemi vereceklerdir. 

MADDE50 

BANKA PERSONELİNİN MUAFİYETLERİ VE İMTİYAZLARI 

Banka'daki tüm Guvernörler, Direktörler bunların vekilleri, memurlar ve görevliler ile Banka 
adına görev yapan uzmanlar, resmi görevleri çerçevesinde icra ettikleri faaliyetleri nedeniyle yapı
lacak kanuni takibattan, Banka bu hakkından vazgeçmedikçe, muaf olacaklar ve bütün resmi kâğıt 
ve belgeleri için dokunulmazlıktan yararlanacaklardır. Ancak bu muafiyet, herhangi bir Guvernör, 
Direktör, vekil, memur, görevli veya uzmanın bir trafik kazasından doğacak zarara ilişkin olan ki
şisel yükümlülüğü için geçerli olmayacaktır. 

MADDE 51 

MEMUR VE GÖREVLİLERİN İMTİYAZLARI 

1. Banka'nın bütün Guvernör, Direktör ve vekillerine memur ve görevliler ile Banka için gö
rev yapan uzmanlarının, 

(i) mahalli vatandaş olmamaları halinde göçmen kısıtlamalarından, yabancı uyruklulara yöne
lik kayıt koşullarından ve ulusal hizmet yükümlülüklerinden aynı şekilde muaf olmaları sağlana
cak ve bunlara mübadele yönetmelikleri açısından üye ülkeler tarafından diğer üye ülkelerin ben
zer unvandaki temsilci, memur ve işçilerine tanıdıkları imkânlarla aynı imkânlar tanınacaktır. 

(ii) seyahat olanaklarına ilişkin olarak üyeler tarafından diğer üyelerin benzer unvandaki temsil
ci, memur ve işçilerine sağlanan olanaklar açısından aynı muameleye tabi olmaları sağlanacaktır. 

2. Banka'nın merkez ofisinin bulunduğu ülkede yerleşik olan memurlar, görevliler ve Banka 
uzmanlarının eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere, ö ülkede çalışma hakkı tanınacaktır. 
Banka'nın herhangi bir temsilciliği ya da şubesinin bulunduğu ülkede yerleşik olan memur, işçi ve 
uzmanların eşlerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere de, o ülkede, ülkenin ulusal hukuku
na göre, benzer olanaklar sağlanacaktır. Banka bu paragraf hükümlerinin uygulanmasında, Banka 
merkez ofisinin bulunduğu ülke ve gerektiğinde ilgili diğer ülkelerle belli anlaşmaları müzakere 
edecektir. 

MADDE 52 

VERGİ MUAFİYETİ 

1. Banka aktifleri, mülkü, geliri, faaliyetleri ve işlemleri bütün vergilerden ve gümrük resim
lerinden muaf olacaktır. Banka ayrıca bir vergi veya resmin ödenmesi veya stopajına ilişkin yü
kümlülüklerden de muaf olacaktır. 
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2. Üye ülke Banka'ya üyelik başvurusunda verdiği onay veya kabul bildiriminde, Banka tara
fından kendi vatandaşlarına veya yerleşik kişilere ödenen maaş ve ücretleri kendisi veya alt bölge
leri adına vergilendirme hakkını elde tutacağım belirtmesi hali dışında, Banka'nın Direktörleri'ne, 
Direktör Vekilleri'ne, memur ve görevlilerine Banka adına görev yapan uzmanlarda dahil olmak 
üzere ödenen maaşlardan veya ücretlerden vergi tarh edilmeyecektir. 

3. (a) Sadece Banka tarafından ihraç edilmesi nedeniyle bu tür tahvil veya senetlere ayırım ya
pılması; veya 

(b) Bu tür vergilendirmenin tek yasal dayanağı ihraç edildiği yer, veya ihraç edildiği ödenece
ği veya ödendiği para birimi veya Banka'ya ait herhangi bir büro veya işyerinde olması durumun
da, '•• • • : ; . 

kimde olduklarına bakılmaksızın/temettü veya. faizleri de dahil olmak üzere, Banka tarafından 
ihraç edilen tahvil ya da senete herhangi bir vergi tarh edilmeyecektir. 

4. (a) Sırf Banka'nın garantisi altında diye bu tür tahvil ve senetlere ayırım yapılması, veya 

(b) vergilendirmenin tek yasal dayanağının Banka'ya ait bir bina veya işyerinde olmasından 
.kaynaklanıyor ise, 

kimin elinde olursa olsun, temettü veya faiz de dahil olmak üzere, Banka'nın garanti etmiş ol
duğu hiçbir tahvil veya senete herhangi bir vergi tarh edilmeyecektir. 

MADDE53 

DOKUNULMAZLIK, İMTİYAZ VE MUAFİYETTEN FERAGAT • 

Bu bölümde sözü edilen dokunulmazlık, imtiyaz ve muafiyetler, Banka'nın menfaatleri doğ
rultusunda tanınmıştır. Banka Direktörler Kurulu, bu bölümde sözü edilen herhangi bir dokunul
mazlık, imtiyaz ve muafiyetten, Banka'nın menfaatlerine en uygun olduğunu belirlediği hallerde, 
feragat edebilir. Banka Başkanı, Başkan veya Başkan Yardımcısı dışında her Banka'nın memur, 
görevli ve uzmanına bu bölümde tanınan her dokunulmazlık, imtiyaz ya da muafiyeti, bunların ada
leti engellediğine ve Banka menfaatlerine zarar vermeden kaldırılabileceğine karar vermesi halin
de, kaldırma hak ve yetkisine sahip olacaktır. Benzer durum ve koşullar altında Direktörler Kuru
lu da Başkan ve her Başkan Yardımcısına ilişkin dokunulmazlık, imtiyaz ve muafiyetlerin geri alın
ması hak ve yetkisine sahip olacaktır. 

BÖLÜM IX 
TADİLAT, YORUM VE HAKEM KARARI 

MADDE 54 
TADİLAT 

Bu Anlaşma'nın tadili amacıyla üye, Guvernör veya Direktörler Kurulu'ndan gelen herhangi 
bir öneri Guvemörler Kurulu Başkanına iletilecek ve Başkan öneriyi Kurul'a sunacaktır. Bu deği
şikliğin benimsenmesi sonucunda 24 üncü Madde'nin 3 üncü paragrafına göre Banka bütün üyele
re resmi bildirimde bulunacaktır. Guvemörler Kurulunun daha farklı bir tarih belirtmemesi halin
de, bütün değişiklikler üyelere yapılan resmi bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. 
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MADDE 55 

ÇALIŞMA LİSANI, YORUM VE UYGULAMA 

1. Banka'nın haberleşmelerde kullanacağı resmi dil İngilizcedir. Bu Anlaşma'nın İngilizce ha
li yorum ve uygulamada esas alınacaktır. 

2. Banka üyeleri Ve Banka, veya iki veya daha fazla üye arasında bu Anlaşma'nın hüküm ve 
koşullarının yorumlanması veya uygulanmasından doğabilecek sorunlar karara bağlanmak üzere 
Direktörler Kuruluna iletilecek ve Guvemörler Kurulu'nca belirlenmiş kararlar çerçevesinde kara
ra bağlanacaktır. 

MADDE 56 
HAKEM KARARI 

Eğer Banka ve üyeliği bitmiş bir üye arasında, ya da Banka'nın faaliyetlerini sona erdirme ka
rarından sonra Banka ile bir üye arasındaki bir anlaşmazlık, hakem kararına sunulacak ve üç ha
kemden oluşan mahkemeye biri Banka tarafından, diğeri ilgili üye ya da. eski üye tarafından ve 
üçüncüsü, taraflar başka bir şekilde karar Vermemiş ise, Uluslararası Adalet Mahkemesi'nin Baş
kanı ya da Guvemörler Kurulu'nun kabul ettiği yönetmeliklere görer belirlenen başka bir yetkili 
mercii tarafından atanacaktır. Hakemlerin oy çoğunluğu, taraflar için nihai ve bağlayıcı olarak ka
rara varılmasında yeterli olacaktır. Taraflar prosedüre ilişkin sorunlarda anlaşmazlık içindeyseler, 
bu tür sorunların çözümünde üçüncü hakem tam yetkiye sahip olacaktır. 

MADDE 57 
ONAYIN VERİLMİŞ SAYILMASI 

14, 19,54 ve 59 uncu maddelerde sayılan işlemlerin dışında, Banka tarafından herhangi bir iş
lem gerçekleştirilmeden önce herhangi bir üyenin onayı sözkonusu olduğunda, üye Banka'nın bil
diriminde belirtilen süre içinde itiraz etmemişse onay verilmiş sayılacaktır. 

BÖLÜM X 
NİHAİ KOŞULLAR 

: MADDE 58 

İMZA VETEVDİ 
1. Yunanistan Hükümetine (bundan sonra "belgelerin tevdi edildiği makam" olarak geçecek

tir) tevdi edilen bu Anlaşma'nın İngilizce dilindeki bir orijinal kopyası, KEİ Katılımcı Ülke Hükü
metlerinin imzasına 1 Ocak 1995 tarihine kadar açık kalacaktır. 

2. Belgelerin tevdi edildiği makam, imza atan bütün ülkelere ve KEİ Uluslararası Sekreterya-
sına Anlaşma'nın onaylı kopyalarını iletecektir. 

MADDE 59 
ONAY VE KABUL 

1. Herhangi bir KEİ Katılımcı Ülkesi, bu Anlaşma'ya, imzalamak suretiyle taraf olabilir. Di
ğer taraflar Anlaşmayı Guvemörler Kumlu tarafından üyeliklerinin onaylanması ile imzalayacak
lardır. • 

2. Bu Anlaşma, imza atan bütün ülkelerin onay, kabul veya tasdiğine tabi olacaktır. Onay, ka
bul veya tasdik belgeleri bundan böyle "Son Gün" (Final Date) olarak adlandırılacak olan güne ka-
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dar belgelerin tevdi edildiği makama (depozitör) sunulacaktır. Son Gün, (a) Anlaşma'nm tüm KEİ 
Katılımcı Ülkeler tarafından imzalandığı gün veya (b) Guvernörler Kurulu tarafından o zaman için 

. Banka üyesi olan üyelerin toplam oy gücünün çoğunluğunu temsil eden bir oyla "Son Gün"ün uza
tılması yönünde bir karar alınması dışında, 58 inci Madde'nin 1 inci paragrafında belirtildiği gibi, 
Anlaşmanın daha fazla imzaya açık olmayacağı günden hangisi daha önce ise bundan 1 yıl sonrası 
olacaktır. Onay, kabul ve tasdik belgeleri, Anlaşma'nm tevdi edildiği makama (depozitör) sunuldu
ğu zaman, bu Anlaşma'nm 6 ncı Maddesinin 1 inci paragrafında belirtildiği gibi Banka'nın başlan
gıçtaki sermaye stoku içinde ilgili üyenin taahhüt ettiği hisse sayısı belirtilecektir. Depozitör her tev
di, ilgili tarih ve taahhüt edilen hisse sayısını imza atan diğer ülkelere tümüyle haber verecektir. 

3. Onay, kabul ve tasdik belgelerini bu Anlaşma yürürlüğe girmeden önce ilgili makama (De
pozitör) tevdi eden taraf, Anlaşma'nm yürürlüğe girdiği tarihte Banka'ya üye olmuş kabul edile
cektir. Yukarıdaki paragrafta belirtilen koşullara uygun hareket eden taraf, onay, kabul veya tasdik 
belgelerini verdiği tarihte Banka üyesi olacaktır. 

MADDE 60 
UYGULAMA 

Her üye ülke, hukuki sistemine uygun olarak, bu Anlaşma'da yer alan koşulları kendi ülkesi 
topraklarında etkin hale getirebilmek için gerekli faaliyetlere başlayacak ve bu konuda yaptıkları 
ile ilgili olarak Banka'yı haberdar edecektir. 

MADDE 61 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Bu Anlaşma, başlangıç taahhütleri Banka'nın başlangıçtaki kayıtlı sermaye stokunun yüzde 
ellibirinden (% 51) az olmamak kaydıyla altı (6) KEİ Katılımcı Ülkesi tarafından onay, kabul ve
ya tasdik belgeleri tevdi edildiği zaman yürürlüğe girecektir. Belgelerin tevdi edildiği makam, bu 
Anlaşma'nm yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili olarak tüm üyeleri haberdar edecektir. 

MADDE 62 
FAALİYETLERİN BAŞLAMASI 

1. Bu Anlaşma yürürlüğe girer girmez onay kabul veya tasdik belgelerini veren her KEİ Katı
lımcı Ülkesi bir Guvernör ve Guvernör Vekili atayacaktır. 

