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I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açılarak dört oturum yaptı. 
Birinci Oturum 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedükye 120 arka
daşının, Anayasanın 93 üncü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddesi uyarınca, Refah Partisi Grup Baş-
kanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Mil
letvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Ve
rilmesi Hakkında Kanun Teklifini Görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü 
toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi; 

Olağanüstü toplantı isteminin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunduğuna ve bu ne
denle, TBMM Genel Kurulunun 27 Ağustos 1996 Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya 
çağrıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Olağanüstü toplantı konusu, Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Veril

mesi Hakkında Kanun Teklifinin Başkanlıkça havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonundaki gö-, 
rüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre komisyona tavsi
ye edilmesine, 

Kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine imkân sağlamak amacıyla Ge
nel Kurul çalışmalarına saat 20.00'ye kadar ara verilmesine., bu saate kadar komisyon raporunun 
yetişmemesi halinde Başkanlıkça tekrar ara verilmesine, kanun teklifinin 48 saat beklemeden gün
deme alınarak görüşmelerine başlanmasına ve bitimine kadar çalışmalara devam olunmasına, 

İlişkin DYP ve RP Gruplarının müşterek önerileri kabul edildi. 
İran, Pakistan, Singapur, Endonezya ve Malezya'ya gidecek olan; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Fehim 

Adak'in, 
Başbakan Necmettin Erbakan'a, dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Tansu Çiller'in, 
Devlet Bakanı Abdullah Gül'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün, 
Devlet Bakanı Sabri Tekir'e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın, 
Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un, 
Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin, 
Devlet Bakanı Nevzat Ercan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı M. Salim Ensarioğlu'nun; 
Irak'a gidecek olan : 
Adalet Bakanı Şevket Kazan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un, 
Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın, 
Almanya ve İsviçre'ye gidecek olan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Bekir,Aksoy'un, 
Özbekistan ve Kazakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'c, dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın; 
İran, Pakistan, Singapur, Endonezya ve Malezya'ya gidecek olan : 
Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'a, dönüşüne kadar, vekillik etmesi daha önce uygun gö

rülen Devlet Bakanı Bekir Aksoy'un yerine 12 Ağustos 1996 tarihinden itibaren Devlet Bakanı Ba-
hattin Şeker'in, 
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Başbakan Necmettin Erbakan'a, dönüşüne kadar vekillik etmesi daha önce uygun görülen Dı

şişleri Bakanı ve Başbakan YardımcısrTansu Çiller'in 15 Ağustos 1996 tarihinde yurt dışına git
mesi sebebiyle, sadece bu tarih süresince, Devlet Bakanı Fehim Adak'ın, 

Devlet Bakanı Nevzat Ercan'a, dönüşüne kadar vekillik etmesi daha önce uygun görülen Dev
let Bakanı M. Salim Ensarioğlu'nun yerine sadece 15 Ağustos 1996 tarihinde Ulaştırma Bakanı 
Ömer Barutçu'nun, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'a, dönüşüne kadar vekillik etmesi daha önce 
uygun görülen Devlet Bakanı Fehim Adak'ın yerine sadece 15 Ağustos 1996 tarihinde Maliye Ba
kanı Abdüllatif Şener'in; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan : 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı. Ufuk 

Söylemez'in, 
Devlet Bakanı M. Salim Ensarioğlu'ya, dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım 

Erez'in, 
Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in, 
Orman Bakanı M. Halk Dağlı'ya, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Namık Kemal Zcybek'in, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
31.7.1996 tarih ve 4159 sayılı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun Bazı Maddele

rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 
2.8.1996 tarih ve 4162 sayılı Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Hakların

da Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanununun, 
Anayasanın 89 uncu maddesi uyarınca, bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ve, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Mısır Meclis Başkanının vaki davetine icabet etmek 

üzere TBMM Başkanının başkanlığındaki altı kişilik Parlamento heyetinde yer alacak milletvekil
lerine ilişkin Başkanlık tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kâzım Üstüner Ahmet Dökülmez 
Burdur Kahramanmaraş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Oturum 

Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkında Kanun Tekli
finin (2/428) (S. Sayısı : 90) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Yasalaşmasında zaruret görülen bazı önemli kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesine imkân 
sağlamak bakımından, İçtüzüğün 7 nci maddesi gereğince, Genel Kurul çalışmalarına devam olun
masına ilişkin DYP ve RP Gruplarının müşterek önerisi kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 28 Ağustos 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 05.08'de son verildi. 

Uluç Gürkan 
Başkanvekili . 

Kâzım Üstüner Ahmet Dökülmez 
Burdur Kahramanmaraş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
. . ;—; —© 
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GELEN KÂĞITLAR 

28 . 8 .1996 ÇARŞAMBA 
Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 

1. - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 31.7.1996 tarih ve 4159 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaş
kanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi (1/496, 3/444) (Sanayi, Ticaret, Ener
ji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.8.1996) 

2. - Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapıl
masına Dair 2.8.1996 tarih ve 4162 sayılı Yetki Kanunu ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğin
ce Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi (1/497, 3/445) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.8.1996) 

Tasarılar 
1. - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı (1/498) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.8.1996) 
2. - İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İa

şe Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/499) (Millî Savunma 
ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.8.1996) 

3. - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı (1/500) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.8.1996) 

4. - Bazı Yatırını ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devrct Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkın
da 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/501) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.8.1996) 

Teklifler 
1. - Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 4 Arkadaşının; Kemalpaşa İlçesi Kurulması 

Hakkında Kanun Teklifi (2/429) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.8.1996) 

2. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/430) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.8.1996) 

3. - Hatay Milletvekili Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/431) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.1996) 

4. - Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 12 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/432) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.8.1996) 

5. - İsparta Milletvekili Halil Yıldız ve 83 Arkadaşının; Jeotermal Kaynaklar Kanunu Teklifi 
(2/433) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar ve Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.8.1996) 

6. - Ankara Milletvekili Ersönmcz Yarbay ve 7 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/434) (Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.8.1996) 

7. - Niğde Milletvekili Akın Gönen'in; Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/435) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.8.1996) 

Tezkereler v 
1. -Cumhurbaşkanlığı 1995 Malî Yılı Kesinhcsap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhur

başkanlığı Genel Sekreterliği tezkeresi (3/446) (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.8.1996) 
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2. - Sinan İyit Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 

(3/447) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.8.1996) 
3. - Ali Osman Köse, Rabbena Hanedar, Hasan Şahingöz ve Ali Nazik Haklarındaki Ölüm Ce

zalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/448) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 9.8.1996) 

4. - Murat Katrağ Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/449) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.8.1996) 

Raporlar 
1. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko

misyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) (GÜNDEME) 
• 2. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatle

ri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) (GÜNDEME) 

3. -Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/456) (S. 
Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) (GÜNDEME) 

4. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/462) 
(S. Sayısı: 67) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) (GÜNDEME) 

5. - Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) (GÜNDEME) 

6. -Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) (GÜNDEME) 

7. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanu
nun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/479) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) (GÜNDEME) 

8. - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/485) (S. Sayısı : 74) (Da
ğıtma tarihi : 28.8.1996) (GÜNDEME) 

9. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/466) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) (GÜNDEME) 

10. - Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/454) (S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) (GÜNDEME) 

11. - Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Ye
timleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/393) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) (GÜNDEME) 

12. - Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/440) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) (GÜNDEME) 

13. -Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Dışişleri vePlan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/294) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) (GÜNDEME) 
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14. -Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş

viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/357) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) (GÜNDEME) 

15. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyü
kelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/311) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma Tarihi 
: 2&8.1996) (GÜNDEME) 

v 16. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Protokolün Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve,Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/310) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma Tarihi : 28.8.1996) (GÜNDEME) 

17. - Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/361) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma Tari
hi : 28.8.1996) (GÜNDEME) 

18 . - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvi
ki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/365) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma Tarihi: 28.8.1996) (GÜN
DEME) 

19. - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve, 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/356) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma Tarihi : 
28.8.1996) (GÜNDEME) 

20. - Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma Tarihi: 28.8.1996) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, Malezya'da düzenlenen Müslüman Kadın Parla

menterler Konferansına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 5.8.1996) 

2. - Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'in, S.S.K. Ok Meydanı Hastanesinde vuku bul
duğu iddia edilen tecavüz olaylarına ve bu konuda alınacak tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (Başkanlığa geliş tarihi,: 6.8-1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1.-İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara yapılan 

yardımlara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1242) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 5.8.1996) 

2. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılan 
helikopterlerin ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1243) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.8.1996) ' 

3. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Başbakan Yardımcısının işçi ve işçi-işveren sen
dikalarına yönelik basına yansıyan bazı sözlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1244) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.8.1996) 

4. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Hava Kuvvetlerinin, İran topraklan ve hava sa
hasında izne bağlı kalmaksızın silahlı keşif yapmasının İran makamlarından talep edilip edilmedi
ğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1245) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.8.1996) 

5. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TÜBİTAK'a alınan personele ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.1996) 

6. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığa alınan personele ilişkin Çevre Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1247) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.8.1996) 
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7. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bakanlığa alınan personele ilişkin Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1248) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.8.1996) 
8. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Başbakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşları

na alınan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1249) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.8.1996) 

9. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Söylemez Çetesi ile ilişkileri olduğu iddia edi
len emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1250) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.8.1996) 

10. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Altın Kuş'un bulunmasıyla ilgili olarak yürü
tülen çalışmalara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1251) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 15.8.1996) , 

11. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Mihrişah Sultan Vakfı'na ait olduğu iddia edi
len arazilerin bedellerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1252) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.8.1996) 

12. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, zararlı olduğu iddia edilen bir kitabın, okullar
da dağıtılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1253) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 15.8.1996) 

13. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, orman yangınlarını önlemek için almacak ted
birlere ve personelin eğitimine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1254) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 15.8.1996) 

14. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, CNN Televizyonunun "Türkiye'nin dünya ça
pında terörü finanse ettiğine" dair haberiyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanın
dan yazılı soru Önergesi (7/1255) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.8.1996) 

15. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, kumarhane işletmelerine ve kumardan kazanç 
elde eden kişilerin gelirlerine vergi tahakkuk ettirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1256) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.8.1996) 

16. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, kronik karaciğer rahatsızlıkları ve siroz tedavi
sinde kullanılan bir ilaca ithal izninin verilmeyiş nedenine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1996) 

17. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Başbakanlık Tanıtma Fonu'na ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1258) '(Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1996) 

18. - İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Başbakanlık Tanıtma Fonu'na ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1259) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1996) 

19. - Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü'nün, Yozgat-Sorgun-Ahmet Fakılı Köyü Jandar
ma Karakolu'na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1260) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.8.1996) 

20. - Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, YÖK burslusu olarak Master ve Doktora yapmak 
üzere yurt dışına gönderilip geri çağrılan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1261) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.8.1996) 

.21. - Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Başbakan Vekilinin tanıtma fonunu bağlı oldu
ğu Devlet Bakanından başka bir Devlet Bakanına bağlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1262) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.8.1996) ' " • 

22. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, yataklı tedavi kurumlarının kan ve kan ürünleri 
stoklarına ve bu stokların denetlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1263) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.8.1996) 

23. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, insan sağlığına zarar verdiği iddia edilen bit ilacı
na ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1264) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.8.1996) 

24. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Başbakan vekilinin Tanıtma Fonu veya*Baş-
bakanlık İdari ve Malî İşler Daire Başkanlığı kaynaklarından 65 milyar lirayı bir siyasî partiye ak
tardığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1265) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.8.1996) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

28 Ağustos 1996 Çarşamba 
BAŞKAN: Başkanvekili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

. ' • ' . • • • - — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açı
yorum. 

III-YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'a kadar yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları vardır. 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin bazı ihalelerindeki usulsüzlük ve yolsuzluklarla 

ilgili olarak, eski Başbakan Tansu Çiller hakkında kurulan (9/1) esas numaralı Meclis Soruşturma
sı Komisyonunun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım. 

IV.-BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - (9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/452) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6 Haziran 1996 tarihinde teşekkül edip, çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasanın 
100 üncü maddesinde belirtilen iki aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Soruşturmanın bitirilmemesi nedeniyle, Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, ilk sürenin bitiminden itibaren, iki aylık eksüre istenmesi
ne karar vermiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Metin Bostancıoğlu 

Sinop 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunaca

ğım: 
2. - Türkiye.- AT Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 

Kuzey Atlantik Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenterler Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk gruplar için Si
yasî Parti Gruplarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi 
(3145i) 

28 Ağustos 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin mensubu bulunduğu Türkiyc-AT Karma Parlamento Komis-
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yonu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Kuzey Atlantik Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İş
birliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin boş bulunan üyelikle
rine siyasî parti gruplarınca bildirilen ekli listedeki isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu 

Sayın A. Aykon Doğan (İsparta) 
Sayın Kahraman Emmioğlu (İstanbul) 
Sayın Bahri Zengin . (İstanbul) 
Sayın Ahmet Derin (Kütahya) 
Sayın Bülent Arınç (Manisa) 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 

Asıl: 
Sayın Cemal Külahlı (Bursa) 
Yedek: 
Sayın Mehmet Sılay (Hatay) 
Sayın Zeki Ünal (Karaman) 

Kuzey Atlantik Asamblesi 
Sayın Şamil Ayrım (İğdır) 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
Sayın Feyzi İnceöz (Tokat) 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 
Sayın Necmettin Aydın (Zonguldak) 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Doğru Yol Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş önerileri vardır; oku

tup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 
V. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
I. - Bazı kanun ve kanun tasarılarının ilgili komisyonlardaki görüşmelerine 48 saat geçme

den başlanmasına; Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden ya
pılması ile görüşülecek konulara ilişkin DYP Grubu önerisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 28 Ağustos 1996 Çarşamba günü yapılan toplantısında siyasî parti grup

ları arasında oybirliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerilerinin İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Saffet Arıkan Bedük 

Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 

Öneriler: 
1. İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe 

Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kim-
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lik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Başkanlıkça havale edil
diği Millî Savunma ve İçişleri Komisyonlarındaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre Millî Savunma ve İçişleri Komisyonlarına tavsiye edilmesi öne
rilmiştir. 

2. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
Başkanlıkça havale edildikleri Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden 
başlanmasının İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonuna tavsiye edilmesi öne
rilmiştir. 

3. Genel Kurulun 29.8.1996 Perşembe günü 11.00-19.00 ve 20.00-24-00 saatleri, 30.8.1996 
Cuma günü 14,00-19.00,20.00-24.00 saatleri arasında çalışması, 30.8.1996 Cuma günkü birleşim
de de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

4. Genel Kurulun 28.8.1996 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi 
önerilmiştir. 

5. Gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 18 in
ci sırasında yer alan 43 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına, 19 uncu sırasında yer 
alan 45 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 20 nci sırasında yer alan 46 sıra sayılı kanun 
tasarısının 10 uncu sırasına, 21 inci sırasında yer alan 48 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci sıra
sına, 22 nci sırasında yer alan 49 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 23 üncü sırasında yer 
alan 50 sıra sayıl] kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 52 sıra sayılı ka
nun tasarısının 14 üncü sırasına, 25 inci sırasında yer alan 54 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci 
sırasına, 28 inci sırasında yer alan 57 sıra sayılıkanun tasarısının 16 ncı sırasına alınması öneril
miştir. 

BAŞKAN - Lehte ve aleyhte söz talebi var mı? 
Aleyhte, Sayın Oya Araslı ve Sayın Mümtaz Soysal. 

Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önerinin aleyhindeyim. Birin

ci nedeni, böyle bir önerinin buraya gelemeyeceğidir; çünkü, Danışma Kuruluna öneri olarak geti
rilen metinle şu anda -Danışma Kurulunda, üzerinde anlaşma yapılmamıştır- "Genel Kurulun oyu
na sunuyoruz" denilen metin birbirinden farklıdır. 

Danışma Kurulunda, Kurula dahil olan grup başkanvekillerinin bir kısmının bu önerinin kar
şısında olmasının bir nedeni de, önerinin yeteri kadar açıklık taşımayışıydı. Malumunuz, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, Danışma Kurulu kararıyla, komisyonlarda birtakım yasanın 48 sa
atlik süre geçmeden görüşülmesine imkân tanımaktadır; ancak, böyle bir kararın alınabilmesi için, 
bu imkândan yararlanacak yasanın hangi yasa olduğu, hangi komisyonda bulunduğu açık ve seçik 
bir biçimde öneride yer almalıdır. Danışma Kuruluna getirilmiş olan öneride böyle bir açıklık yok
tu ve böyle bir açıklık olmayışı nedeniyle, Danışma Kuruluna katılan grup başkanvekillerimizden 
bir kısmı ret oyunu kullandılar. O nedenle, şu anda, huzurunuzda oylarınıza sunulan metin Danış
ma Kuruluna sunulan metinle aynı olmadığı için, burada, bu görüşmenin açılmasının dahi usulsüz 
ve yersiz olduğu görüşündeyim. 

Bu önergeye ikinci karşı oluş nedenime gelince: Evet, öncelikle konuşulması gerektiği bildi
rilen bu yasalar, gerçekten, Türkiye için fevkalade önem taşımaktadır. Bunların, çok yıllar önce, bu 
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Yüce Meclisin huzuruna getirilip birer çözüm olarak Türk Milletine sunulması gerekirdi; ama, bu 
paketin içerisinde, örneğin bir yasa var: Olağanüstü halin doğurduğu birtakım sıkıntıları giderme
ye yönelik, daha demokratik çerçeve içerisinde çözümler getirmeye yönelik bir öneri... Türkiye, 
yirmi yılı aşkın bir süredir böyle bir çözümün bekleyişi içerisinde. Gönül arzu ederdi ki, böyle bir 
çözümü oluştururken Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, inceleme yapabilmek, tar
tışma yapabilmek, gerekirse birtakım uzmanlara danışabilmek için yeterli bir süre imkânıyla dona
tılsın. 

Kimden neyi kaçırıyoruz?! Bu kadar zaman bekledikten sonra, üyelerimizden 48 saatlik bir sü
reyi esirgeyecek acelemiz neden?! Bir an önce bir şey mi yapmak istiyoruz, doğru dürüst bir çö
züm mü getirmek istiyoruz ve bu doğru dürüst çözümü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri
nin değerli görüşleri üzerine mi inşa etmek istiyoruz; yoksa Hükümetin "buyurun bunu kabul ettik" 
diyerek "yasa şeklinde çıkarın" diye önümüze koyduğu bir metni gayet rutin bir süreçten geçirerek, 
yasa diye kamuoyunun önüne sunmak mı istiyoruz?! 

Benim kulaklarımdan gitmeyen bir söz var. Hâlâ havada bu sözler. Refahyol Hükümeti, göre
ve başladığı ilk günlerde demişti ki: "Bizim amacımız, Türkiye Büyük Millet Meclisini ön plana 
çıkarmak; milletvekillerinin iradesini her olayda hâkim kılmak. Biz, buna imkân hazırlayacağız." 
Bu şekilde mi hazırlanıyor bu imkân?! Türkiye Büyük Millet Meclisi, görüşecek bu kadar önemli 
konulan vardı, çözümlenecek bu kadar önemli sorunları vardı, niye tatile sokuldu; tatilden, olağa
nüstü toplantı için geriye çağırıldı; alelacele, kaptıkaçtı bir yasa çıkarsın diye mi çağırıldı? 