2. Guvernörler Kurulu ilk toplantısında : 

(a) Banka'nın Başkanı'm atayacaktır; 

(b) Banka'nın Direktörleri'nin atanması ile ilgili düzenlemeleri yapacaktır; ve 

(c) Banka'nın faaliyetlerine başlayacağı günü belirlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapa
caktır. 

3. Banka, üyelerine ve KEİ Uluslararası Sekreteryası'na faaliyetlerin başlangıç tarihini bildi
recektir. 

TİFLİS, 30 HAZİRAN 1994 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 44) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ön
leme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/349) 

T.C. 

Başbakanlık 26.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

Sayı: E.02.0.KKG1196-34211788 . ' ' " ' . 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığımıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

1/810 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 857) 

TC. 
Başbakanlık 2.1.1995 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI 101-810105807 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.12.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Arnavutluk ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşkusuz, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketle
rinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Söz konusu faktör hareketle
rinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arz et-
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mektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 4 Nisan 1994 tarihinde Ankara'da "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile gerçek veya tüzelkişilerin aynı gelirleri üzerinden iki Devlette birden vergilendi
rilmesinin (çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme 
hakkı, gelir unsurları itibariyle ikamet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya 
bu mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaştırmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde 
yatırım yapan, teknoloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine 
göre daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride kar
şılarına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte ver
gilendirmenin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Arnavut yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırım
cılar için ise Arnavutluk'un daha cazip hale geleceği tabiîdir. 

Ayrıca bu Anlaşma, "Vergi kaçakçılığına engel olma" amacına yönelik olarak, gerek Anlaş
ma hükümlerinin gerekse tarafların iç mevzuat hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 
bilgi değişimi konusunda işbirliğini öngörmektedir. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 29 maddeden meydana gelmiştir. Anlaşma 
maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. - Kişilere İlişkin Kapsam 
1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin muki

mi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Arnavutluk ve 

Türkiye'den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 
Madde 2. - Kavranan Vergiler 
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin etme 

amacını gütmektedir., 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın Âkit Devletlerden 

herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahalli idarelerinde gelir veya servet üzerinden alı
nan vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir ve servet üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Arnavutluk Cumhuriyetinde kazanç vergisi, 
özel sektörün ticaret, sanat ve diğer alanlarında çalışan gerçek kişi gelirlerine uygulanan vergiler 
ile gerçek kişilerden alınan gelir vergisi, Türkiye Cumhuriyetinde ise gelir ve kurumlar vergileri ile 
gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların ye
rine alınmaya başlanan ve bu vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen ver
gilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili ma
kamlarının, vergi mevzuatındaki önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngörmektedir. 

Madde 3. - Genel Tanımlar 
Bu maddede, Anlaşma'da kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak

tadır. 
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Söz konusu maddede sırasıyla "Türkiye", "Arnavutluk", "Bir Âkit Devlet", "Diğer Âkit Dev
let", "Vergi", "Kişi", "Şirket", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin teşebbüsü", "Diğer Âkit Devletin 
teşebbüsü", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzu
atlarında öngörülen anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. - Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya "mu

kim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçlan bakımından, ev, ikametgâh, kayıtlı merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer her
hangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Ver
gisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek, ki sileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanunî ve
ya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlan tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle ver
gi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmakladır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devle
tin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması halinde, 
mukimliğin tayininde bu kişilerin kayıtlı bulunduğu Âkit Devletin esas alınacağı belirtilmekte; her 
iki Devlette de kayıtlı olunmaması halinde yetkili makamların sorunu çözümlemek ve Anlaşmanın 
bu kişiye nasıl uygulanacağını belirlemek amacıyla karşılıklı anlaşmaya varacakları hükme bağlan
maktadır. 

Madde 5. - İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimî temsilci bulundurması ve ka
zancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Ay
nı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak 
devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada,-"işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar, yö

netim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yer
lerdir. 

3 üncü fıkrada süresi 12 ayı aşan bir inşaat şantiyesi, yapım veya montaj projesinin bir işyeri 
oluşturacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. ı 
5 inci fıkrada daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına muka

vele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 4 üncü 
fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, temsil ettiği teşebbüs bu Devlette bir işyerine sahip kabul 
edilecektir. Ancak, işe ilişkin sabit bir yerden 4 üncü fıkra hükmü çerçevesinde yürütülen faaliyet
ler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir. 
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Anlaşmada işyeri ve daimî temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
, maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun dar mükelleflerin ti

carî kazançlarının Türkiye!de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimî temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 ncı fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde ddvam eden bir simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye sahip bir acenta 
vasıtasıyla yürütmesi halinde işyerinin var sayılmayacağını öngörmektedir. 

7 nci fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 

kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir) da kapsama da
hil etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin vergileme hakkı, gay
rimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmaktadır. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 
. 3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 

kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 
4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan 

elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edi
len gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7. - Ticarî Kazançlar 
Maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 

Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek, ancak faaliyetin di
ğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasiyle yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine atfedilebi-
len kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir, 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri ba
ğımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, söz konusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine-

ilişkindir. 
4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 

dolayısıyla kazanç atfedilmeyeceğine ilişkindir. 
5 inci fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap

samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. - Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına gi

ren türden gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca te
şebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini Öngörmektedir. Diğer bir ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 
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2 nci fıkrada, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya uluslararası işle
tilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 9.-Bağımlı Teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 
örtülü sermaye ile ilgili olan bu madde, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla farklı 
ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler ala
bileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Akit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. ' • 

Madde 10.-Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 

itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilmesini öngörmek
tedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, diğer Âkit Devlet mukimine ödenen te
mettü üzerinden kaynak Devlette alınacak vergi, temettü ödeyen şirketin sermayesine en az % 25 
oranında iştirak eden şirketler için % 5, diğer bütün durumlarda % 15'i aşamayacaktır. 

3 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendiril

dikten sonra, kalan kazanç üzerinden maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği öngö
rülmektedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının, temettüyü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir iş
yerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunması halinde, 
söz konusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğini öngörmektedir. Bu gibi 
hallerde, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkra, bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devletin, kendi
sinden kazanç veya gelir elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temtit-
tüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını öngörmektedir. 
Böylece, kaynak devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak bu kurumdan 
kar payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, temet-
tünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin 
elde edildiği Devletteki işyeri ile temettü elde ediş olayı arasında önemli bir bağ bulunması halle
rinin kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11. -Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver

gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 
2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Devlete, faizin gayrisafı tutarı üzerinden azamî % 10 vergi al

ma hakkı tanınacağı Öngörülmektedir. 
3 üncü fıkrada Türkiye Hükümeti ile Arnavutluk Hükümetine ve her iki Hükümetin Merkez 

Bankasına ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. Ayrıca, Türk 
Eximbank, Arnavutluk Millî Ticaret Bankası veya Arnavutluk Tasarruf Bankasına ödenen faizler 
de karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmuştur. 
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4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 

5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan indirimli vergi ora
nına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceğini öngör
mektedir. 

6 ncı fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, mukim veya bu 
Devlette bulunan bir işyeri olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul 
olunacaktır. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
Fıkra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında Özel ilişki bulunan faiz ödeyici ile fa
iz lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişki
nin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak 
ortaya konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan 
bir faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin 
iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. - Gayrimaddî Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan ki

şinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddî hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak şe

kilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
3 üncü fıkra, gayrimaddî hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 

4 üncü fıkrada, bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin in
dirimli vergi oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendiri
leceği öngörülmektedir. 

5 inci ve 6 ncı fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddî hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almaktadır. 

Madde 13. - Sermaye Değer Artış Kazançları 

1 inci fıkrada, 6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kulla
nılan sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların, bu işyerinin veya 
sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen gemi veya 
uçaklar veya kara nakil vasıtası ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışın
dan elde edilen kazançların, yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün mu
kim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların satışından 
doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette; vergilcndirilebi-
leceği öngörülmektedir. 

Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, serbest meslek kazançlarının, kazancı elde edenin mukim olduğu 

Âkit Devlette vergilendirileceği; ancak, diğer Âkit Devlette sabit bir yer kullanılarak icra edilen 
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serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazancın söz konusu sabit yere atfedilebilen miktarla sı
nırlı olmak üzere diğer Devlette de vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. . 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 15. - Bağımlı Faaliyetler 

1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. Bu
na göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen üc
retler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, 
belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. Ancak söz konusu kural, bu 
Anlaşmanın 16, 18,19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkileme
yecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğretmenler ve 
öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, gelirin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu 
şartlardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Dev
let mukiminin bu Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya sona eren herhangi bir 12 aylık 
dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu di
ğer Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da söz konusu öde
menin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması duru
munda, elde edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya ka
ra nakil vasıtasında çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, bu teşebbü
sün mukim olduğu Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 16. - Müdürlere Yapılan Ödemeler 
Bu maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim ku

rulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin, bu diğer Devlette ver-
gilendirilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 17.-Sanatçı ve Sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsî 
faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri di
ğer Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faali
yetleri ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve spor
cular açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra, organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de bir başka gerçek veya tüzelkişi
ye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Devlette yapılacağını öngörmektedir. 
Ancak böyle bir durumda, ticarî kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin vergilendi
rilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7,14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmayıp, vergile
me yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önemli 
ölçüde desteklenen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelire 1 ve 2 nci fıkra hükümleri
nin uygulanmayacağını öngörmektedir. 
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Madde 18. - Emekli Maaşları 

Bu madde, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bun
ları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir.Ancak kamu 
görevleri karşılığında ödenen emekli maaşları bu kapsamın dışında tutulmaktadır. 

Madde 19. - Kamu Görevleri 

1 inci fıkrada, emekli maaşları da dahil olmak üzere kamu hizmeti karşılığında yapılan öde
melerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün değil, 
15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20. - Öğrenciler, Stajyerler, Çıraklar ve Öğretmenler 
1 inci fıkra, öğrenci, stajyer veya çırakların öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Dev

lette yararlanacakları vergi istisnasının sınırlarını belirlemektedir. 
Buna göre öğrenci, stajyer veya çıraklara yalnızca geçim, öğrenim veya meslekî eğitim mas

raflarını karşılamak üzere bulundukları Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, öğre
nim gördükleri veya staj yaptıkları Âkit Devlette vergiye tabi tutulmayacaktır. 

2 nci fıkrada, öğrenCj ve stajyerler için öngörülen hükme benzer bir hüküm öğretmen ve öğ
retim üyeleri için de öngörülmektedir. Buna göre, öğretmen ve öğretim üyelerinin iki yılı aşmayan 
bir süre içinde, diğer Devlette yapmış oldukları öğretim veya araştırma karşılığında elde ettikleri 
gelirlerin bu Devlette vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 21. - Diğer Gelirler 
İ inci fıkrada, nerede doğarsa doğsun bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaş

manın bundan önceki maddelerinde ele alınmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mu
kim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, gelir lehdarıriın diğer Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip olması ve elde 
edilen gelirle bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağlantı olması durumunda, elde edilen 
diğer gelirlerin bu maddeye göre değil "Ticarî Kazançlar"a ilişkin 7 nci ve "Serbest Meslek Faali
yetlerime ilişkin 14 üncü maddelerin hükümlerine göre vergilendirileceği hükme bağlanmaktadır. 

Ancak, gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler bu fıkranın kapsamı dışındadır. 
Madde 22. - Servet > • 
Türkiye'de şu anda yürürlükte olan gerçek anlamda bir servet vergisi olmamasına rağmen, bu 

maddenin anlaşmada yer almasının nedeni, ileride servet vergisinin kabulü halinde Anlaşmanın bu 
vergilere de uygulanmasını sağlamaktır. _ 

1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan ve gayrimenkul varlık
lardan oluşan servetini vergileme hakkının bu diğer Devlete ait olduğu öngörülmüştür. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerine ve
ya sabit yere ait menkul varlıklardan oluşan servetini vergileme hakkının, bu diğer Devlete ait ol
duğu öngörülmüştür. 

3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kara nakil vasıtaları ile söz konusu 
vasıtaların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıklardan oluşan servetin vergileme hakkının yal
nızca teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlete ait olduğu öngörülmüştür. 

4 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet mukimine ait servetin diğer bütün unsurlarının yalnızca bu dev
lette vergilendirileceği belirtilmiştir. 
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Madde 23. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Madde çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması ile ilgilidir. 
1 inci fıkrada, Arnavutluk açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Fık

ranın a) bendinde, bir Arnavutluk mukimi tarafından bu Anlaşmanın hükümleri çerçevesinde Tür
kiye'de vergilendirilebilir bir gelir elde edildiği veya servet sahibi olunduğu taktirde, Arnavut-
luk'un bu mukiminin söz konusu gelir ve servet için Türkiye'de ödediği vergiyi mahsup edebile
ceği ancak bu mahsubun, Türkiye'de vergilendirilebilen gelir veya servet için, mahsuptan önce bu 
gelir veya servet için hesaplanmış olan Arnavutluk gelir veya servet vergisini aşmayacağı belirtil
miştir. 

b) bendinde ise, Anlaşmanın herhangi bir hükmüne göre bir Arnavutluk mukimi tarafından el
de edilen gelirin veya sahip olunan servetin Arnavutluk'ta vergiden istisna edilmesi halinde, Arna-
vutluk'un bu mukimin diğer gelir veya servet vergilerinin hesaplanması esnasında istisna edilmiş 
gelir veya serveti de dikkate alabileceği belirtilmiştir. 

2 nci fıkrada, Türkiye açısından çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Fıkra
nın a) bendinde; bir Türkiye mukiminin b) bendinde belirtilenlerin dışında Anlaşma hükümleri çer
çevesinde Arnavutluk'da vergilendirilebilen gelir elde etmesi veya servet sahibi olması halinde 
Türkiye'nin bu gelir veya serveti vergiden istisna edeceği ancak; Türkiye'nin bu kişinin geriye ka
lan gelir veya servetine ilişkin vergiyi hesaplarken sözkonusu gelir veya servet için sanki vergiden 
istisna edilmemiş gibi bir vergi oranını uygulayabileceği belirtilmiştir. 

b) bendinde ise; bir Türkiye mukiminin bu Anlaşmanın 10, 11, 12 ve 13 üncü maddesinin 4 
üncü fıkrasına göre Arnavutluk'ta vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, Türkiye'nin söz
konusu kişinin gelirine isabet eden vergiden Arnavutluk'ta ödenmiş olan vergiye eşit bir miktarını 
mahsup edeceği ifâde edilmiş olup;.sözkonusu mahsubun Arnavutluk'ta vergilendirilebilen gelir 
için mahsuptan önce hesaplanmış vergi miktarını aşmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 24. - Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin 

aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları hükme bağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları ve Âkit 
Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi ve matrah indirimlerinin, di
ğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün vergiye tabî kazancı belirlenirken bu teşebbüsün 
diğer Âkit Devletin mukimine yapmış olduğu faiz, gayrimaddi hak bedelleri ve diğer benzeri öde
melerin sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi indirilebileceği aynı şekilde, ver
giye tabî serveti belirlenirken, diğer Âkit Devlet mukimine olan borcu da ilk bahsedilen Devletin 
bir mukimine yapılmış gibi indirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

5 inci fıkrada, bu maddenin hükümlerinin gelir ve servet üzerinden alınan her türlü vergiye uy
gulanacağı belirtilmiştir. 
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Madde 25, - Karşılıklı Anlaşma Usulü 

Maddenin ilk iki fıkrası, bir Âkit Devlet mukiminin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya 
her ikisinin işlemlerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar ya
rattığı veya yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamak
tadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, vatandaşı oldu
ğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. Sözkonusu müracaat ilk bildirimden son
ra Âkit Devletlerin mevzuatlarına göre ilgili yıl içinde yapılacaktır. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendi çözemezse, di
ğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 Üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 26, - Bilgi Değişimi 

Bu Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanabilmesi için iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında 
gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maddede, Âkit Devletlerin hangi hal
lerde bilgi değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişi
minin sınırlan ele alınmıştır. 

Madde 27. - Diplomatlar ve Konsolosluk Memurları 

Bu maddede, diplomatlar ve konsolosluk memurlarının Devletler hukukunun genel kuralları
na ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümle
rinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 28,-Yürürlüğe Girme 

Bu maddede. Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 
ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe gi
recek ve hükümleri; 

Arnavutluk Cumhuriyeti*nde, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen takvim yılının 1 Ocak 
veya daha sonra elde edilen gelirlere; 

Türkiye Cumhuryeti'nde, Anlaşmanın.yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın 1 Ocak günü veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin yergilere uygulanacaktır. 

Madde 29. - Yürürlükten Kalkma 

Maddede Anlaşmanın feshedil inceye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte, ve Âkit Devlet
lerden herbirinin Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden sonraki beş yıllık dönemi izleyen her tak
vim yılının sona ermesinden en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek su
retiyle Anlaşmayı feshedebileceği ve fösih halinin her iki Devlette hangi vergilendirme dönemleri 
için hüküm ifade edeceği açıklanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :44) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1996 

Esas No..•: 1/349 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 2.1.1995 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" erken genel seçimler nedeniyle 19 un
cu Yasama Dönemi bittiğinden hükümsüz (kadük) sayılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca anılan Tasarının yenilenmesi suretiyle görüşülmesi tale
bi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 26.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, sözkonusu Tasarı Bakanlıkça 4.6.1996 tarihinde 
Türkiye Büyük Meclisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi uyarınca, tali komisyon olarak Dışişleri Ko
misyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir. 

6.6.1996 tarihinde 53 üncü Hükümetin istifa etmesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Mecli
si İçtüzüğünün 78 inci maddesi hükmü uyarınca görüşülmesi ertelenen sözkonusu Tasarı, yine ay
nı madde hükmü uyarınca, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
ye komisyonlarda öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması talebine ilişkin yazının 7.6.1996 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumuzun 
26.6.1996 tarihinde yaptığı 34 üncü Birleşimde Hükümeti temsilen Dışişleri ve Maliye Bakanlık
ları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşül
müştür. 

Bilindiği gibi, çağdaş dünyanın en önemli özelliklerinden biri, ülkeler arasındaki mal, serma
ye ve emek akışının giderek yoğunlaşması nedeniyle ortaya çıkan ekonomiler arası etkileşimdir. 
Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, holdinglerin bünyelerindeki şirketleri dünyanın dört bir ta
rafına yayması, şirketlerin yabancı ülkelerde şube oluşturmaları, alacaklısı ve borçlusu farklı ülke
lerde bulunan kredi ilişkilerinin yoğunlaşması gibi hususlar sermayenin sınır ötesi hareketlerinden 
kaynaklanmaktadır. Kişi ve kuruluşların birden fazla devlette gelir elde etmeleri dolayısıyla gelir
lerden kaynaklanan verginin hangi devlette vergilendirileceğinin önemli bir sorun olarak ortaya 
çıkması da bu tablonun doğal sonucudur. • 

Kuşkusuz, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan Arnavutluk Cumhuriyeti 
ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesi, her iki 
Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hareketlerinin geliştirilmesinde çifte 
vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü bu nedenle önem arzetmektedir. Bu 
amaçla, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 4 Nisan 1994 tarihinde 
Ankara'da imzalanan "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması" incelendiğinde; 
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—'." Sözkonuşu ülke vatandaşlarının aynı gelir üzerinden her iki ülkede ayrı ayrı 
vergilendirilmelerinin önlenmesi ve bu suretle her iki ülke yatırımcılarına karşılıklı olarak güvenli 
yatırım ortamı yaratılmasının, 

- Vergi kaçakçılığının önlenmesi ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin 
ilkelerin tespit edilmesinin, 

Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmeleri takiben, sözü edilen Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasan ve gerekçesi benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
,j. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
: * . / 

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Bu Rapor Sözcüsü 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 
Üye 

Sait Açba . 
Afyon 

Üye 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
- Ü y e 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Hüseyin Yayla 

Hatay 
Üye 

Ali Er 
İçel 

Başkanvekili 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Üye 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 
Üye 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

' Üye 
"Afetin Şahin 

Antalya 
Üye 

Ataullah Hamidi 
Batman 
• Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Salim Ensarioğlu . 

Diyarbakır 
Üye 

Adil Aşırım 
İğdır 
Üye 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 
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Üye ! 

Zekeriye Temizel 
İstanbul 

Üye 
Sabri Tekir 

İzmir 
Üye 

Zeki Ünal. 
Karaman 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 

. Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş ; 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

• 
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HÜKÜMETİN TEKLİF EITİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 4 Nisan 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavut

luk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Ön
leme Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Başbakan 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. V, 

M. Karayalçm 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülce gün 

Devlet Bakanı 
Ö.Alpago 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
5. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Golftan 

Dışişleri Bakanı 
M. Karayalçm 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Sava§ 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

DevletBakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
DevletBakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden .Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul.edilmiştir. * 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE-ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
' ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yapmak 
isteğiyle , 

Aşağıdaki anlaşmaya varmışlardır: 
Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 
Bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Madde 2 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlette veya politik alt bölüm
lerinde ya da mahallî idarelerinde gelir ve servet üzerinden alman vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile te
şebbüsler tarafından ödenen ücretin veya maaşın toplam tutarı üzerinden uygulanan vergiler ve bu
nun yanısıra sermaye değer artış kazançlarına uygulanan vergiler de dahil olmak üzere, toplam ge
lir, toplam servet veya gelir servet unsurları üzerinden alman tüm vergiler,~ gelirden ve servetten 
alınan vergiler olarak kabul edilecektir. - ~ 

" ' 3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle .: 
a) Türkiye'de: 
i) gelir vergisi, " ' 
ii) kurumlar vergisi, 
iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı, 
(Bundan böyle "Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir). 
b) Arnavutluk Cumhuriyeti'nde : 

, i) kazanç vergisi, 
ii) özel sektörün ticaret, sanat ve diğer alanlarında çalışan gerçek kişi gelirlerine uygulanan 

vergiler, 
iii) gerçek kişilerden alınan gelir vergisi, 
(Bundan böyle "Arnavutluk Vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Bu anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilerin yerine ve

ya onlara ilave olarak alınacak olan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli öl
çüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın imza 
tarihinden sonra gelir ve servet üzerinden alınacak diğer vergiler ile ilgili olarak yazışmalar yoluy
la anlaşmaya varabilirler. Âkit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında yapılan 
önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 
a) i) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı zaman

da uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların aranması, işletilmesi, korunması ve idaresi 
amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu denizleri ifade eder, 
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ii) "Arnavutluk" terimi, coğrafi anlamda kullanıldığında Arnavutluk Cumhuriyeti'nin karasu
ları dışında kalan, uluslararası hukuk ve Arnavutluk Cumhuriyeti Kanunları uyarınca Arnavutluk 
Cumhuriyeti'riin deniz yatağı ve toprak altı ve bunların doğal kaynakları ile ilgili hakları icra ede
bileceği her türlü alan dahil olmak üzere, Arnavutluk'un egemenlik alanını ifade eder, 

b) "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya 
Arnavutluk anlamına gelir, 

c) "Vergi" terimi, metnin gereğine göre, Arnavutluk ve Türk vergileri anlamına gelir, 
d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi,vbir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kişilik 

anlamına gelir, 
e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gö

ren herhangi bir kişilik anlamına gelir, 
f) "Vatandaş" terimi:'. 
i) bir Âkit Devletin vatandaşlığını elde eden herhangi bir gerçek kişiyi, 
ii) bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir tüzelkişiyi, or

taklığı veya derneği, 
ifade eder. 
g) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ye "Diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 

Âkit Devletin bir mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin bir mukimi tara
fından işletilen bir teşebbüs anlamına gelir, 

h) "Yetkili makam" terimi : 
i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini, 
ii) Arnavutluk'ta, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini 
ifade eder. -
i) "Uluslararası trafik" terimi, bir Türk veya Arnavutluk teşebbüsü tarafından gemi, uçak ve

ya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Ancak, yalnızca Türkiye veya Ar
navutluk sınırları içinde yapılan gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği bu kapsama dahil 
değildir. 

2. Bir Âkit Devletin bu anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, An
laşmada tanımlanmamış her terim, Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin mev
zuatında öngörülen anlamı taşır. 

Madde 4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mev
zuatı gereğince ev, ikametgah, kuruluş yeri (kayıtlı merkez), yönetim yeri veya benzer yapıda di
ğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devlette de mukim olduğun
da, bu kişinin statüsü aşağıdaki şekilde belirlenecektir : 

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecek
tir. 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 menfaatle
rin merkezi), 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulun
duğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 
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c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlet
te de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecek
tir, • ' • ; ' / ; • ' . • 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki 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 mu
kimi olduğunda, bü kişi şirketin kurulmuş (kayıtlı) olduğu Âkit Devletin mukimi olarak kabul edi: 

lecektir veya her iki Devlette de kurulmuş (kayıtlı) olmaması halinde Âkit Devletlerin yetkili ma
kamları, sorunu çözümlemek ve Anlaşmanın bu kişiye hangi şekilde uygulanacağını belirlemek 
için karşılıklı anlaşmaya varacaklardır. 