Sayın milletvekilleri, taşıdığımız sıfatın ve üzerimizde bulunan görevin ne kadar ciddî bir gö
rev olduğunun bilincine vararak burada yerlerimizi işgal edelim ve oylarımızı kullanalım. Biz, hiç
bir zaman, Hükümetin, üzerinde inceleme yapmamıza fırsat tanımadan önümüze koyduğu birtakım 
metinlerin, onay mevkii değiliz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bu metinleri tartışmak, bun
larla ilgili incelemeleri yapabilmek için gerekli süreleri istiyoruz; hem komisyonlarda hem Genel 
Kurulda, bize bu incelemeyi yapabilme imkânının bırakılmasını istiyoruz. Bunun bizden esirgen
mesi demek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk Milleti adına yaptığı görevin eksik bir biçim
de yerine getirilmesini istemek demektir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım ve bu öne
ri hakkında oy kullanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin içerisinde görev yapan ve görevinin 
bilinci içerisinde olan insanlar sıfatıyla hareket edelim, oyumuzu ona göre kullanalım. 

Bu tür öneriler, artık, alışkanlık haline geldi. Bu, bir değil, iki değil, üç değil. Dün, Yüce Mec
lisin içine düştüğü durumu gördüğüm zaman, doğrusu, bir milletvekili olarak utanç içinde olduğu
mu sizlere ifade etmek istiyorum. Buraya gelindi; komisyon görüşmesini yapacak mı, bitirdi mi, 
bitirmedi mi, basıldı mı, basılacak mı endişesi içerisinde, milletvekilleri saatlerce meşgul edildi; 
ondan sonra, doğru dürüst tartışma yapmaya imkân kalmadan, Komisyondan gelen metni yeteri ka
dar incelemeden, milletvekilleri, oylamaya geçmek zorunda kaldılar. Bunları alışkanlık haline ge
tirmemek lazım. Doğrudur; Türkiye'nin, birtakım, fevkalade ve acilen çözümlenmesi gereken so
runları olabilir. O zaman, İçtüzüğün bize verdiği ve yasalaştırma prosedürünü hızlandıran bu tür 
imkânlardan yararlanabiliriz; ama, bunu bir alışkanlık haline getirdiğimiz zaman, her yasa için bu 
imkânlardan yararlanmaya kalkıştığımız zaman, kendi elimizle, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ikinci, üçüncü planda bir yere itmiş oluruz. Türkiye Büyük Millet Meclisini bu kadere mahkûm et
mek hakkı hiçbirimizde yoktur. 

Bu nedenle, bu öneriye aleyhte oy kullanacağımı ve bu önerinin aleyhinde oy kullanmanın da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak hepinizin görevi olması gerektiğini sizlere bu kürsü
den hatırlatmak istiyorum ve biz, bu gidişe, bugün, burada, dur diyemezsek, yarın, öbür gün, hep 
bu 48 saatlerden feragat etmek zorunda kalacağız ve günün birinde, kendimizi, Hükümetin öniimü-

- 1 9 7 -



T.B.M.M. B : 8 9 28 .8 .1996 0 : 1 
ze sunduğu metinleri sadece onaylayan bir makamda görme utancına düşeceğiz, kendimizi bu du
rumda bulacağız. Onun için, bir an önce bu gidişe dur demenin hepimizin görevi olduğuna inanı
yorum ve bütün değerli milletvekilerinin bu görev bilinci içerisinde oy kullanacağına inanarak say
gılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 
Lehinde, Sayın Temel Karamollaoğlu; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; dün, Büyük 

Millet Meclisimiz, zorunlu tasarruf kesintilerinin bundan sonra yapılmaması konusunda bir teklifi 
görüştü ve kabul etti. Bundan dolayı Yüce Meclisi ve bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle
ce, bir düzenleme meydana geldi, herkesin şikâyet ettiği bir konu düzeltilmiş oldu. 

Bugün de, Yüce Meclise, aciliyet kesbeden birtakım konularda, bazı kanunlarda değişiklik ya
pılmasına dair tasarıları görüşmek üzere bir teklif sunmuş bulunuyoruz. Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekili Saffet Arıkan Bedük Bey tarafından sunulan bu öneriyi, elbette destekliyoruz. 

Arkadaşlarımız, bu çalışmalar yapılırken, Yüce Meclise ve sayın üyelere gerekli zamanın, sü
renin verilmesi gerektiğini dile getirdiler, doğrudur; elbette bunu arzu ediyoruz; ancak, zaten bizim 
yapmış olduğumuz çalışmaların tamamı Anayasaya ve İçtüzüğe göre yapılmaktadır. Getirdiğimiz 
hiçbir teklif, ne Anayasanın üstündedir ne de İçtüzük tadilatı mahiyetindedir; fakat, memleketimiz
de, birtakım konular kangren haline gelmiştir. Yıllardır, İl İdaresi Kanununda birtakım değişiklik
ler yapılması, böylece olağanüstü hal uygulamasına gidilmeden terörle daha rahat mücadele edil
mesi konusunda Meclise kanun teklifleri de verildi, birçok çalışmalar yapıldı; ama, bir türlü neti
ceye gidilemedi. Devletin gelir kaynaklarını artırabilmek, birtakım israfa mani olabilmek, yatırım
ları hızlandırabilmek için birçok teklifler oldu; ama, hepsi teklif bazında kaldı, gerçekleştirileme
di. Birtakım konuların kısa sürede görüşülmesi, o konuların alelusul üzerinden geçilmesi manası
na gelmez. Dün, komisyon, 4 maddelik bir kanun teklifinin -ki, aslında tek maddelik bir kanun tek
lifidir- bir maddesi üzerinde beş saatten fazla çalıştı. Eğer, buna, çalışılmadı, arkadaşlarımıza yete
ri kadar söz verilmedi, arkadaşlarımız fikirlerini ifade edemedi diyorsak, el insaf demek icap eder 
ve muhalefet partilerine mensup arkadaşlarımızın olumlu teklifleri, önerileri de her zaman dikkate 
alındı; dün de bunun bir örneğini zaten birlikte yaşadık. 

Şimdi, Yüce Meclisin tasvibine sunulan bu önerimiz, uzun yıllar -uzun yıllar diyorum, aylar 
değil- hepimizin arzu ettiği birtakım konuları Yüce Mecliste mümkün olduğu kadar süratle görü
şerek kanunlaştırmak üzere huzurunuza getirilmiş bulunuyor. Bu kanunları, biz, iki ay sonra da al
tı ay sonra da görüşebiliriz; ama, o zaman, iki ay, altı ay daha, birtakım sıkıntılara razı olmak mec
buriyetinde kalırız. 

Sizlerden talebimiz, arzumuz, isteğimiz şu: Evet, biraz yorulacağız. Tatilinizi kestik; hepimiz, 
seçmenlerimizle görüşmeye ara verdik; belki, kendi beldelerimizden, ilçelerimizden, seçim bölge
lerimizden buraya geldik; ama, burada şu üç dört gün zaıfında çok ciddî konuları biraz yorularak ' 
görüşeceğiz. Meclisin 15.00-19.00 arasındaki çalışma saatleri içinde değil de, sabahleyin 10.30'da, 
11.00'de başlayıp gece yarısına kadar, hatta, gerektiği zaman sabaha kadar konuyu görüşeceğiz. 
Başka zamanlarda, normal günlerde bir haftada, on günde çıkaracağımız bir kanunu; ama, çalışma 
süresi itibariyle büyük değişiklik olmayacak olan bir kanunu veya kanunları, aynı süreleri yirmi-
dört saat içinde biraz daha sıkıştırarak görüşeceğiz. 

Şimdi, bunları abartarak "efendim, Refalıyol'un Meclise yapmış olduğu vaat dikkate alınmı
yor; Meclis pas geçilmeye çalışılıyor; burada ileri sürülecek fikirler üzerinde bizim görüşlerimize 
itibar edilmiyor" gibi yaklaşımları kesinlikle doğru bulmuyoruz. 
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Biz, getirilen bu kanun tasarılarının Yüce Mecliste enine boyuna görüşülmesinden yanayız. 

Arkadaşlarımızın, kendi düşünce ve fikirlerini net bir tarzda gündeme getirmelerinden yanayız; 
ama, nihayet, burada, bu fikirler gündeme getirildikten sonra da Meclis bir karar verecektir, ona da 
hepimizin itibar etmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bu kanunlar böyle yapılırsa, kanun olmazmış... Büyük Millet Meclisinin, usulüne uygun ola
rak yaptığı her kanun, kanundur ve Büyük Millet Meclisinin yaptığı kanunlar, yüce milletimize hiz
met etmek, birtakım hizmetlerin daha güzel yürütülmesi için yapılan kanunlardır. Hızlı geçen ka
nun, kanun değil; yavaş geçen kamın, kanundur dersek, o zaman, bizim, bu çalışma usullerini ta
mamen değiştirmemiz, hep geri vitese takmamız veya birinci viteste yürümemiz icap eder. 

Ben, arkadaşlarımızın, bu konuyu, yanlış tefsir etmemelerinin gerektiğine inanıyorum. Hükü
metimiz, iki aylık -güvenoyu alalı iki ay bile olmadı- bu çok kısa süre içerisinde, birçok konunun 
çözümü için, Yüce Meclise kanunlar sevk etti, Yüce Meclise bilgiler verdi, Yüce Meclisin bilgile
rine birçok konuları arz etti, gerektiğinde "gelin, şu konularda uzun uzun görüşelim" dedi. Bunlar
dan daha güzel bir yaklaşım olacağı kanaatinde değilim. 

Bu önerinin Yüce Meclis tarafından uygun görüleceğini ve şu önümüzdeki günlerde yapaca
ğımız çalışmaların da, terörün önlenmesi konusunda, olağanüstü halin kalkması konusunda, birta
kım kaynakların harekete geçirilmesi konusunda, birtakım yatırımların hızlandırılması konusunda 
da, Hükümetimize, milletimize faydalı, yararlı adımlar olacağına inanıyorum. Bu öneriyi tasvip et
menizi ümit ediyorum; tasvip edeceğimizi de arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Önerinin aleyhinde konuşmak üzere, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun efendim. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın üyeler; benden önce konuşmuş olan 
iki konuşmacının söylediklerini belli bir noktaya getirmek için söz aldım ve başında hemen söyle
yeyim ki, biz de bu öneriyi tasvip etmiyoruz ve aleyhinde oy vereceğiz; fakat, çoğunluk öbür taraf
ta olduğu için, büyük bir olasılıkla kabul edilecektir; ama, kabul edilmesi, çok hayırlı bir iş olma
yacak, bir kanadın sık sık kullandığı sıfatı kullanarak söylüyorum; hayırlı bir iş olmayacak. Niçin; 
çünkü, bu çeşit öneriler kabul edile edile, bunlar üst üste gele gele, galiba, ne yapmakta olduğumu
zun tam farkında değiliz. 