Madde 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır. 
a) Yönetim yeri, 
b)Şube, 
c)Büro, 
d) Fabrika, 
e) Atelye, 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı di

ğer herhangi bir yer, 
3. Bir inşaat şantiyesi, yapım veya montaj projesi, yalnızca oniki ayı aşan bir süre devam etti

ğinde bir işyerj oluşturur. 
' 4. Bu maddenin daha önceki hükümlerimle bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir. 

a) Teşebbüs tesislerinin, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticarî eşyanın depolanması, teş
hiri veya teslimi amacıyla kullanılması, . 

b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy
la elde tutulması, 

c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi ama
cıyla elde tutulması, 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüs için mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi 
toplama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı ve yardımcı karakter taşıyan di
ğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, a) ile e) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin birka
çını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucun
da kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın - 6 ncı fıkranın uygulanacağı bağım
sız nitelikteki acente dışında - bir kişi, bir Âkit Devlette bir teşebbüs namına hareket ederse ve bu 
teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup bu yetkisini mutaden kullanırsa, sözkonusu 
kişinin faaliyetleri 4 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu Devlette bu ki
şinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecek
tir. Ancak, anılan fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden yürütülen faaliyetler bu ye
ri bir işyeri haline getirmeyecektir. 
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6. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde de
vam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente va
sıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Akit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticarî faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bir şirketi kontrol 
eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluştur
mayacaktır.' ' . - . . . . 

Madde 6 < 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde etti
ği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, sözkonusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına gö
re tanımlanacaktır. Terim her halükarda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve orman
cılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit balık avlama yerlerini, özel hukuk hükümlerinin 
uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocak
larının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesinden veya işletme hakkından doğan sa
bit ya da değişken ödemeler üstündeki hakları kapsayacak; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimen
kul varlık sayılmayacaktır. ^ 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından ve
ya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 
TİCARÎ KAZANÇLAR ' 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan 
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 
Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, kazanç diğer Devlette, sade
ce 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 bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüs ile tamamen bağımsız nite
lik kazansaydı ne kazanç elde edecekse böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan, yö
netim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amaçlarına uygun düşen giderlerinin 
indirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticarî eşya alınması dolayı
sıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarının da kapsamına 
aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
DENİZ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işlet
meciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 
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2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri, aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı işletme veya 
uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Dev
let 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 farklılaştığında, olması gereken, fakat 
bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendiri
lebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birinin kazancına dahil ettiği ve vergilediği ka
zanç, diğer Âkit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içe
rebilir. Aynı zamanda, bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp, iki 
teşebbüs arasındaki koşulların bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullar göz önün
de tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlediği ka
zanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde eğer diğer Devlet bu düzenlemenin hukukî 
olduğu kanaatine varırsa sözkonusü kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltme
leri yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde 
tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine öde
nen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu temettüler, temettü ödemesini yapan şirketin mukimi olduğu 
Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına uygun olarak da vergilendirilebilir, ancak, temettü elde 
eden kişi temettünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktır. 

a) Temettü elde eden, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 
25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklık hariç) gayri safi temettü tutarının yüzde 5'i; 

b) Tüm diğer durumlarda gayri safi temettü tutarının yüzde 15'i. 
Bu fıkra bünyesinden temettü ayrılan şirket kazancı ile ilgili vergilemeyi etkilemeyecektir. 
3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya inti

fa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya diğer haklardan veya alacak niteliğinde olmayıp 
kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra dağıtımı yapan 
şirketin mukimi ol.duğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde 
edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri ve Türkiye yö
nünden yatırım fonu veya yatırım ortaklığından elde edilen gelirleri kapsar. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunan bir Âkit Devlet 
şirketinin kazancı, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette 7 nci maddeye göre vergilendirildikten 
sonra, kalan kısım üzerinden de, 2 nci fıkraya göre vergilendirilebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim ol
duğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusü te
mettü elde ediş olayı ile bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hü
kümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 
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6. Bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere bir Âkit Devlet mukimi olan bir 
şirket, diğer Âkit Devletten kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, şirket tarafından öde
nen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, söz konusu temettülerin bu 
diğer Devletin bir mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Dev
lette bulunan bir işyeri arasında önemli bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, 
bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan 
temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen ge
lir veya kazançtan oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 j 
FAİZ. 

1. Bir ÂkitDevlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlet
te Vergilendirilebilir. > 

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver
gilendirilebilir; ancak, faiz elde eden kişi faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, faizin 
gayri safı tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 
a) Arnavutluk'ta doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 

veya Türk Eximbank'a ödenen faizler Arnavutluk vergisinden muaf tutulacaktır. 
b) Türkiye'de doğan ve Arnavutluk Hükümetine veya Arnavutluk Merkez Bankasına, Arna

vutluk Millî Ticaret Bankasına veya Arnavutluk Tasarruf Bankasına ödenen faizler Türk vergisin
den muaf tutulacaktır. -

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı 
paylaşma hakkını tanısın tanımasın devlet tahvillerinden, tahvil veya borç senetlerinden doğan ge
lir ile faiz olarak vergilendirmeye tabi olan benzer nitelikteki her nevi alacak hakkından doğan ge
lirleri ifade eder. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette.yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa söz konusu faizin ödendiği alacak ile bu işye
ri arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacak
tır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen fa
izin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Âkit 
Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak iliş
kisiyle bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve faiz bu işyerinden kaynaklandığında, söz konu
su faizin işyerinin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarının, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her 
ikisi ile bir başka İçişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlar
da önleyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aşdığında, bu madde hükümleri en son bah
sedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda fazla ödenen kısım, bu Anlaşmanın diğer hükümleri 
de dikkate alınarak her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilecektir. 

Madde 12 
GAYRİMADDÎ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayri maddî hak be
delleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu gayri maddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir, ancak, gayri maddî hak bedeli elde eden kişi gay-
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ri maddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayri maddî hak bedelinin gay
ri safı tutarının yüzde lO'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayri maddî hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo veya te
levizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik veya bilimsel 
her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli for
mül veya üretim yönteminin veya sınaî, ticarî veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kul
lanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayri maddî hak bedelinin gerçek lehdarı bu bedelin elde edil
diği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya sözkonusu 
bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 
1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uy
gulanacaktır. 

5. Bir devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen 
gayri maddî hak bedelinin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayri 
maddî hak bedelini ödeyen kişi bir Âkit Devletin mukimi olsun ^veya olmasın, bir Âkit Devlette 
gayri maddî hak bedelini ödeme yükümlülüğü ile bağlantılı bir işyerine sahip olduğundan ve bu 
gayri maddî hak bedeli bu işyerinden kaynaklandığında sözkonusu gayri maddî hak bedelinin işye
rinin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kab'ul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayri maddî hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böy
le bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aş
tığında bu madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda fazla ödenen 
kısım, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatı uyarın
ca vergilendirilebilecektİr. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

• . . 1, Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen gayri 
menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticarî varlığı
na dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek fa
aliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından do
ğan kazanç, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasın
dan doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil va
sıtalarının veya sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul var
lıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektİr. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından do
ğan kazançlar yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektİr. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faali
yetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Âkit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli 
kullanabileceği bir sabit yere sahip olmadıkça yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer kişi 
böyle bir sabit yere sahip olursa, gelir bu diğer Devlette, sözkonusu sabit yere atfedilebilen miktar
la sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir. 
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2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebî, ar
tistik, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mi
marların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

• ' • ' • . M a d d e 1 5 ~ 

BAĞIMLI FAALİYETLER 
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 menfaatler, bu hizmet diğer Âkit 
Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette Yergilendirilebilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa 
edilirse, buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. • 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer : • 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya sona eren her
hangi bir 12 aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa.ve 

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adı
na yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
3. Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işletilen bir gemi, 

uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbüsün mu
kim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
veya benzer yapıda herhangi bir organın üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benze
ri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

• Madde 17 
ARTİST VE SPORCULAR 

1. 14 üncü ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan ti
yatro, sinema, radyo, televizyon artistliği yapan veya müzisyen olarak çalışan bir sanatçının veya 
bir sporcunun diğer Âkit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği 
gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, sanatçı
nın veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddele
rin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit 
Devlette vergilendirilebilir. , 

3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın bir Âkit Devletin mukimi olan bir sanatçı 
veya sporcunun diğer Âkit Devlette mesleği ile ilgili olarak icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği ge
lir, bu faaliyetlerin diğer Âkit Devlet, bir politik alt bölümü, bir mahallî idaresi veya bir kamu ku
ruluşu tarafından önemli ölçüde finanse edilen bir ziyaret çerçevesinde kendini göstermesi duru
munda, bu faaliyetlerin icra edildiği diğer Âkit Devlette vergiden istisna edilecektir. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

19 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geç
miş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve bu kişiye sağlanan diğer benzeri menfa
atler yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
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Madde 19 
KAMU HİZMETİ " 

1. Bir Akit Devlet politik alt bölümü veya mahallî idaresince ya da bunlarca oluşturulmuş 
fonlardan bir gerçek kişiye, bu Devlete, alt bölümüne veya idaresine kamu görevi dolayısıyla veri
len hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları da dahil sağlanan menfaatler yalnızca bu Dev
lette vergilendirilecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından yürütülen ti
carî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaatlere ve emekli maaşlarına bu 
Anlaşmanın 15, 16 ve 18 inci maddelerinin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde20 
ÖĞRENCİ, STAJYER, ÇIRAK VE ÖĞRETMENLER . 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim 
amacıyla bulunan bir öğrenciye, stajyere veya çırağa geçimini, öğrenimini veya meslekî eğitim 
masraflarını karşılayabilmesi için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu 
diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. . 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devletin mukimi olup diğer Âkit Devlette yalnızca öğretim veya bi
limsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin, iki yılı aşmayan 
bir süre veya süreler için öğretim veya araştırma karşılığında, bu diğer Devletin dışındaki kaynak
lardan elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette vergiden istisna edilecektir. 

Madde 21 
DİĞER GELİRLER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir ha
riç olmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla tica
rî faaliyette veya bir sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunması ve sözkonusu işye
ri ya da sabit yer ile geliri doğuran hak veya varlık arasında önemli bir bağ olması halinde, bu ge
lire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü mad
de hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 22 
• SERVET 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin 6 ncı maddede bahsedilen gayrimenkul varlıklardan oluşan ve 
diğer Âltit Devlette bulunan serveti, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin aktifine dahil 
menkul varlıklardan veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faaliyeti 
icra etmek üzere kullanabileceği bir sabit yere ait menkul varlıklardan oluşan serveti, bu diğer Dev
lette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarından veya sözkonusu gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesine tahsis edilen menkul mallardan oluşan servet, yal
nızca teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

4. Bir Âkit Devlet mukiminin servetinin diğer bütün unsurları, yalnızca bu Devlette vergilen
dirilecektir. 

Madde 23 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir. 
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1. Arnavutluk'ta : 
a) Bir Arnavutluk mukimi bu Anlaşma hükümlerine göre Türkiye'de vergilendirilebilen gelir 

elde ettiğinde veya servet sahibi olduğunda, Arnavutluk bu mukimin Türkiye'de ödediği gelir ver
gisine eşit bir miktarı gelir üzerinden alınacak vergiden indirmesine ve Türkiye'de ödediği servet 
vergisine eşit bir miktarı servet üzerinden alınacak vergiden indirmesine müsaade edecektir. Bu
nunla beraber her iki durumda da sözkonusu mahsup Türkiye'de vergilendirilebilen gelir veya ser
vet için, mahsuptan önce hesaplanmış olan Arnavutluk gelir ve servet vergisini aşmayacaktır. 

b) Anlaşmanın herhangi bir hükmü dolayısıyla bir Arnavutluk mukimi tarafından elde edilen 
gelir veya sahip olunan servet, Arnavutluk'ta vergiden istisna edilirse Arnavutluk bu mukimin di
ğer gelirlerinin veya servetinin vergisini hesaplarken, sözkonusu vergiden istisna edilmiş geliri ve
ya serveti de dikkate alabilir. 

2. Türkiye'de : 
a) Bir Türkiye mukimi b) fıkrasında belirtilen gelirler hariç olmak üzere, bu Anlaşmanın hü

kümlerine göre Arnavutluk'ta vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde veya servet sahibi oldu
ğunda, Türkiye bu gelir veya serveti vergiden istisna edecektir. Ancak, Türkiye bu kişinin geriye 
kalan gelirine veya servetine ilişkin vergiyi hesaplarken, istisna edilen gelir veya servet sanki ver
giden istisna edilmemiş gibi bir vergi oranı uygulanabilir. 

b) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın 10, 11, 12 nci maddeleri ile 13 üncü maddenin 4 ün
cü fıkrasının hükümlerine göre Arnavutluk'ta vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, 
bu kişinin gelirine isabet eden vergiden Arnavutluk'ta ödenen vergiye eşit bir miktarın mahsubuna 
müsaade edecektir. 

Bununla beraber, sözkonusu mahsup, Arnavutluk'ta vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan 
önce hesaplanan gelir vergi miktarını aşmayacaktır. 

Madde 24 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette bu diğer Devletin vatMdaşlarının aynı^ 
koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyet
lerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü
nün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten bir te
şebbüsüne göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. Bu hüküm, bir Âkit 
Devletin kendi mukimlerine şahsi ve ailevi durumları dolayısıyla uyguladığı şahsi indirimleri ver
gi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde 
anlaşılmayacaktır. 

3. 9 uncu madde hükümleri ile 11 inci maddenin 7 nci fıkrası ve 12 nci maddenin 6 nci fıkra
sı hükümlerinin uygulanacağı durumlar hariç olmak üzere; bir Âkit Devlet teşebbüsünün vergiye 
tabi kazancı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine ödediği faiz gayrirnad-
dî hak bedelleri ve diğer benzeri ödemeler, bu ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimi
ne yapılmış gibi aynı şekilde indirilebilecektir. Benzer şekilde, bir Âkit Devlet teşebbüsünün ver
giye tabi serveti belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine olan herhangi bir 
borcu, bu borç sanki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi aynı şekilde indirilebile
cektir. 

4. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, doğrudan veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, 
ilk bahsedilen Âkit Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden 
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ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyet
lere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu maddenin hükümleri, 2 nci madde hükümlerine bakılmaksızın, gelir ve servet üzerinden 
alınan her türlü vergiye uygulanacaktır. 

Madde 25 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için 
bu Anlaşmanın hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardı
ğında, bu Âkit Devletlerin iç mevzuatında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, duru
mu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilir veya bu kişinin durumu 24 üncü 
maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamı
na başvurabilir. SÖzkonusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen vergilemenin ilk bildiri
minden sonra, Âkit Devletlerin mevzuatlarında belirtilen ilgili yıl içinde yapılmalıdır. 

2. Anılan yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr bir çözüme ulaşama
dığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yet
kili makarmyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü veya teredclütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecek
lerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çif
te vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu maddenin bundan önceki, fıkralarında belirtilen hu
suslarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya 
varabilmek için sözlü görüş alış verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Âkit Devletlerin yetkili 
makamlarının temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Madde 26 
e * | f ) BİLGİ DEĞİŞİMİ 

Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergileri ile 
ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. 
Bir Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde et
tiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tah
silleri veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli ki
şi veya makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makam
lar sözkonusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu ki
şi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî kararlar alınırken açık
layabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 
a) kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî uygulamalarına uymayacak ida

rî önlemler alma, 
b) kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya normal idarî işlemleri çerçevesinde 

elde edilemeyen bilgileri sunma, 
c) herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi aleni hale getiren bilgileri veya ale

niyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme, 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorum lanamayacaktır. 
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Madde27 
DİPLOMATLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat veya konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel -̂  
kurulları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 28 
YÜRÜRLÜĞE GÎRME , 

1. Bu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri en kısa süre içinde Tiran/Ankara'da teati 
edilecektir. 

2. Bu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri: 
a) Arnavutluk Cumhuriyeti'nde, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen takvim yılının 

Ocak ayının birinci günü veya daha sonra elde edilen gelirlere, 
b) Türkiye Cumhuriyeti'nde, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın Ocak ayının 

birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere uygulanacak
tır. ' ' ' . . ' ' . ..'...-' 

-Madde 29 . 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Her bir 
Âkit Devlet, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki beş yıllık dönemi izleyen herhangi bir 
takvim yılının sona ermesinden en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek 
suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 

Bu durumda Anlaşma: 
a) Arnavutluk Cumhuriyeti'nde fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen takvim yılının Ocak 

ayının birinci günü veya daha sonra elde edilen gelirler için; 
. b) Türkiye Cumhuriyetinde fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birin

ci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için 
hüküm ifade etmeyecektir. 
Bu hususları teyiden, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı im

zaladılar ve mühürlerini vazettiler. 
İkişer nüsha olarak İngilizce dilinde Ankara'da 4 Nisan 1994 tarihinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

İsmet ATTİLA PirroDISHNICA 

«©==== 
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Dönem : 20 Yasama Yı l ı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 32) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/318) 
T.C. 

Başbakanlık 26.4.1996 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI196-34211788 . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

' , Başbakan 

1/697 Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. 
Sayısı : 767) 

T.C. 
Başbakanlık 11.5.1994 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKGI 101-712101922 
, , TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.4.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması" ile, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için tarafların bir
birlerinin ülkelerinde yapacakları yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması amaçlanmış 
ve yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin kurallar saptanmıştır. 

Azerbaycan'ın içinde bulunduğu ekonomik güçlükler göz önüne alındığında, Türk iş adamları
nın bu ülkeye yapacakları yatırımların artması da büyük önem arz etmektedir. Anlaşmanın imzalan
masıyla, iş adamlarının karşılıklı olarak hukukî güvenceye kavuşturulması yatırımların sayısını da 
artıracak, bu şekilde Azerbaycan ekonomisine geçiş döneminde Türkiye'nin katkıları da artacaktır. 



- 2 -

Dışişlcri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21.5.1996 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/318 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonu
muzun 16.5.1996 Tarihli 5 inci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilci
lerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Tarafların, birbirlerinin ülkesinde yapacakları yatırımların karşılıklı teşvik edilmesini ve ko
runmasını, bu suretle iki ülke arasındalci ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan tasarı, Ko
misyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkan 
Sedat Aloğlu 

İstanbul 
Kâtip 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Üye 

Mehmet Sağdıç. 
Ankara 

Üye 

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye 

M. îstemihan Talay 
İçel 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 

Sözcü 

• Cefı Jozef Kamh'i 
İstanbul 

Üye 
Cevdet Akçalı 

Adana 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye. 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Hasan Tekin Enerem 

İstanbul 
Üye 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 32) 
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Üye Üye 

Cemal Özbilen Temel Karamollaoğlu 
Kırklareli Sivas 

Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 21.6.1996 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ^ 
Esas No.: 1/318 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 12.5.1994 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği sevk edildiği Dışişleri Ko
misyonunda görüşüldükten sonra 18.7.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 
12.1.1995 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşimde görüşüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Kurulu gündemindeki yerini S. Sayısı 767 olarak almış ancak, erken genel seçimler nede
niyle görüşülemeyerek hükümsüz (Kadük) sayılmıştır. Bu defa, Bakanlar Kurulunun Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca, söz konusu Tasarının yenilenme
si suretiyle görüşülmesi talebi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararını içeren yazının 26.4.1996 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine mezkûr tasarı ön havalesi 
gereği sevk edildiği Dışişleri Komisyonunda 7.5.1996 tarihinde görüşülmesini müteakip 21.5.1996 
tarihinde tekrar Komisyonumuza havale edilmiştir. 

53 üncü Hükümetin 6.6.1996 tarihinde istifa etmesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca görüşülmesi ertelenen söz konusu tasan, yine aynı madde 
uyarınca Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve komisyonlarında 
öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması talebine ilişkin kararını içeren yazının 7.6.1996 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumuzun 
17.6.1996 tarihinde yaptığı 31 inci birleşimde, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 1996 yılı Yatırım Programında da belirtildi
ği üzere, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile sürdürülen ilişkilerimiz, dış politikamıza, siyasî, 
kültürel ve ekonomik alanlarda yeni boyutlar kazandırmakta, bölgemizde ve dünyada meydana ge
len diğer gelişmeler ve oluşumlarla birlikte ülkemizin rolünü ve sorumluluğunu artırmaktadır. Tür
kiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler üst düzeydeki ziyaretlerle pekiştirilmiş ve bu çer
çevede, üçüncü Türk Zirvesi 1995 yılı Ağustos ayında Bişkek'te yapılmıştır. 

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin esaslarını 
düzenleyen yaklaşık 300 adet anlaşma imzalanmıştır. Ülkemizin, Türk Cumhuriyetleri ile 1992 yı
lında başlayan ticarî ilişkileri, henüz arzu edilen düzeye ulaşamamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 32) 
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VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde de, bu ülkeler ile olan işgücü, mal, hizmet ve ser
maye dolaşımının kolaylaştırılması için gerekli önlemlerin alınacağı, Türk müteşebbisi, esnafı ve 
sanatkârının iş kurması için gerekli alt yapı ve bilgi desteğinin sağlanacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri arasında ihracatın en fazla yapıldığı ülke olan Azerbaycan Cum
huriyeti ile petrol sahaları işletimi için Amerikan, Rus ve batılı petrol şirketlerinden oluşan konsor
siyumda, TPAO'nun yüzde 1.75 olan hissesi, yüzde 6.75'e yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Ülkemizin; Türk Cumhuriyetlerine ihracatı, 1995 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22.7 arta
rak 545.1 milyon dolara, ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 49.1 artarak 287.3 milyon dolara 
ulaşmıştır. Bu değerlerin ihracatımız içindeki payı yüzde 2.4, ithalatımız içindeki payı ise yüzde 
0.9 düzeyindedir. Söz konusu ülkeler arasında en fazla ticarî.ilişkiler Azerbaycan Cumhuriyeti ile 
gerçekleştirilmektedir. 

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının ana amacı, taraf ülkeler arasında 
sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve ilgili ülkenin hukuk düzeni içinde nasıl korunduğunu tespit 
etmektir. • 

Anlaşmada, 

— İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek, birbirlerinin ülkelerinde yapacakları ya
tırımlarda karşılıklı olarak teşvik edici ve koruyucu uygulamalara ilişkin kuralları saptamak, 

— Türk iş adamlarının hukukî güvencelerini sağlamak koşulu ile Azerbaycan'ın ekonomik 
yönden güçlenmesine katkı sağlayacak yatırımlar yapmasına imkân vermek, 

gibi esasları ihtiva eden hükümlere yer verilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 

— Anlaşma ile sağlanan yararların neler olduğu, 
— Ülkemizin bugüne kadar Azerbaycan Cumhuriyetine ne kadar yatırım yaptığı, şeklinde so

ruların yanında, 

— Anlaşma metninin Türkçe yazılımında bir dil bütünlüğü bulunmadığı, oysa, benzer anlaş
ma metinlerinde dilbirliğinin sağlanması ve aynı terimlerin kullanılması gerektiği, aksi takdirde da
ha sonraki anlaşma metinlerinin onaylanması hususunda Komisyonumuzun tereddüt içinde olaca
ğı, Milletlerarası Anlaşmalarda, dilimizin düzgün ve net bir şekilde ifade edilmesi hususu üzerin
de önemle durulması gerektiği, 

şeklindeki görüşler ifade edilmiş, 

Bu görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalar da; 

— 9 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan anlaşma ile ekonomik işbirliği sermaye 
ve teknoloji akımının sağlanması suretiyle iki ülke arasında istikrarlı bir yatırım ortamı oluşturul
masının amaçlandığı, 

— Türk iş adamlarınca, Azerbaycan Cumhuriyetine, bugüne kadar 500 milyon dolar düzeyin
de yatırım yapıldığı, bu miktarın arzu edilen düzeyi ifade etmediği, 

— Söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla, iki ülke iş adamlarının karşılıklı olarak hukukî gü
venceye kavuşturulacağı ve yatırımların artırılması suretiyle Türkiye'nin Azerbaycan ekonomisine 
katkıda bulunmasının sağlanacağı, 

ifade edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 32) 
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Yapılan görüşmeleri takiben sözü edilen anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunulduğuna 
dair düzenlemeyi ihtiva eden tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütme
ye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Üye 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

Üye 
Gökhan Çapoğlu 

Ankara 
Üye 

Nectni Hoşver 
Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Adil Aşırım 

. İğdır 
Üye 

Ali Topuz 
İstanbul 

Üye. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

Bu Rapor Sözcüsü 
Esat Bütün 

Kahramanmaraş 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 
Üye . 

Metin Şahin 
Antalya 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

Üye 
Zekeriya Temizel 

İstanbul 
Üye 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Yıldırım Aktürk 

Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 9.2.1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması "nm onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

_ A. A. Doğan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gölhan 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı 

M. K. Dinç 
Tarımve Köyişleri Bakanı 

R. Şahin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N: Cevheri 

Devlet Bakanı 
AŞ. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cum
huriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cum
huriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 32) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE . 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklar
dır. 