Bu çeşit üst üste kabullerle yapmakta olduğumuz iş, bir sistemi yozlaştırmaktır, parlamenter 
sistemi yozlaştırmaktır. Parlamenter sistem, adı üstünde, bir sistem, rejim değil. Demokratik reji
min çeşitli sistemleri olabilir. Onun için, bunu, rejimi yozlaştırmaktır diye nitelendirmiyorum, sis
temin yozlaştırılmasıdır; ama, sistemlerin yozlaştırılmasının arkasından, rejimlerin yozlaştırılması 
gelir. Niçin sistemin yozlaştırılmasıdır; dünden beri o olayı yaşamaktayız. Parlamenter sistem, adı 
üstünde, parlamentoya dayalıdır ve parlamentolar, özellikle bizim Parlamentomuz, ta İstiklal Sava
şından gelen bir gelenek gereği, sürekli toplantı halinde sayılırlar, sürekli çalışır sayılırlar. Ara ver
diği zaman, tatil verdiği zaman dahi, bu Parlamento, bir çeşit çalışma yapmaktadır; milletvekilleri, 
seçmenleriyle temas ederler, bölgelerine giderler vesaire... Onun için, tatilde çalışmıyor diye bir 
şey yoktur, parlamenter sistemin bir başka çeşit çalışması da yapılmaktadır. 

Ha, bu parlamenter sistem ve bizim sistemimiz, yine, İçtüzüğün de düzenlediği biçimde, bu 
çeşit çalışma sırasında olağanüstü toplantı olanağını da tanımıştır; belirli bir imza sayısıyla ya da 
belirli bir takdir makamının takdiriyle, Meclis, bu tatil sırasında toplantıya çağrılır. 
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Bu olağanüstü toplantının, olağanüstü bir nedene dayanması gerekir. Dün, böyle bir neden ol

duğu söylenen nedenle, yani, kesilmekte olan yüzde 2'lerin çalışan kesime büyük bir müjde olarak 
lütfedilmesi nedeniyle, olağanüstü toplantı mekanizması kullanıldı ve toplandık; ama, dün, Grubu
muzdan bir arkadaşımızın da söylediği gibi, acaba, yüzde 2'ler verilmiyor, bu kesinti devam ediyor 
diye bütün işçi kesimi ayaklanmış mıydı, Türkiye'nin fabrikalarında üretim mi durmuştu, sokaklar
da çatışmalar mı oluyordu, genel grev tehlikesi mi vardı da, Meclis, apar topar, böyle bir yasa öne
risini-Hükümet tasarısı da değil-konuşmak üzere toplantıya çağrıldı?!' 

Burada, bir kere, olağanüstü toplantı denen bir mekanizmanın yalama edilmesi, yersiz kulla
nılması ve bundan sonra, gerçekten, yerli yerinde kullanılması gerektiği zaman, o dramatik etkinin 
yaratılamaması gibi bir mecraya kendi kendimizi sokmuş olduk. 

Meşhur masaldır, ta Grimm'lerden bizim masallarımıza kadar, çobanın kurt masalı: Yalancılı-
ğıyla sonradan meşhur olan bir çoban "kurtlar geliyor" deyip köylüyü aldatmayı, kendisi bakımın
dan, bir çeşit eğlence saymış. Bir defasında "kurtlar geliyor" dediği zaman köylü gitmiş, ortada kurt 
falan yok; hepsini alay konusu yapmış. Arkadan ikinci defa "kurtlar geliyor" diyerek köylüyü ça
ğırmış, köylü yine gitmiş, yine ortada kurt yok; ama, üçüncü defa gerçekten kurtlar geldiği zaman 
"imdat, kurtlar geliyor" diye bağırdığında köylü gitmemiş ve çoban parçalanmış. 

Bu Meclisi, olağanüstü toplantıya, olağanüstü durumlarda çağırmak, parlamenter sistemin ku
rumlarının ve kurallarının bir gereğidir. (DSP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, bu gerek yokken 
bu mekanizmayı kullanmaya başlamak, bu mekanizmayı yıpratmaktan başka bir anlam taşımaz; 
ama, iş burada durmuyor ki, hadi diyelim bu olağanüstü durumun olağanüstülüğünü biz de kabul 
ettik ve dünden başlayarak bu sabah erken saatlere kadar çalıştık, arkasından o çalışma biterken 
"başka yasalar da var, devam edelim" denildi. 

Şimdi, İçtüzüğün bununla ilgili maddesinde, yani, tatilde ve ara verme toplantısı sırasında, 
normal düzenleme, konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, Meclisin, bırakılan yerden tatile 
veya ara vermeye devam etmesidir; ama, İçtüzük, bunun da olmayabileceğini, iki cümle arasına sı
kıştırılmış bir cümle parçasıyla, "Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devama karar verme
diği takdirde" ibaresiyle, başka türlü olabileceğini de düzenlemiştir. Ama, başka türlü olabileceği 
demek, bu olağanüstü çerçevede düşünülemeyecek olan konuların olağanüstü toplantıya getirilme
si demek değildir ki. 

Eğer Meclis, tartışmasına devam edecekse, o olağanüstü olduğu söylenen durumla ilgili baş
ka düzenlemeler de gerekiyor da, onları yapıp ondan sonra tatile gitsin demektir; ama, şimdi, hiç 
de olağanüstü olmayan birtakım yasalar, Meclisin gündemine, yine son dakikada, yani, bir önceki 
birleşimin son dakikalarında getirilmekte, arkasından, yine Meclisin bütününün katılmadığı bir ka
rarla, çalışmalara devam kararı alınmakta ve sıradan yasalar, hani içlerinde belki olağanüstü halle 
ilgili olduğu için, o da başlığı dolayısıyla olağanüstü halle ilgili olduğu için olağanüstü nitelik ta
şıdığı söylenebilecek olan İl İdaresi Yasası dışında birtakım yasalar, teknik nitelikte yasalar olağa
nüstü toplantının gündemine sokulmuştur; bu, ikinci nokta. 

Üçüncü nokta, böylesine olağanüstülük taşımayan konular, sırf olağanüstü toplantıya getirildi 
ve biraz da Meclisin mukavemetiyle karşılaşıldı diye, bir an önce konuşulsun da bu mukavemet za
yıflasın diyerek, bu defa parlamenter sistemin başka kuralları ve o bakımdan da öncelik, ivedilik 
gibi, gerçekten öncelik ve gerçekten ivedilik taşıması gereken durumlarda kullanılabilcek olan ku
rallar, şimdi, hiç de ivedi olmayan, hiç de öncelik taşımayan konularda kullanılmaya başlanmıştır; 
bu da üç. 

BAŞKAN - Sayın Soysal, 1 dakikanız kaldı. 
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MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Evet; bir dakika içerisinde şunu söyleyerek tamamlayaca

ğım Sayın Başkan: Parlamenter sistem yozlaştırılmaktadır, hem de parlamenter sistem kullanılır 
gözükerek, Meclis, tatillerini falan bıraktı, ne kadar çok çalışıyor izlenimi yaratmak istenilerek, ge
çe yarılarına kadar çalışıldı denilerek, Parlamenter sistemin temel kuralları zayıflatılmaktadır. Biz, 
buna karşıyız. Bunun arkasından başka şeylerin de gelebileceği endişesini taşıyoruz ve bu yozlaş
manın -Sayın Oya Arash'nın da dediği gibi- bir noktada durması gerektiğine inanıyoruz. Onun için, 
bugünkü öneriye hayır diyeceğiz. Zaten, o önerinin, koalisyon partileri arasında dahi mutabakat 
sağlanarak gelip gelmediği de kuşku uyandırıcı bir görünüm taşımaktadır. O bakımdan da, Hükü
metin, bu konularda, Meclisin gerekli ve gerektiği kadar çalışma yapabilmesine olanak tanıyacak 
bir biçimde, daha ciddî tarzda önümüze gelmesini bekliyoruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Önerinin lehinde Sayın Saffet Arıkan Bedük; buyurun. 
Sayın Bedük, süreniz 10 dakikadır. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kuru

lunun, 28 Ağustos 1996 Çarşamba günü yaptığı toplantı sırasında, özellikle Doğru Yol Partisi Gru
bu olarak, olağanüstü toplantının sonucunda birkısım kanun tasarılarının görüşülmesine devamı 
sağlayacak, Doğru Yol Partisi Grubu ve Refah Partisi Grubunun müştereken vermiş olduğu tekli
fin üzerinde anlaşma sağlanamadığı için böyle bir teklifle huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bizim yapmış olduğumuz teklif, ne İçtüzük ne de Anayasaya aykırı 
herhangi bir teklif değil; İçtüzüğe uygun ve Anayasamızın öngördüğü şartlar çerçevesinde getiril
miş ve Başkanlık da, bunu dikkate almak suretiyle kabul etmiş, görüşmeye açmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla, bunun İçtüzüğe aykırı olduğu veya Anayasaya ayları olduğu şeklindeki bir zehabı ka
bul etmek mümkün değil. 

Esasen, olağanüstü toplantının yapılmasından sonra, yine Yüce Meclisimizin oylarıyla, Mec
lisimizin çalışmalarına devam olunması, yine bu salonda kabul edilmiştir. O halde, bu kabulden 
sonra, özellikle gündemde bulunan ve Hükümetin, önemi ve aciliyeti nedeniyle üzerinde durduğu 
birkısım tasarıların görüşülmesini ortaya koyduğunu da dikkate alarak bunu görüşme konusu yap
mak istemeyi, herhalde, Anayasaya aykırı veya İçtüzüğe aykırı şeklinde bir yorumla değerlendir
meyi kabul edemeyiz. 

Biz, Danışma Kuruluna teklifi getirirken, üç kanun tasarısı üzerinde durduk: Birincisi, olağa
nüstü halin kalkması halinde, o bölgedeki, hatta tüm valilerle ilgili, bir kısım emniyet ve asayişi 
sağlamaya yönelik yetkilerindeki azlığı dikkate alarak, olağanüstü halin kalkmasından sonra sağ
lanmış olan emniyet, huzur ve güvenin devam ettirilmesi veya huzur ve güvenin sağlanmasına yö
nelik bir kısım yetki boşluklarını doldurmaya yönelik değişiklik teklifimiz vardır. Bu, bir çerçeve 
kanundur. 

Değerli milletvekilleri, bu toplantının iki ana sebebi vardır: Biri, huzur ve güvenle ilgilidir, 
olağanüstü halin kalkması halinde uygulanacak olan sistemle ilgilidir veya olağanüstü halin devam 
ettiği illerde birkısım yetkilerin azlığından veya eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle getirilen ka
nun değişikliklerine ilişkin kanun teklifi veya kanun tasarısıdır. Bir diğeri de ekonomik bakımdan 
kaynak bulmaya yönelik; yine, ülkenin ekonomik ve sosyal meselelerine çözüm bulmayı öngören 
tasarılardır. 

Sayın Araslı "Danışma Kurulundaki teklifle buraya getirilen teklif farklıdır" dedi; doğrudur; 
orada, bazı kanun tasarılarının görüşülmesiyle ilgili bir ifade koymuştuk. Burada da "bazı" diye 
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bahsettiğimiz kanun tasarılarını sarahaten ifade ettik. Nitekim, şifahî görüşmelerimiz sırasında da 
onu açık olarak ifade ettik, hangi kanun tasarıları üzerinde görüşebileceğimizi ve görüşmek istedi
ğimizi ifade ettik. 

Yine, bizini bu teklifimiz, ne bir rejim ne de bir sistemin yozlaştırılmasma yöneliktir. Bunu, 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak, ne kendimize ne de Yüce Meclisimize yakıştırıyoruz. Demokra
tik bakımdan getirilen teklifler, Yüce Meclisimizin oylarıyla kabul edilmektedir ve kaldı ki, bu tek
lif gerçek anlamıyla eğer değerlendirilirse, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
meselelere süratle çözüm bulma ve birkısım boşlukları doldurabilecek kanun tasarılarının yasalaş
masıyla ilgili aciliyetin, önemin bir tezahürüdür; yoksa, bir yozlaştırma değildir. Bunu, biz, Türki
ye Büyük Millet Meclisine, özellikle, yakıştırmadığımızı ve Grup olarak reddettiğimizi belirtmek 
istiyorum. 

Tatilde de olsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, görev yapıyor; doğrudur. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri, öncelikle, teşriî olarak tasarıları yasalaştırmak üzere toplanmaktadır; 
doğrudur. Ancak, teşriî vazifesini, yani yasama görevini yaparken, pek tabiî ki, vatandaşlarla diya
log kurması, vatandaşların dert ve problemlerini dinlemesi onun görevidir. Aksi halde, burada ya
pacağımız çalışmalar muallakta kalır, askıda kalır. Biz, milletvekilleri olarak, vatandaşları dinleye
rek, özellikle, tasarıların üzerinde hem çalışıyoruz hem o hazırlıkları yapıyor ve Yüce Meclisimize 
sunuyoruz. Aksi halde, sadece, kendi kendimize yasayı hazırlarsak, gerçekçi olmayacağımızı da bi
liyoruz. Bu itibarla, tatilde dahi olsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi milletvekillerimiz, özel
likle, görev yaptığının şuuru içerisinde ve yapmış olduğumuz temaslarda da, birkısım ekonomik ve 
sosyal problemlerin olduğu ve birkısım yasaların süratle çıkarılması gerektiği, yine bizim vatandaş
larımız tarafından ifade ediliyor, hatta, bu yasalar niye gecikiyor, niye bir an evvel gerçekleştiril
miyor diye serzenişlerde bulunuluyor. 

İşte, bu noktadan hareket etmek suretiyle, Yüce Meclisin değerli üyelerine şöyle seslenmek is
tiyorum: Olağanüstü halin kaldırılmasından sonra, özellikle, İl İdaresi Kanununda, mutlaka ama 
mutlaka, birkısım valilerimizin, askerî birliklerden istifade etmeye yönelik, operasypnel mahiyette 
yapacağı çalışmalara yönelik olmak üzere, koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak yetkiye ihtiyacı 
vardır. İşte, bu çerçeve kanunu diye bahsettiğimiz İl İdaresi Kanununa getirilen maddeler bunlar
dır. 

Terörle Mücadele Kanunu; yine ona bir madde ilave ediyoruz. 6136 sayılı Kanuna ek bir mad
de getiriyoruz. Olağanüstü halin kalkması halinde, özellikle bu bölgedeki insanları rahatlatacak ka
nun maddeleridir bunlar. 

1774 sayılı Kanun, 1776 sayılı Kanun, 2528 sayılı iaşe ile ilgili, yine operasyonel mahiyette 
yapılan çatışmalar, çarpışmalar veya mücadeleler sırasında o personelin karşılaştığı birkısım prob
lemleri çözümlemeye yönelik kanun teklifleri veya değişiklikleri, ek maddeleri, kanun tasarısında 
yer almış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 6183 sayılı Kanunu getirmişiz. Bu da, ekonomik maksatlıdır. Bakın, 
biri olağanüstü halle ilgili, biri de ekonomik maksatlı olarak getirilen teklifler var; kaynak bulma
ya yönelik teklifler. 

6183 sayılı Kanunda, eğer, zamanında vergisini ödemezse bir vatandaş, onun hakkında her
hangi bir şekilde işlem yapabiliyor, cezaî tedbirler alabiliyoruz. Bu kanun teklifiyle, eğer, vatanda
şımız, mükellefimiz süresinden önce vergisini öderse, ona belli bir nispette indirim getiriyoruz. Bu, 
hem kaynak kullanmaya yöneliktir hem de özellikle devletimizin ekonomik meselelerini çözümle
yecek kaynak bulmaya yöneliktir. 
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Değerli arkadaşlarım, ayrıca, yap-işlet-devret modeliyle ilgili olarak, özellikle, Hükümete 

Hazine garantisinin sağlanmasıyla ilgili bir yetki verilmesine yönelik bir kanun tasarısı vardır. Bun
lar da, keza, aynı şekilde, ekonomik birkısım meselelerimizin çözümlenmesine yönelik tekliflerdir. 

Değerli mileltvekilleri, bütün bu önemli ekonomik, sosyal meselelere çözüm getirecek kanun 
tasarılarının görüşülmesi için bir süreye ihtiyacımız vardı; işte bu süreyle ilgili olarak huzuruları-
nızdayız. Bu sebeple, perşembe günü saat 11.00-19.00,20.00-24.00 saatleri arası ve cuma günü de, 
30 Ağustos Zafer Bayramı olması sebebiyle ve sabahki törenlere katılabileceğimizi de dikkate ala
rak, 14.00-19.00,20.00-24.00 saatleri arasında çalışılması hususunda sizlere teklifimizi sunmuş bu
lunuyoruz. Ümit ediyorum ki, değerli milletvekillerimiz, bu önemli kanunları dikkate almak sure
tiyle, bu önerimize evet diyeceklerdir ve bugün de -gündemde bulunan ve günlerdir, hatta aylardır 
tartışılamayan, görüşülemeyen- uluslararası antlaşmaların yasalaşmasıyla ilgili ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararının alınmasına yönelik teklifimiz vardır. 

Yüce Meclisimizin bu teklifimizi anlayışla karşılayacağını ve meselelere sıcak bir yaklaşım 
içerisinde olacağını diliyor ve biliyor; bu duygular içerisinde, Yüce Meclisi ve Değerli Başkanımı
zı saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bedük. 
Öneriyi maddeler halinde okutup, ayrı ayrı oylayacağım. 

MURAT BAŞESGİOGLU (Kastamonu) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Arayacağım efendim. 
1 inci öneriyi okutuyorum: 
1. İl İdaresi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kuvvetli Tayın Kanunu, Er Kazanından İaşe 

Edileceklere İlişkin Kanun, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Kim
lik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Başkanlıkça havale edil
diği Millî Savunma ve İçişleri Komisyonlarındaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının, 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, Millî Savunma ve İçişleri Komisyonlarına tavsiye edilmesi öne
rilmiştir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı yok
tur. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.00 

m 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER: Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

. $ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

V.-ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. - Bazı kanun ve kanun tasarılarının ilgili komisyonlardaki görüşmelerine 48 saat geçme

den başlanmasına; Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden ya
pılması ile görüşülecek konulara ilişkin DYP Grubu önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu önerisinin oylanması sırasında karar yetersayısı buluna
mamış ve birleşime ara verilmişti. Şimdi, oylamayı yenileyeceğim; yeniden karar yetersayısı ara
yacağım. 

Birinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 
vardır, öneri kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum: 
2. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenme

sine Dair Kanun Tasarısı ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
Başkanlıkça havale edildikleri Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden 
başlanmasının İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonuna tavsiye edilmesi öne
rilmiştir. 

BAŞKAN - 2 nci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edeni er... Kabul etmeyenler...2 nci öne
ri kabul edilmiştir. 

3 üncü öneriyi okutuyorum: 

3. Genel Kurulun 29.8.1996 Perşembe günü 11.00-19.00 ve 20.00-24-00 saatleri, 30.8.1996 
Cuma günü 14.00-19.00,20.00-24.00 saatleri arasında çalışması, 30.8.1996 Cuma günkü birleşim
de de kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - 3 üncü öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul, etmeyenler.,.3 üncü 
öneri kabul edilmiştir. 