Özellikle Bir Taraf yatırımcılarının, diğer Tarafın ülkesinde yapacakları yatırımlarla ilgili ol
mak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile, 

Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve tekno-
. loji akımı ile Tarafların ekonomik gelişmesini teşvik edeceğini kabul ederek, 

İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kul
lanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının 
gerektiği hususunda mutabık kalarak ve 

Yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması için bir anlaşma yapılması kararıyla, 
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

MADDE I 
Tanımlar 

İşbu Anlaşmada : 
1. "Yatırımcı" terimi: 
a) Taraflardan herhangi birinin yürürlükteki yasalarına göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri, 
b) Taraflardan herhangi birinin yürürlükteki yasalarına uygun olarak kurulmuş ve genel idare 

merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar ya da iş ortaklıkları gibi tüzelkişileri, 
ifade eder. 
2. "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın ülkesindeki yasalara ve diğer mevzuata uygun olarak, 

bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıda belirtilen kıymetleri ifade eder: 
i) Hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri; 
ii) Yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili malî değeri 

olan ve yasalara uygun olarak edinilen diğer haklar; 
iii) Taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, haciz, rehin gibi ayni haklar; 
iv) Telif hakları; patentler, lisanslar, sınaî tasarımlar, teknik prosesler, aynı zamanda ticarî 

markalar, peştemaliye ve knovv-hovv gibi sınaî ve fikrî mülkiyet hakları; 
v) Tarafların ülkelerinde doğal kaynakların aranması, istihracı, işlenmesi ve kullanılması gibi 

konularda, yasalar veya yasalara uygun olarak akdedilmiş bir sözleşme uyarınca sağlanan iş imti
yazları. 

3. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan elde edilen, bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, kâr, faiz ve 
temettüleri ifade eder. ' 

4. İşbu Anlaşmanın uygulanması bakımından "Ülke"; 
Türkiye ile ilgili olarak; kara ülkesi ve karasuları ile uluslararası hukuk çerçevesinde tabiî kay

nakların araştırılması, işletilmesi ve korunması konularında egemenlik veya kaza hakkının bulun
duğu Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'den oluşan deniz alanlarını kapsar. 

Azerbaycan ile ilgili olarak; Taraflar arasında kabul edilmiş şekilde ülkenin arazisi, onun de
niz sahası, kontinental shelfi ve ülkenin deniz dibi ve yeraltı ve tabiî ihtiyatlara münasebette bey-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 32) 
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nelhalk hukuka ve millî kanun vericiliğe uygun şekilde muayyen edilmiş veya gelecekte muayyen 
edilebilecek Tarafların öz suverin hukukları veya yurisdiksiyası şamil edilen istenilen arazi, deniz 
sahası, kontinental shelf, deniz dibi ve yeraltı ve tabiî ihtiyatlar demektir. 

MADDE II 
Yatırımların Teşviki ve Korunması 

1. Her bir Taraf, kendi ülkesindeki yatırımlara ve bunlarla ilgili faaliyetlere, herhangi bir üçün
cü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda uygulanandan daha az elverişli olmayan 
koşullarda, ilgili yasaları ve diğer mevzuatına uygun olarak izin verecektir. 

2. Her bir Taraf, gerçekleşmiş olan yatırımlara; kendi yatırımcılarının ya da herhangi bir üçün
cü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda, uygulanandan -hangisi daha elverişli 
ise-daha az elverişli olmayan bir muamele uygulanmasını sağlayacaktır. 

3. Tarafların ülkelerine yabancıların girmesi, kalması ve istihdam edilmesi ile ilgili yasalarına 
ve diğer mevzuatına uygun olarak : 

a) Taraflardan her biri, kendi ülkesindeki bir yatırımın faaliyete geçmesi ile ilgili olarak önem
li düzeyde sermaye veya diğer şekillerde kaynak aktarmayı taahhüt eden veya taahhüt etme aşama
sında olan diğer Taraf vatandaşları veya onların istihdam ettikleri kişilerin; kuruluş, geliştirme ida
re ve danışmanlık maksadıyla, ülkesine girmelerine ve ikamet etmelerine izin verecektir; 

b) Her bir Taraf, kendi ülkesinde yürürlükteki yasaları ve diğer mevzuatı çerçevesinde, diğer 
Taraf yatırımcılarının yatırımı için kurulmuş şirketlere, kendi seçtikleri idarî ve teknik personeli, 
milliyetleri ne olursa olsun istihdam etme izni verecektir. 

4. Bu maddedin hükümleri, Taraflardan herhangi birinin yapmış olduğu aşağıda belirtilen tür
deki anlaşmalar için uygulanmayacaktır: 

a) Halihazırda yapılmış ya da gelecekte yapılacak gümrük birliği, bölgesel ekonomik örgüt
lenme ya da benzeri nitelikte uluslararası anlaşmalar; 

b) Tamamen ya da esas itibariyle vergilendirme ile ilgili anlaşmalar. 

MADDE III 
Kamulaştırma ve Tazminat 

1. Kamu yararı amacıyla, ayrımcı olmayan, zamanında, yeterli ve etkin tazminat ödeyerek ve 
kanunî yollarla ve işbu Anlaşmanın II nci Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak yapı
lan işlemler dışında Taraflardan hiçbiri, kendi ülkesi sınırları içerisindeki diğer Taraf yatırımcıları
nın yatırımlarını, devletleştirme, kamulaştırma ve benzeri etkileri yaratan uygulamalara tabi tutma
yacaktır. 

2. Söz konusu tazminat, kamulaştırılacak yatırımın kamulaştırma işleminin uygulanmasından 
ya da bildirilmesinden hemen önceki gerçek değerine eşit olacaktır. Tazminat, gecikme olmaksızın 
ödenecek ve Madde IV, paragraf 2'de belirtilen şekilde serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 

3. Taraflardan birinin yatırımcılarının yatırımlarının savaş, ayaklanma, iç karışıklıklar ya da 
benzeri olaylar nedeniyle diğer Tarafın ülkesinde zarar veya ziyana uğraması halinde, diğer Taraf, 
onları söz konusu zararların karşılanması bakımından kendi yatırımcılarına ya da üçüncü bir ülke 
yatırımcılarına gösterdiği muameleden daha az elverişli olmamak kaydıyla, hangisi daha elverişli 
ise o muameleye tabi tutacaktır. 
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MADDE IV 
- Ülkeye iade ve Transferler 

1. Her bir Taraf, bir yatırımla ilgili tüm transferlerin kendi ülkesi içine ve dışına makul olma
yan bir gecikme olmaksızın yapılmasına iyi niyetle izin verecektir. Bu transferlere aşağıdakiler da
hildir : 

a) Gelirler; 
b) Bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satılması veya tasfiye edilmesinden elde edilen 

meblağlar; 
c) Madde III çerçevesinde ödenecek tazminatlar; 
d) Yatırımlarla ilgili olarak alınmış kredilerin ana para ve faiz ödemeleri; 
e) Bir Tarafın, diğer Tarafın ülkesindeki bir yatırımıyla ilgili olarak istihdam ettiği, çalışma 

izinleri alınmış yabancı uyruklu personelin hak ettiği maaş, ücret ve diğer gelirleri; 
f) Yatırım ihtilaflarından kaynaklanan ödemeler. 
2. Transferler, yatırımcı ile ev sahibi Taraf arasında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, yatırımın 

yapıldığı konvertibl para birimi üzerinden ya da herhangi bir konvertibl para birimi ile transfer ta
rihinde geçerli olan kambiyo kuru üzerinden yapılacaktır. 

MADDE V 
Halefiyet 

1. Taraflardan birinin bir yatırımcısının yaptığı yatırım, yasalara uygun olarak oluşturulmuş 
bir sistem altında ticarî olmayan risklere karşı sigorta ettirilmiş ise, sigortalayanın ilgili sigorta an
laşması şartlarından kaynaklanan halefiyet hakkı diğer Tarafça kabul edilecektir. T 

2. Sigortalayan, yatırımcının sahip olduğu hakların üzerinde bir hakka sahip olmayacaktır. 
3. Taraflardan biri ile sigortalayan arasında çıkabilecek ihtilaflar, işbu Anlaşmanın VII nci 

Maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak çözümlenecektir. 

MADDE VI 
Derogasyon 

İşbu Anlaşma, yatırımlara veya yatırımlarla ilgili faaliyetlere, benzer durumlarda, bu Anlaş
madan daha elverişli koşullar sağlayan : 

a) Tarafların yasaları ve diğer mevzuatı, idarî uygulama, prosedür veya idarî ya da yargısal ka
rarların; 

b) Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin; 
e) Taraflardan birinin bir yatırım anlaşması veya bir yatırım müsaadesi kapsamında üstlendi

ği yükümlülüklerin; 
uygulanmasına mani olmayacaktır. 

MADDE VII 
Taraflardan Biri ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasında Çıkan İhtilafların Çözümlenmesi 

1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasında o yatırımcının yatırımı ile ilgili ola
rak çıkan ihtilaflar, yatırımcı tarafından ev sahibi Tarafa ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak bildirile
cektir. Yatırımcı ile ilgili Taraf, söz konusu ihtilafları, mümkün olduğunca karşılıklı iyi niyetli gö
rüşmeler yaparak çözüme kavuşturacaktır. 

2. Bu ihtilafların, yukarıda 1 inci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay 
içinde çözüme kavuşturulamâması halinde, eğer. yatırımcı ihtilaf konusunu ev sahibi Tarafın usul 
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ve yasalarına göre adlî mahkemesine götürmüşse ve bir yıl içinde karar verilememişse, söz konu
su ihtilaf, yatırımcının kararına göre aşağıda belirtilen uluslararası yargı makamlarına sunulabilir: 

a) "Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım İhtilaflarının Çözümlen
mesi Hakkında Sözleşme" uyarınca kurulmuş Uluslararası Yatırım İhtilafları Çözüm Merkezi (IC-
SID) (her iki Taraf da bu Sözleşmeyi imzalamış ise); -

b) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)'nun Hakemlik 
Kuralları uyarınca, bu amaçla kurulacak bir hakem mahkemesi (her iki Taraf da Birleşmiş Millet-
ler'e üye ise); 

c) Paris Uluslararası Ticaret Odası'nın Hakem Mahkemesi. 
3. Tahkim Kararları, uyuşmazlığın bütün tarafları için bağlayıcı ve kesin olacaktır. Taraflar, 

söz konusu kararı kendi ulusal yasalarına göre yerine getirecektir. 

MADDE VIII 
Taraflar Arasındaki İhtilafların Çözümlenmesi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak, aralarında çıkabi
lecek ihtilafları iyi niyetle hareket ederek ve işbirliği içerisinde süratle ve adil şekilde çözüme ka
vuşturacaklardır. Bu açıdan, Taraflar söz konusu çözüme varmak için doğrudan ve anlamlı görüş
meler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar aralarında bir ihtilaf çıkmasından itibaren altı ay içeri
sinde yukarıda belirtilen şekilde bir çözüme varamazlarsa, bu ihtilaf, taraflardan birinin isteği üze
rine üç üyeden oluşan bir tahkim kuruluna sunulabilir. 

2. Böyle bir isteğin alınmasından itibaren iki ay içinde, her bir Taraf birer hakem tayin ede
ceklerdir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçecek
lerdir. Taraflardan birinin belirtilen sürede bir hakem tayin edememesi halinde, karşı Taraf, Ulus
lararası Adalet Divanı Başkanından bir hakem tayin etmesini isteyebilir. 

3. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde bir Başkan seçemezlerse, bu Başkan, 
Taraflardan birinin isteği üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından tayin edilecektir. 

4. Eğer işbu maddenin yukarıdaki 2 nci ve 3 üncü paragraflarında belirtilen hallerde, Ulusla
rarası Adalet Divanı Başkanının söz konusu görevi yerine getirmesinde engel bulunuyorsa, ya da 
Taraflardan birinin milliyetinde ise, bu atama, Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır. Eğer 
Başkan Yardımcısının da söz konusu görevi yerine getirmesinde engel bulunuyorsa, ya da Taraf
lardan birinin milliyetinde ise, bu atama, Uluslararası Adalet Divanının en kıdemli ve Taraflardan 
birinin milliyetinde olmayan bir üyesi tarafından yapılacaktır. 

5. Tahkim Kurulu, Başkanın seçilmesinden itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın öteki ko
şullarına uygun olacak şekilde usul kurallarını saptayacaktır. Böyle bir saptama yapılamaz ise, tah
kim kurulu, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından, genelde kabul edilmiş uluslararası tahkim 
usulü kurallarını göz önünde bulundurarak usul kurallarını saptamasını isteyecektir. 

6. Aksi kabul edilmediği takdirde, tüm işlemler ve duruşmalar, üçüncü hakemin seçildiği ta
rihten itibaren sekiz ay içinde tamamlanacaktır ve tahkim kurulu, son işlem tarihinden ya da son 
duruşma tarihinden itibaren, hangisi sonra ise, iki ay içinde kararını verecektir. Tahkim Kurulu ço
ğunluk oyu ile karar verecek ve bu karar Tarafları bağlayıcı olacaktır. 