4 üncü öneriyi okutuyorum: 
4. Genel Kurulun 28.8.1996 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi 

önerilmiştir. 
BAŞKAN - 4 üncü öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 ün

cü öneri kabul edilmiştir. 
5 inci öneriyi okutuyorum: 

5. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 18 
inci sırasında yer alan 43 sıra sayılı Kanun Tasarısının, bu kısmın 8 inci sırasına; 19 uncu sırasın-
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da yer alan 45 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 9 uncu sırasına; 20 nci sırasında yer alan 46 sıra sayı
lı Kanun Tasarısının, 10 uncu sırasına; 21 inci sırasında yer alan 48 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 
11 inci sırasına; 22 nci sırasında yer alan 49 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 12 nci sırasına; 23 üncü 
sırasına yer alan 50 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 13 üncü sırasına; 24 üncü sırasında yer alan 52 
sıra sayılı Kanun Tasarısının, 14 üncü sırasına; 25 inci sırasında yer alan 54 sıra sayılı Kanun Ta
sarısının, 15 inci sırasına; 28 inci sırasında yer alan 57 sıra sayılı Kanun Tasarısının, 16 nci sırası
na alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - 5 inci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci 
Öneri de kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar uyarınca, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer işler" kısmına geçiyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İliş
kin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (11215) (S. Sayısı: 23) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Dair Kanun Tasarısının müzakeresine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Se-

lahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/64) (S. Sayısı: 15) 

BAŞKAN - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazi
fe ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. - Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamullerinin Zararları

nın Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine 
Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2170, 1/5) (S. Sayısı: 17) 

BAŞKAN -Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlen
mesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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4. - Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma 

Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı : 25) (1) 

BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli 
Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri Komisyonu raporunun okunup okunmaması hususunu oylarını
za sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi, görüşmelere başlıyoruz. 
Tümü üzerinde söz isteyen gruplar, şahısları adına söz isteyenler?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli 
Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-19 Temmuz 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Po

lonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Pro-
tokol"un onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka

bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konulacak oy kutusuna oy pusula

sını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(J) 25 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak "Kabul", "Ret" veya "Çe

kimser" şeklinde oyunu belirtmesi şekliyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
5. - Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Antlaş

masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/338) (S. Sayısı : 26) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Dışişleri Komis

yonu Raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dışişleri Komisyonu Raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye, sayın gruplar?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Tasarının maddelerine geçilmesini 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği 
Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —7 Eylül 1994 tarihinde Budapeşte'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Ma
caristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Andlaşması"nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

(7) 26 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Açık oylamanın biçimi hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. Oylama sırasını, Genel 

Kurulun biraz önce belirlenen iradesine göre yapacağım. 

Açık oylamanın, oy kupasının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önceki tasarının oylamasıyla ilgili kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Bu tasarıyla ilgili oylama için kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(J/342) (S. Sayısı: 27) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti İle Letonya Cumhuriyeti Arasında 
Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 

Sayın Hükümet?.. Burada. 
Dışişleri Komisyonu raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Rapo

run okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-12 Temmuz 1994 tarihinde Riga'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Leton

ya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde.söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 2 nci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka

bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 

(I) .27S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın şekliyle ilgili Genel Kurul kararını, daha önce belirlenen irade doğrultusunda 
alacağım. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılması 
kabul edilmiştir. 

Bir önceki oylamaya ait kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) ^ 

BAŞKAN - Bu tasarıyla ilgili oylama için kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
7. - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/339) (S. Sayısı: 28) (1) 

BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Ant
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra
porunun müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo

runun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Maddelerine geçilmesini 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 11 Temmuz 1994 tarihinde Vilnius'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Lit

vanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının l inci maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasa
rının 1 inci maddesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesini okutuyorum: 
Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - 2 nci madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının 2 nci 

maddesi kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesini okutuyorum: 
Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

(1) 28 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın biçimini belirlemek için Genel Kuru
lun kararı alacağım. 

Açık oylamanın, oy kutusu sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapıl
ması kabul edilmiştir. 

Önceki tasarıyla ilgili olarak oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Kupalar kürsüden kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Bu tasarıyla ilgili kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
4. - Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma 

Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 25) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sonucu alınan oylamaları açıklıyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Ko

mitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısının açık oylaması sonucu şöyledir: 

Kullanılan oy sayısı : 268 
Kabul : 265 
Ret : 1 
Geçersiz : 2 
Böylece, kanun tasarısı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
5. - Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Antlaş

masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/338) (S. Sayısı: 26) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasının so
nucu: 

Kullanılan oy sayısı : 186 
Kabul : 184 
Mükerrer oy : 2 
Tasarı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
8. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Ser

vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11323) (S. Sayısı : 
43) (1) 

BAŞKAN - Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının 
müzakeresine başlıyoruz. 

(7) 43 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar; Plan ve Bütçe Komisyonu temsilcisi de geldi. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme

miştir.' 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-3 Kasım 1993 tarihinde Varşova'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde 

kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir, ancak, açık oylamanın şekli için 

Genel Kurulun kararını almadan önce, tasarının başlığında bir baskı hatası bulunuyor; onu düzel
teceğiz. 

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı" biçiminde baskıya geçmiş. Oysa "Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" şeklinde olması gerekiyor. Bunu, böylece düzeltiyoruz. 

Şimdi, tasarının tümünün açık oylamasında, açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında do
laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Sanırım, tasarının 4 üncü maddesini oylamadan geçti
niz, takip ederseniz... 

BAŞKAN - Oyladık efendim, burada kupalar... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Hayır, 3 üncü maddeyi oyladınız, 4 üncü madde oylan

madı, tümü de oylanmadı. 
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BAŞKAN - 4 üncü maddesi yok efendim. 

İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Peki, tümü oylanmadı o zaman... 

BAŞKAN - Şimdi, onun açık oylama şeklini belirliyoruz efendim, oylamaya geçeceğiz. Tü
mü bu şekilde oylanmıyor, açık oylamaya tabi efendim. 

Tasarının tümünün kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 
Önceki tasarı hakkında oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Yeni tasarının oylaması için kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
6. - Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(J/342) (S. Sayısı:27) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin 6 ncı sırasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulum 
duğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonuçlarını bilgilerinize sunuyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 205 
Kabul : 205 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
9. - Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(J/346) (S. Sayısı :45)(J) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhu
riyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonunun Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. -

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum:. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-2 Ağustos 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ceza

yir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol"un onaylanmasıuygun bulunmuştur. 
(7) 45 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

1 inci. madddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım; ancak, daha önce, bir ön

ceki kanun tasarısı için oyunu kullanmayan sayı üye var mı? Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırıl
ması suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) 
(S.Sayısı: 28) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın üyeler, biraz önce açık oylamasını yaptığımız, Türkiye Cumhuriyeti ile Lit
vanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Mükerrer oy 

213 
208. 

5 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
10.- 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 Komisyo
nu Raporu (1/348) (S.Sayısı: 46) (1) 

BAŞKAN -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 Ko
misyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

(7) 46 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?..Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 

Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-27 Eylül 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokol-ün onaylanmasıuygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünün oylaması açık oylamaya tabidir. Bu konuda Genel Kurulun kararını alma

dan önce, son bir kez soruyorum: Önceki tasan üzerinde oyunu kullanmayan sayın üye var mı? 
Yok. 

Kupalar kaldırılsın. . 

(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaş

tırılması suretiyle yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Açık oylamanın oy kupalarının 
sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
8. ~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Ser

vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/323) (S. Sayısı : 
43) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu arada, biraz önce oyladığımız, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde 
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Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oy
lama sonuçlarını bilgilerinize sunuyorum: 

Oy sayısı : 190 

Kabul : 187 

Geçersiz : 1 

Mükerrer oy : 2 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
77. - Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver

gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı : 48) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-25 Aralık 1993 tarihinde Kahire'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 48 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın şekli için Genel Kurulun kararını ala

cağım; ancak, bir önceki tasarının oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
9. - Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/346) (S. Sayısı: 45) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu arada, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik 
Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın açık oylama sonuçlarını bilgilerinize sunuyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 212 
Kabul : 210 
Mükerrer oy : 2 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
12. - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver

gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 49) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. . . - • . , 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo

runun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Temmuz 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

(7) 49 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

MADDE2.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

MADDE3.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Bu konuda Genel Kurulun kararını almadan önce, son 

kez soruyorum: Bir önceki tasarının oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Tasarının açık oylamasının, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle ya

pılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
10. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerin

den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşma
sı ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair.Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/348) (S. Sayısı: 46) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açık oylamasını biraz önce yaptığımız, Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu bilgilerinize sunuyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 
Kabul : 

Ret : 
Mükerrer oy : 

219 
216 

1 

' 2 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
13. - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/295) 
(S. Sayısı: 50) (1) 

BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki. Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 50 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyon?..Burada. ' 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo
runun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onayannıasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 12 Eylül 1995 tarihinde Ulan Bator'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Mo

ğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka-
çakçığılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Bu konuda Genel Kurulun kararını almadan önce, bir 
önceki tasarının oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Tasarının tümü üzerindeki açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaş

tırılması suretiyle yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın, 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
/ / . - Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver

gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11336) (S. Sayısı :48) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce açık oylamasını gerçekleştirdiğimiz, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının açık oylama sonuçlarını bildiriyorum: 
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Kullanılan oy sayısı : 223 
Kabul : 222 
Mükerrer oy : 1 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
14. - Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi

lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/377) (S. Sayısı: 52) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.- 23 Mayıs 1995 tarihinde Pekin'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümü, açık oylamaya tabidir. Bu konuda Genel Kurul kararını almadan önce soruyo

rum: Bir önceki tasarının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 

' 1) 52 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Tasarının açık oylamasının kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle ya

pılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
12. -Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver

gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 49) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu arada, Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriye
ti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylaması sonuçlarını açıklıyorum: 

Oy sayısı : 210 
Kabul : 208 

Ret : 1 ' 
Mükerrer oy : 1 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
75. - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta

sarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/289) (S. Sayısı: 54) (1) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzake
resine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-3-14 Haziran 1992 tarihlerinde Rio de Janeiro'da imzaya açılan "Biyolojik Çe
şitlilik SözleşmesF'nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
, Maddeyi okunduğu şekliyle kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2,- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

(l) 54 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir; bu konudaki Genel Kurul kararını almadan önce son 
kez soruyorum: 52 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının açık oylamasının, oy kutusunun sıralar 
arasında dolaştırılarak yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

13. - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11295) 
(S. Sayısı: 50) (Devam) 

BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, biraz önce açık oylamasını gerçekleştirdiğimiz, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun tasarısının açık oylamasının sonuçlarını bilgilerinize sunuyorum. 

Oy sayısı : 202 j 

- Kabul : 202 ! 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olmasını diliyorum. j 

16. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/359) (S. Sayısı: 57) (1) ! 

BAŞKAN - Sayın milletvekileri, Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti 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 raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını ka

bul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

(1) 57 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. • 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-31 Ocak 1995 tarihinde Yeni Delhi'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hin
distan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 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 söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 1 edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın şekli hakkındaki Genel Kurul kararını 

almadan önce, bir önceki tasarı hakkında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Açık oylamanın oy kupasının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
14. - Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi

lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/377) (S. Sayısı : 52) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce açık oylamasını gerçekleştirdiğimiz, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önlemeye Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasının sonuçlarını bilgilerinize sunu
yorum: 

Oy sayısı • : 192 
Kabul : 190 
Mükerrer oy : 2 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemin 16 ncı sırasında bulunan, şu an açık oylamasını gerçekleştir

mekte olduğumuz konuyu tamamladıktan sonra,, gündemin 17 nci sırasına geçmek durumundayız. 
Gündemin 17 nci sırasında, elinizde dağıtılmış bulunan gündemin 8 inci sırasında görülen. Yaban
cıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılma-
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sına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşülmesi var. Ancak, bugün, Danış
ma Kurulunda, benim edindiğim izlenim, grupların bu konuda görüşmeye hazır olmadıkları yolun
da. Bu nedenle, 16 ncı sıradaki, şu an açık oylamasını gerçekleştirmekte olduğumuz tasarının açık 
oylamasının tamamlanmasından sonra, gündemin 17 nci sırasına geçmemek için grupların onayını 
almak istiyorum. 

Grupların onayı alınmıştır; teşekkür ediyorum. 
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

75. - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11289) (S. Sayısı: 54) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce açık oylamasını gerçekleştirdiğimiz Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oyla
masının sonuçlarını bilgilerinize sunuyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 178 

Kabul : 178 

Böylece, bu tasarı, toplantı yetersayısı olmadığı için kanunlaşamamıştır; tasarının oylamasını 
yarın yineleyeceğiz. 

16. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/359) (S. Sayısı: 57) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylaması sonucunu 
bilgilerinize sunuyorum: 

Oy sayısı : 203 
Kabul : 203 
Böylece tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum. 

Grupların mutabakatıyla kanun tasan ve tekliflerini görüşmek için, birleşimi 29 Ağustos 1996 
Perşembe günü saat 11.00'de toplanmak üzere, iyi akşamlar dileğiyle kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.53 

© 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül 'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın po

lis tarafından görülmesinden hastaneye götürülüşüne kadar ki işlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Mehmet Ağar'in yazılı cevabı (7/1102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. -
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş'ın ve diğer sanıkların görülmesi, izlenmesi, çatışma, maktulün vu

rulması, polis ekibince alınması, polis ekip otosuna konulması, polis telsizleri band kayıtlarına gö
re (bandlar deşifre edilerek) hangi gün, hangi saat ve hangi dakikada olmuş; maktul hangi sağlık 
kurumuna, hastaneye hangi saat ve dakikada götürülmüştür; olay yeri ile götürüldüğü sağlık kuru
luşu arası kaç kilometre ve normal olarak kaç dakikada ulaşılacak mesafededir, arada geçen süre 
nedir ve kaç dakika sonra hastaneye götürülmüştür? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 27.8.1996 
Sayı :B.05.1.EGM.O.12.01.01 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1102-2877 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede adı geçen maktul sanık İrfan Ağdaş ve beraberindeki diğer üç firarî sanık 13.5.1996 

günü saat 20.10'da İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy Karadolap Mahallesi Gülistan Sokakta ring 
görevi yapan güvenlik görevlilerinin dur ihtarına ateşle karşılık vermişler ve çıkan çatışmada İrfan 
Ağdaş yaralı olarak ele geçirilmiştir. Derhal olay yerine 7 km mesafedeki Eyüp S.S.K. Hastanesi
ne saat 20.20 sıralarında intikal ettirilmiş ancak kurtarılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

2. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahısla 
birlikte olaya karışan diğer sanıklara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'in yazılı ceva
bı (7/1105) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya-
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şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş ile birlikte 4 kişi olduğu ileri sürülen ve olaya karışan diğer sanık

lar teşhis edilmiş, yakalanmış mıdır? Maktulün yanında bulunan ve maktul ile birlikte polise ateş 
açtığı iddia edilen tüm sanıkların "ateş etme" olayı ile ilgili olarak boş kovan bulunmuş ve bu ko
vanlar balistik yönden incelenmiş, farklı silahlardan (maktulün üzerinde bulunduğu iddia edilen si
lahtan başka silahlardan) çıktığı ve bunların "sabıkalı" başka bir değişik silahlardan olduğu incele
nip, saptanmış mıdır? 

T.C 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 27.8.1996 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1105-2880 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
13.5.1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy Karadolap Mahallesi Gülistan Sokak 

üzerinde ring görevi yapan güvenlik görevlilerinin dur ihtarına ateşle karşılık veren ve çatışmada 
yaralı olarak ele geçirilerek daha sonra kaldırıldığı Eyüp S.S.K. Hastanesinde hayatını kaybeden 
maktul sanık İrfan Ağdaş ile birlikte olan ve halen firari durumda bulunan kimlikleri meçhul biri 
bayan toplam üç şahsın aranmasına devam edilmektedir. Olayda ele geçirilen silah, boş kovan ve 
dolu fişeklerin yapılan balistik muayenesinde tamamının maktul İrfan Ağdaş'a ait olduğu tespit 
edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

3. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın sa
bıkasının olup olmadığına ilişkin sorusu ye İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'in yazılı cevabı (7/1106) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre;" 13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş, daha önce, (olay tarihinden önce) herhangi bir nedenle aranmış, 

gözaltına alınmış, sorgulanmış, savcılığa ve mahkemeye sevk edilmiş, tutuklanmış, yargılanmış, 
hüküm giymiş ve/veya polisçe fişlenmiş midir? 

Bunlar mevcut ise, yeri, mercii, makamı, mahkemesi, savcılığı, kaydı tarihi, numarası nedir? 
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T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 27.8.1996 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1106-2881 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede adı geçen Hüseyin-Belgüzar oğlu 1979 Kars doğumlu maktul sanık İrfan Ağdaş, 

olay tarihinden önce herhangi bir nedenle gözaltına alınmamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

4. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın 
teşhis, izleme, yoklama, çatışma, üst arama, olay bildirme sürecinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (711107) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. ' 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Polis teşhis, izleme, yakalama, çatışma, üst arama, olay bildirme, tespit ve benzeri ka

yıt, tutanak, bant yazışmalarına göre, maktul İrfan Ağdaş nerede ve nasıl, kimlerle, ne şekilde gö
rülmüş, izlenmiş, çatışmaya girmiş, yakalanmış, yaralanmış; olay yerinden hasıl, ne şekilde, hangi 
durumda, ne zaman, hangi saat ve dakikada alınmış; üzerinde ne bulunmuş, üzerinde, çantasında 
olay yerinde bulunan deliller ve elbiseleri ne zaman, ne şekilde iken, tespit ve tutanağa geçirilmiş; 
maktulün elbiseleri (yaralayıcı ve öldürücü kurşun yaraları, kurşunların giriş ve çıkış ve atım me
safelerini, barut ve yanık izlerini taşıyan ve bunları tesbite yarayacak olan üstündeki elbiseler) ne 
olmuş; elbiseleri, çantası ve diğer eşya, delil ve örgütsel dokümanlar nerede ve nasıl görülmüş, bu
lunmuş alınmış, tutanağa bağlanmış korunmuş, nerelere verilmiş ve halen de nerede ve ne şekilde 
muhafaza edilmiş ve edilmektedir? Elbiseler şimdi nerededir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü ; 27.8.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1107-2882 sayılı yazısı. 
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izmir Milletvekili Sabri Ergili tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
13.5.1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İlçesi Alibeyköy Karadolap Mahallesi Gülistan Sokak 

üzerinde ring görevi yapan güvenlik görevlilerinin dur ihtarına silahla karşılık veren ve çıkan ça
tışmada saat 20.10 sıralarında yaralı olarak ele geçirilen Maktul sanık İrfan Ağdaş'in üzerinde ya-

' pılan aramada; 1 adet 9 mm çapında parabellum tipi fişek atan Belçika yapısı Brovvning marka ya
rı otomatik tabanca, 1 adet jarjör, aynı çapta 7 adet boş kovan, 6 adet dolu fişek ve yasa dışı 
DHKP/C terör örgütünün yayın organı olan Kurtuluş dergisinden 27 adet ele geçirildiği aynı gün 
saat 21.20 sıralarında tanzim edilen olay tutanağı ile belirlenmiştir. 