7. Başkan ve diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar, Taraflarca eşit 
oranda ödenecektir. Ancak, Tahkim Kurulu, re'sen Taraflardan birinin bu ücretleri daha yüksek 
oranda ödemesini kararlaştırabilir. • . 

8. Eğer bir ihtilaf, Madde VII koşullarına uygun olarak bir yargı merciine götürülmüşse ve ha
la o merciide ise, işbu madde koşulları uyarınca başka bir uluslararası tahkim kuruluna götürülme
yecektir. Bu durum, Taraflar arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapılmasını önlemeyecektir. 
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MADDE IX 
Yürürlüğe Girme 

1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. On yıl süre ile ge
çerli olacak ve işbu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca sona erdirilmediği takdirde yürürlükte kal
maya devam edecektir. Yürürlüğe girdiği sırada mevcut yatırımlar ve yürürlük tarihinden sonra ya
pılacak ya da iktisap edilecek yatırımlar için geçerli olacaktır. 

2. Taraflardan biri, söz konusu on yıllık sürenin sonunda, ya da sona erme tarihinden sonra 
herhangi bir zamanda geçerli olmak üzere, karşı Tarafa bir yıl önceden yazılı bir bildirim vererek 
işbu Anlaşmayı sona erdirebilir. 

3. İşbu Anlaşmada, Taraflar arasında yapılacak yazılı bir Anlaşma ile değişiklik yapılabilir. 
Böyle bir değişiklik, bunun uygulanması için gereken tüm ulusal işlemler tamamlandıktan ve Ta
raflar bu tamamlamanın yapıldığını karşı Tarafa bildirdikten sonra yürürlüğe girecektir. 

4. İşbu Anlaşmanın sona erdiği tarihten önce yapılan veya iktisap edilen ve işbu Anlaşmanın 
uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın tüm diğer maddelerinin koşullan, sona er
me tarihinden itibaren on yıl süre ile geçerli olacaktır. 

İşbu Anlaşma, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır. 
Ankara'da 9 Şubat 1994 tarihinde, Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi dillerinde ikişer asıl nüs

ha olarak düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına Hükümeti Adına 

Hikmet Çetin Samed Sadıkov 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 31) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük 
İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/319) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 26A. 1996 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.KKGI 196-34211788 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

.• - • Mesut Yılmaz 
Başbakan 

7/699 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbir
liği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı (S. Sayısı: 768) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11.5.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-714101924 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.4.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Güm
rük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği 
ve Karşılıklı Yardıma İlişkin ProtokoP'ün esas amacı, iki ülke Gümrük İdareleri arasında işbirliği 
kurmak ve daha da geliştirmek, bu suretle iki ülke arasında eşya ve yolcu akışını kolaylaştırmak ve 
teşvik etmek, her iki ülkenin ekonomik, sosyal ve malî çıkarlarına aykırı olan Gümrük Kanunları
na karşı işlenen suçlara karşı daha etkin mücadele edebilmektir. 

Sözkonusu Protokol, 9 Şubat 1994 günü Ankara'da imzalanmış olan "Bilimsel, Teknik, Sos
yal ve Ekonomik Alanlarda Kapsamlı İşbirliği Anlaşması"nın IV. Maddesine dayanılarak imzalan
mıştır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 11319 

Karar No : 7 

21.5.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği 

ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı Komisyonumuzun 16.5.1996 Tarihli 5 inci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Gümrük Müs
teşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke Gümrük İdareleri arasında işbirliği kurmak ve geliştirmek, bu suretle eşya ve yolcu 
akışını kolaylaştırmak amacını taşıyan Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkan 
Sedat Aloğlu 

İstanbul 
Kâtip 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Üye 

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye 

M. İstemihan Talay 
İçel 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 

Sözcü 
Cefi Jozef Kamhi 

İstanbul 
Üye 

Cevdet Akçalı 
Adana 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Hasan Tekin Enerem 

İstanbul 
Üye 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Üye 

Temel Karmollaoğlu 
Sivas 

Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 21.6.1996 
Esas No: 1/319 
Karar No : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 12.5.1994 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği sevkedildiği Dışişleri Ko: 

misyonunda görüşüldükten sonra, 18.7.1994 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Türkiye 
Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı 
Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyo
numuzun 12.1.1995 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşimde görüşüldükten sonra, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulu gündeminde S.Sayısı 768 olarak yer almış ancak, erken genel seçimler 
nedeniyle 19 uncu Yasama Dönemi bittiğinden hükümsüz (kadük) sayılmıştır. Türkiye(Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 77 inci maddesi hükmü uyarınca anılan tasarının yenilenmesi suretiyle gö
rüşülmesi talebi, ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 26.4.1996 tarihinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, sözkonusu tasarı önhavalesi gereği 
sevkedildiği Dışişleri Komisyonunda 16.5.1996 tarihinde görüşüldükten sonra 21.5.1996 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilmiştir. 

6.6.1996 tarihinde 53 üncü.Hükümetin istifa etmesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 78 inci maddesi hükmü uyarınca görüşülmesi ertelenen sözkonusu tasarı, yine aynı 
madde hükmü uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve 
komisyonlarda öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması talebine ilişkin yazının 7.6.1996 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumuzun 
17.6.1996 tarihinde yaptığı 31 inci birleşimde Hükümeti temsilen Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları 
ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, 
görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları ile sürdürülen ilişkilerimiz, dış politikamı
za siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda yeni boyutlar kazandırmakta, bölgemizde ve dünyada 
meydana gelen diğer gelişmeler ve oluşumlarla birlikte ülkemizin rolünü ve sorumluluğunu artır
maktadır. 

VII' nci Beş Yıllık Kalkınma Planında; Türk Cumhuriyetleri ile olan işgücü, mal, hizmet ve 
sermaye dolaşımının kolaylaştırılması için gerekli önlemlerin alınacağı, bu ülkelerle olan ilişkile
rimizin koordinasyonunda yaşanılan aksaklıklar gözönüne alınarak, iç teşkilatlanmamızda gerekli 
düzenlemelerin yapılacağı belirtilmektedir. 

Bu çerçevede, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirli
ğinin esaslarını düzenleyen yaklaşık 300 adet anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalarla, sözkonusu 
ülkelerin ekonomilerinin güçlendirilmesi, sosyal yapılarının iyileştirilmesi, bağımsızlıklarının ve 
uluslararası toplumla bütünleşmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Ancak, Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile 1992 yılında başlayan ticarî ilişkileri henüz arzu 
edilen düzeye ulaşmamıştır. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerine ihracatı, 1995 yılında bir önceki 
yıla göre % 22.7 artarak 545.1 milyon dolara, ithalatı ise bir önceki yıla göre % 49.1 artarak 287.3 
milyon dolara ulaşmıştır. Bu değerlerin ihracatımız içindeki payı % 2.4, ithalatımız içindeki payı 
ise % 0.9'dur ve bu payların artırılması amaçlanmaktadır. 

9 Şubat 1994 tarihinde, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasın
da "Bilimsel, Teknik, Sosyal ve Ekonomik Alanlarda Kapsamlı İşbirliği Anlaşması" ile yine aynı 
tarihte, anılan anlaşmanın IV. maddesine dayanılarak "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cum
huriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokol" imza
lanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' (S. Sayısı : 31) 
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Sözkonusu Protokol ile; iki ülkenin gümrük İdareleri arasında işbirliği kurmak ve daha da ge
liştirmek, bu suretle iki ülke arasında eşya ve yolcu akışını kolaylaştırmak ve teşvik etmek, her iki 
ülkenin ekonomik, sosyal ve malî çıkarlarına aykırı olan ve gümrük kanunlarına karşı işlenen suç
larla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek gibi unsurların amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmelerde genel olarak anlaşma, sözleşme ve protokol metinlerinde özellikle ter
cümeden kaynaklanan önemli hatalar yapıldığı ve bu hataların üzerinde Dışişleri Bakanlığının da
ha hassas davranması gerektiği temenni edilmiş ve bu görüşmeleri takiben, sözkonusu Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair düzenlemeleri içeren tasan ve gerekçesi Komisyonumuz
ca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütme
ye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Biltekin Özdemir 
Samsun 

Üye 
Sait Açba 

Afyon 
Üye 

Metin Şahin 
Antalya 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye. 

Mustafa Yıldız 
Erzincan 

Üye 
Zekeriya Temizel 

İstanbul 
Üye 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 
Bu rapor sözcüsü 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

üye 
İbrahim Ertan Yülek 

Adana 
Üye 

Gökhan Çapoğlıi 
Ankara 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
•Adil Aşırım 

İğdır 
•: U v e 

Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Yıldırım Aktürk 

Uşak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında 
İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 9.2.1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin ProtokoF'ün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

'İ. Tez 
Devlet Bakanı 

T.Akyol 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
AdaletBakanı 
M.S.Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
O. Kumharacıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri 
Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri 
Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Dışişleri Komisyonu Metni
nin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Dışişleri Komisyonu Metni
nin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Dışişleri Komisyonu Metni
nin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmişür. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA GÜMRÜK İŞLERİ ALANINDA 

İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIMA İLİŞKİN 
PROTOKOL 

"Âkit Taraflar" olarak adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuri
yeti Hükümeti, 

İki ülke Gümrük İdareleri arasında işbirliği kurmak ve daha da geliştirmek arzularını belirte
rek, 

Gümrük İdarelerinin işbirliği suretiyle iki ülke arasında eşya ve yolcu akışını kolaylaştırmak 
ve teşvik etmek amacıyla, 

Gümrük Kanunlarına karşı işlenen herhangi bir suçun her iki ülkenin ekonomik, sosyal ve ma
lî çıkarlarına aykırı olduğunu dikkate alarak, 

Gümrük suçlarına karşı faaliyetlerde işbirliği suretiyle daha etkin mücadele edilebileceği inan
cıyla, •-••-..... 

9 Şubat 1994 günü Ankara'da imzalanmış olan "Bilimsel, Teknik, Sosyal ve Ekonomik Alan
larda Kapsamlı İşbirliği Anlaşması"nın IV. Maddesine dayanarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
MADDE I 

Bu Anlaşmada geçen : l 

(1) "Gümrük Kanunu" deyimi eşya, el çantaları, bagajlar, uluslararası posta maddeleri, para 
ve diğer kıymetli maddelerin ithalat, ihracat ve transiti, gümrük vergileri ve diğer vergi ve ücretle
rin tahsili ve eşya ve diğer maddelerin sınır ötesi taşınması için müsaade, yasaklık, kısıntı ve izin
ler hakkında düzenleyici hükümleri belirleyen yasal normları, 

(2) "Gümrük Suçları" deyimi Gümrük Kanunlarının ihlalini veya ihlale teşebbüs edilmesini, 
ifade eder. 

MADDE II 
Âkit Taraflar bu Anlaşma çerçevesinde, gümrük işlemleri ve düzenlemeleri ile ilgili deneyim

lerinin karşılıkhdeğişimi ve birbirlerine idarî yardım suretiyle ticareti teşvik amacıyla aralarında
ki işbirliğini ve personeldeğişimini geliştirecek ve yoğunlaştıracaktır. 

MADDE III 
Âkit Taraflar: ( 

(a) Gümrük İdaresinin ulusal ve uluslararası ekonomideki rolü; 
(b) Ülke topraklarına giren ve çıkan eşya, taşıma araçları, bagajlar, posta maddeleri ve diğer 

maddelerin hareketinin Gümrük İdarelerince kontrol edilme yöntemleri; 
(e) Armonize Sistem ve kıymet belirleme uygulamaları yoluyla elde edilen deneyimleri; 
(d) Kaçakçılık faaliyetlerinin başlıca özellikleri, gizleme yöntemleri ve bunların önlenme 

usulleri ve sonuçları; 
(e) Gümrük Kanunları ve Yönetmelikleri; 
(f) Gümrük İdaresinin iyileştirilmesi; 
(g) Gümrük işlemlerinde bilgisayar ve diğer gelişmiş teknik ekipmanlar kullanılması; 
(h) Gümrük İdareleri kurulması, gümrük personeli eğitimi ve yetiştirilmesi; 
(i) Uluslararası kuruluşlarla ilgili deneyimler Ve uluslararası sözleşmelerin uygulanması; 
(j) Âkit Tarafların ortak çıkarına olan diğer konular, hakkında bilgi değişiminde bulunacak

lardır. 
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MADDE IV 

Artan ekonomik işbirliğini geliştirmek düşüncesiyle Âkit Taraflar yeni gümrük kapıları kurul
masını üstlenirler. 

Âkit Taraflar bu amaçla ayrı bir anlaşma imzalayacaklardır. 
MADDE V 

Âkit Taraflar bu Anlaşma çerçevesinde gümrük uygulamaları ile ilgili deneyimlerini 
paylaşmak amacıyla gümrük uzmanları değişiminde bulunacaklardır. 

MADDE VI 

Bir Âkit Tarafın talebi üzerine diğer Âkit Taraf: 
(a) Talep eden Tarafın Gümrük mevzuatına karşı suç işlediğinden şüphe duyulan belli kişiler; 

(b) Talep eden Tarafın gümrük suçlarıyla ilgili olduğunu bildirdiği belli eşya ve maddeler; 
(c) Talep eden Tarafın Gümrük Kanununa karşı suç işlenmesinde kullanıldığından şüphe du

yulan belli taşıma araçları (uçaklar, otomobiller vb.) • 
hakkında yetki alanı ölçüsünde belli dönemler için özel araştırmalar yapacak ve talep eden Tarafa 
konu ile ilgili bir rapor gönderecektir. 

MADDE VII 

Her Âkit Taraf kendi isteği ile veya diğer Âkit Tarafın talebi üzerine özellikle narkotik ve psi-
kotrop maddeler, silahlar, mühimmat ve patlayıcı maddeler, tarihsel, sanatsal, kültürel ve arkeolo
jik değeri olan maddelerle ilgili gümrük suçlarının ortaya çıkarılması amacıyla somut yardım içe
ren bilgileri ihtiyaç duyan Tarafa gönderebilir. • v- ' 

MADDE VIII 

Bu Anlaşma çerçevesinde elde edilen her türlü istihbarat, belge ve diğer bilgiler gizli olarak 
işlem görecek ve yalnızca bu Anlaşma ile belirlenen amaçlar için kullanılacaktır. 

MADDE IX . • . ' 
Âkit Taraflardan biri talep edilen yardımın egemenliğini, güvenliğini veya diğer ulusal çıkar

larını ihlal edecek veya bir kamu veya özel girişimcinin ticarî çıkarlarına yahut geçerli hukukî dü
zenlemelere aykırı düşecek mahiyette olduğunu tespit ettiği takdirde, sözkonusu yardımı sağlamak
tan vazgeçebilir. 

MADDE X 
İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliği ve yardım karşı Tarafa en uygun yolla gönderilecektir. 
Âkit Taraflar doğrudan haberleşebilirler. 

MADDE XI 
Âkit Taraflar bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak harcama gerektiren konularda ayrı 

düzenlemeler yapabilirler. 
MADDE XII 

Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak, Âkit Taraflar iki ülkede değişimli şekilde top
lantılar düzenleyebilirler. Âkit Taraflar toplantıların tarih ve gündemi üzerinde önceden anlaşma
ya varacaklardır. 

Âkit Taraflar bu Anlaşmanın yorumlanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığı dostça işbir
liği ve karşılıklı anlayış çerçevesinde görüşmeler yoluyla çözmek hususunda mutabık kalmışlardır. 
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MADDEXIII \ 

İşbu Anlaşma Âkit Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal formalitelerin 
tamamlanmış olduğunu birbirlerine bildirdikleri notaların teatisini takip eden gün yürürlüğe gire
cek ve Taraflardan birinin diğer Tarafa bu Anlaşmanın sona erdirileceğini yazılı olarak bildireceği 
tarihten itibaren altı ay geçinceye kadar sınırsız süre ile yürürlükte kalacaktır. 

işbu Anlaşma Ankara'da 9 Şubat 1994 tarihinde, Türkiye ve Azerbaycan Türkçesiyle, her iki
si de aynı ölçüde geçerli olmak üzere ikişer örnek halinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA ' 

ALİ ŞEVKİ EREK TAHİRALİYEV 
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Dönem : 20 Yasama Yı l ı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 63) 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa 

Komisyonu Raporu (1/489) 

T.Ç. 
Başbakanlık 16.7.1996 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI 101-1064/3027 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.7.1996 tarihinde kararlaştırılan "Bakanlıklar 

ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bakanlar Kurulunun Koalisyon biçiminde oluşması halinde, koalisyon ortaklarının uyumlu ça
lışması büyük önem taşımakta ve iletişim kopukluğu meydana gelmemesi için bazı tedbirlerin alın
masında zorunluluk bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Başbakanlık ve bakanlıklarla bunlara bağlı kuruluşlarda teşkilat kanunu bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın atama ve nakillerin yapılacağı usulleri belirleyen 2451 sayılı Kanu
na bir hüküm eklenmesinde zaruret görülmektedir. 

Yapılan bu düzenlemeyle, 2451 sayılı Kanun kapsamına giren kuruluşlar ile diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarında, müşterek kararla veya sadece Başbakanın imzası ile yapılan atama işlemle
rinde, özel kanunlarında hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Başbakan Yardımcısının 
da imzasının bulunması zorunlu hale getirilmekte ve bu suretle Bakanlar Kurulunun fonksiyonla
rını uyumlu ve etkili bir şekilde ifa edebilmesi amaçlanmaktadır. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 23.7.1996 

Esas No. : 11489 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 18.7.1996 tarihide Esas Komisyon olarak Komisyonumuza gönderilen, Ba

kanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı (1/489), Komisyonumuzun 22.7.1996 tarihli toplantısında Devlet Bakanları Meh
met Altınsoy ve Nevzat Ercan da bulunduğu halde incelenmiştir. 
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Tasarı, koalisyon hükümetlerinde Bakanlar Kurulunun daha uyumlu çalışmasını sağlamaya 
yönelik bir düzenlemenin, 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ek madde olarak eklenmesini 
önermektedir. 

Bu düzenleme ile 2451 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda müşterek kararla veya sadece başba
kanın imzası ile yapılan atamalarda, Özel kanunlarında hüküm bulunup bulunmadığına bakılmak
sızın, başbakan yardımcısının da imzasının bulunması zorunlu hale getirilmektedir. 

Gerekçesi doğrultusunda Tasarıyı uygun bulan komisyonumuz, tümü üzerindeki görüşmeleri 
tamamlamış ve maddelerinin görüşülmesini kabul etmiştir. 

1 inci maddenin görüşmeleri sırasında; koalisyon hükümeti kategorisini ifade etmek üzere "or
tak hükümet" ve "karma hükümet" ibareleri üzerinde de durulmakla beraber Anayasanın 150 ve 
162 nci maddelerinde dolaylı olarak koalisyona değinilirken iktidar gruplarından sözetmesi ve ana
yasa hukukundaki anlatımına uygun düşmesi nedeniyle "Bakanlar Kurulunun birden fazla siyasî 
partiden oluşması" ibaresi tercih olunmuştur. 

Ayrıca, bu düzenlemenin, koalisyon hükümetleriyle ilgili olduğu, Anayasanın 114 üncü mad
desinde sözedilen geçici Bakanlar Kuruluyla bir bağlantısının bulunmadığı görüşünde de birleşil-
miştir. 

Anayasamızda, koalisyon hükümetleriyle ilgili olarak doğrudan bir düzenleme yoktur. Anaya
sanın 150 ve 162 nci hükümlerinde dolaylı olarak koalisyon işaret olunmaktadır. Aynı şekilde ko
alisyon hükümetlerinde başbakanın mensubu olmadığı ortak partinin yürütme organındaki temsil
cisi konusunda da Anayasa, susmaktadır. 

Başbakan yardımcılığı, müstakil hükümet çeşitlerinde de mevcut olmakla birlikte koalisyon 
hükümetlerinde düzenleme boşluğunu doldurmuş önemli bir kurumdur. (3046 sayılı Kanun, mad
de, 4, Armağan, Servet, 1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu, İstanbul 1978. shf. 24 vd.) Koalisyon 
hükümetleri çeşidinde, başbakan yardımcısına, başbakanın işlemlerine katılma yetkisini vermek, 
koalisyonun yapısı ve muhtevası gereğidir. Öte yandan bu yönde bir düzenlemenin Anayasanın ça
tısı ile çatıştığı söylenemez. Başbakan yardımcısı da, birlikte siyasî sorumluluk kuralına bağlıdır. 
(Anayasa Madde 112) Koalisyonlarda, başbakanın "primus inter pares"= eşitler arasında birincili
ği prensibi esasen belli bir yumuşamaya dönüşmektedir. 

Karma (ortak) hükümetlerde başbakan yardımcısına verilen "başbakanın işlemine katılma yet
kisini tanımak, fiili bir ihtiyaç olduktan başka parlementer sistemin icaplarıyla da bağdaşmakta
dır. 

Esasen başbakan yardımcılığı konusunda bir anayasal boşluk vardır. (Armağan, a.g.e. shf. 24) 
Anayasal veya yasal boşlukların, yasama organınca düzenleme yoluyla doldurulması, bu konuda 
Anayasaya aykırılık dışında bir sınırlamanın olmaması, yasama yetkisinin asliliği ve genelliği 
prensibinden kaynaklanan bir sonuçtur. (Anayasa md. 7,87. Özbudun, Ergun, Prof. Dr. Türk Ana
yasa Hukuku, Ank. 1995. shf. 164 vd.) 

Bu görüşler doğrultusunda maddenin, birinci fıkrası kabul edilmiştir. 
İkinci fıkra ise getirilen düzenlemenin aynı doğrultuda nakil ve görevden alma işlemlerinde de 

uygulanmasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasıyla kabul edilmiştir. 
Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
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Raporumuz Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Sözcü 

M. Kemal Ay kur t 
Denizli 

Üye 
Nejat Ar seven 

Ankara 
(Muhalifim, söz hakkım saklıdır) 

Üye 
Lütfü Doğan 
Gümüşhane 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul 
Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Ergim Özkan 

Niğde 

Üye 
Metin Bostancıoğlu 

Sinop 
(Muhalefet şerhi ile) 

Başkanvekili 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Kâtip 
M. Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

M. Seyfı Oktay 
Ankara 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Atila Sav 
Hatay 

(Karşı oy yazım ekli, söz hakkım saklıdır) 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Üye 
Hayrettin Dilekcan 

Karabük 
Üye 

İhsan Çabuk 
Ordu 

(Toplantıya katıldı imzada bulunamadı) 
Üye , 

Mahmut Yılbaş 
Van 

KARŞI OY YAZIMIZ 
Bu düzenleme Başbakanın yetkilerinin siyasî parti Genel Başkanları veya siyasî parti temsil

cileri arasında paylaşılmasını, Başbakanın iradesini başka bir siyasî parti Genel Başkanı veya o si
yasî partiyi temsil eden bir bakanın ipoteği altına sokmaktadır. Başbakanın yetkisi bölünmekte ve 
çift başbakan konumuna sokmaktadır. 

Bu hüküm sistemi bozacaktır. 
Böyle bir hüküm Anayasal sisteme ters düştüğü gibi, Anayasanın 105 ve 112 nci maddelerine 

de doğrudan aykırı bulunmaktadır. 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Atila Sav 
Hatay 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 23.4.1981 tarihli ve 2451 

sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE — Bakanlar Kurulunun 

birden ziyade siyasî partiye mensup Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesinden veya siyasî 
partilerin milletvekili seçilme yeterliğine sahip 
üyelerinden teşekkül etmesi halinde, 2451 sa
yılı Kanuna ve diğer kanunlara göre yapılacak 
atamalara ilişkin müşterek kararların, Başba
kan ve Başbakan Yardımcısı tarafından imza
lanması zorunludur. 

Ayrıca, kanunlarda Başbakanın imzası ile 
yapılması öngörülen diğer atamalarda dayuka-
rıdaki fıkra hükmü uygulanır." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE3. —Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Bşkb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

t. Esengün 
Devlet Bakanı 

B. Aksoy 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
B. Şeker 

Millî Savunma Bakanı. 
T. Tayan 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

San. ve Tic. Bakanı 
Y.Erez 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanuna Bir Ek Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 23.4.1981 tarihli ve 2451 

sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1. T- Bakanlar Kurulunun 

birden fazla partiden oluşması durumunda, bu 
Kanuna göre alınacak müşterek kararın başba
kandan başka diğer iktidar partisine veya parti
lerine mensup başbakan yardımcısı veya yar
dımcıları tarafından imzalanması zorunludur. 

Ayrıca, diğer kanunlarda başbakanın im
zası ile yapılması öngörülen atama, nakil ve 
görevden alma işlemlerinde de yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanır. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
G. Dağdaş 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demir can 

• İçişleri Bakanı 
M. Ağar . 

Bay. İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Tekir 

Devlet Bakanı 
N.K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
A. O. Tunç 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Günbey 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
Maliye Bakanı 

Doç. Dr. A. Şener 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

N. Çelik 
Kültür Bakanı 
/. Kahraman 
Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 
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