Anılan şahsın üzerinden çıkan elbiseler Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığının 14.5.1996 gün ve 
Haz. 1996/5590 sayılı yazıları ile Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığına teslim edil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

5. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın 
ölüm olayının C. Başsavcılığına bildiriliş şekline ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'm 
yazılı cevabı (7/1J08) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : İrfan Ağdaş olayı, çatışma ölüm haberi, polis telsiz, band kayıt, tutanak, yazışma ve 

benzeri bilgi ve belgelere göre mahallî C. Başsavcılığına ne şekilde, nasıl, hangi vasıta ile şifahî, 
yazılı ne zaman hangi saat ve dakikada bildirilmiştir? Bunların tutanağı, tarihi, saati, dakikası ve 
sayısı, kaydı nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 27.8.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/190005 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1108-2883 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede sözü edilen İrfan Ağdaş olayı ile ilgili olarak tanzim edilen tahkikat evrakları Eyüp 

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 14.5.1996 gün ve 205 sayılı yazıları ile Eyüp Cumhuriyet Başsavcılı
ğına intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 

İçişleri Bakanı 
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6. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül 'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın 

ölüm olayına karıştığı iddia edilen polislerin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (7/1110) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp İl

çesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 ya
şındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri Bakanınca 
yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim, 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş ölüm olayında, muhtemel sanıkların polisler olacağı ve tahkikatın 

bu yönde yürütülmekte olduğu da dikkate alınarak, halen görevi başında bulunan sanık polislerin 
olayın görgü tanıklarına baskı yapabileceği düşünülerek, hazırlık tahkikatının selameti açısından 
olaya karışan polisleri görevden uzaklaştırmayı "açığa almayı" düşünüyor musunuz? 

T.C. • 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 27.8.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/190006 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1110-2885 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede sözü edilen İrfan Ağdaş'ın ölüm olayı ile ilgili soruşturma İstanbul Devlet Güven

lik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olup, önergede iddia edildiği gibi polis
lerin olayın görgü tanıklarına baskı yapması kesinlikle sözkonusu olamaz. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 
İçişleri Bakanı 

7. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen bir şahsın 
hastaneye şevkinden önce sorgulanmak üzere başka bir yere gönderilip gönderilmediğine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (7/1112) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalara göre; "13 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul İli Eyüp 

İlçesi Alibeyköy semtinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucu ölen, yasa dışı örgüt üyesi ve 17 
yaşındaki lise öğrencisi İrfan Ağdaş"ın ölüm olayı ile ilgili olarak ekteki sorumun İçişleri 
Bakanınca yazılı şekilde yanıtlanmasını dilerim. 19.7.1996 

Saygılarımla. 
Sabri Ergül 

İzmir 
Soru : Maktul İrfan Ağdaş hastaneye sevk edilmeden önce sorgulanmak üzere başka bir yere, 
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ekibe götürülüp teslim edilmiş midir? Maktulün olay yerinden alınma zamanı ve hastaneye teslim 
zamanı, dakikası dakikasına nedir? Polis telsiz band kayıtlarının yanısıra olay, yakalama, üst ara
ma, tutanak, ölü, Maktul teslim etme-teslim alma ve benzeri polis tutanaklarına göre, olay nasıl 
başlamış, gelişmiş, bitmiş; Maktul olay yerinden ne durumda "alınmış" ve hastaneye sevk edilmiş
tir? Hastaneye teslim saati ve dakikası ile Maktulün durumu nedir? Maktul hastaneye teslim edil
diğinde nasıldır? Sağ mıdır? Ölü müdür? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 27.8.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01/190009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
İlgi : TBMM Başkanlığının 2.8.1996 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3139-

7/1112-2887 sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Önergede adı geçen maktul sanık İrfan Ağdaş 13.5.1996 günü saat 20.10'da İstanbul İli Eyüp 

İlçesi Alibeyköy Karadolap Mahallesi Gülistan Sokakta güvenlik kuvvetleriyle girdiği silahlı çatış
mada yaralı olarak yaralandıktan sonra Eyüp S.S.K. Hastanesine sevk edilmeden önce sorgulanmak 
üzere herhangi bir yere intikal ettirilmemiştir. İrfan Ağdaş olay yerinden saat 20.10'da yaralı ola
rak alınmış ve saat 20.20 sıralarında hastaneye intikal ettirilmiş ancak kurtarılamamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ağar 

. İçişleri Bakanı 
8. -İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş 'in, kitapta uygulanan KDV oranına ilişkin sorusu ve 

Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı (711226) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yer alan sorularımın Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ede
rim. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Kitap okuma alışkanlığının gelişmemiş olması ülkemizdeki tüm politikacı ve aydınların üze
rinde birleştikleri bir sorundur. Bu alışkanlığın gelişmemiş olmasında kitap fiyatlarının yüksek ol
masının da önemli bir etkisi vardır. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılabilmesi için kitabın fiyat 
olarak daha rahat ulaşılabilir bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Oysa ki kitapta uygulanan 
KDV oranının % 8'den % 15'e çıkarılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı basında yer almakta
dır. Oysa yapılması gereken şey kitapta KDV'nin sınıflandırılması ve yayınların KDV alacakları
nın vergiden mahsup edilmesidir. Kitapta uygulanan KDV oranını artırması zaten pek çok sorunu 
bulunan yayıncılığımıza önemli bir darbe vuracak ve insanlarımız kitap almakta daha da zorlana
caktır. 

Sorular: 
1. Kitapta uygulanan KDV oranının % 8'den % I5'e çıkarılmasına yönelik basında yer alan 

haberler ne derece gerçektir? 
2. Eğer kitapta uygulanan KDV oranı % 8'den % 15'e çıkarılırsa, halen oldukça yaygın olan 

belgesiz satış daha da yaygınlaşacağından kaybolacak KDV geliri nasıl telafi edilecektir? 
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3. Kitap okuma alışkanlığını daha da gerileteceği gayet açık olan böyle bir düzenleme yerine 

kitapda KDV'yi kaldırma yönünde adım atmanızı engelleyen nedir? 
T.C. 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 28.8.1996 

Sayı: B.07.0.GEL.0.82/8211-3/40465 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi .-Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 13.8.1996 ta
rih ve A.01.0.GNS.0r 10.00.02-3202 sayılı yazısı. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Taşar tarafından ve
rilen 7/1226-3118 sayılı yazılı soru önergesinde, vergi sisteminde hangi değişikliklere gitmeyi dü
şündüğümüz konusu sorulmakta olup, soruya ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır. 

25 Temmuz 1995 tarih ve 22354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yedinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının "III/l 1. Vergi île İlgili Yapısal Düzenlemeler" bölümünün "b) Amaçlar, İlkeler ve 
Politikalar" alt bölümünde, plan döneminde vergi sistemi ile ilgili olarak gerçekleştirilmesi öngö
rülen hedefler ve hedeflere ulaşmak için gerekli politikalar ve ilkeler ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan, 54 üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Başbakanımız Sayın Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine okunan Hükümet Programının ver
giye ilişkin bölümünde aynen aşağıdaki konulara yer verilmiştir. 

"Vergi alanındaki genel yaklaşım iktisadi etkinliğin sağlanması ve vergi yükünün çeşitli ke
simler üzerinde daha adil dağılımının gerçekleştirilmesidir. Adaletli bir vergi düzeni oluşturulacak 
ve kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kapsayacak bir vergi sistemi kurularak, üretim faktörleri üzerin
deki vergi yükü hafifletilecektir. 

Alt gelir gruplarının vergi yükleri azaltılacak ve istihdam üzerinde olumsuz etki yapan Çalı
şanları Tasarrufa Teşvik ve Konut Edindirme Yardımı kesintileri kaldırılacaktır. 

Gümrük Birliği çerçevesinde çıkarılması gereken ve vergi sistemine sadelik, etkinlik kazandı
racak yasal değişiklikler yapılacaktır. Böylece, halen değişik adlar altında vergi, pay ve fon şeklin
de yapılan kesintiler, tek vergi altında birleştirilmek suretiyle vergi sistemine etkinlik kazandırıla
caktır. , 

Emlak Vergisi matrahının gerçekçi seviyede tespit edilmesi ve yeniden değerleme oranına en-
dekslenmesi sağlanacaktır. Ayrıca tapu harcı oranları düşürülerek, harcın gerçek değer üzerinden 
tahsil edilmesi imkânı getirilecektir. 

Vergi idaresi ve denetiminin daha etkin hale getirilmesi ve vergi idaresinin yeniden yapılandı
rılması sağlanarak, vergi yatırma, vatandaş için, eziyet olmaktan çıkarılacak, vergi kayıp ve kaçağı 
azaltılacaktır. Bu amaçla, vergilendirme ile ilgili işlemlerin tek bir vergi numarası ile yapılmasına ve 
vergi numarasının ekonomik faaliyetlerde kullanımının yaygınlaştırılmasına devam edilecektir." 

Vergi sistemi ile ilgili olarak gerek Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gerekse hükümet 
programının yukarıda yer alan ilke ve politikaları çerçevesinde Bakanlığımı ilgilendiren alanlarda 
sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Zaman içinde hükümet politikaları, ekonomik ve malî ko
şullar, bütçe imkânları da dikkate alınarak yasal düzenlemeyi gerektiren konularda kanun tasarıla
rı hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edilmek üzere Başbakanlığa gön
derilecektir. . ' . ' • • - . ' 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener 

Maliye Bakanı 
—, , © — 

- 230 -



T.B.M.M. B:89 28.8.1996 0 : 2 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma 
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Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İbrahim Yavuz Bildik 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Yaşar Elyılmaz 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 

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

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Mehmet Ekici 
Mehmet Gölhan 
M. Seyfi Oktay 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
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-
2 

283 
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(Kanunlaşmıştır.) 

BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
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Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan . 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri încetahtacı 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 

GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
AtilaSaV 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydmbaş 
Saffet Benli 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Nam i Çağan 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Ali Topuz 
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Osman Yumakoğullan 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Metin Öney 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh B üyükkıl iç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
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KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perli 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 

Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE j 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Murat Karayaiçın 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayâr Ökten 
Mehmet Tatar 

Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

Reddeden 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 

IZMIR 
Birgen Keleş 

Geçersiz Oy 
KİLİS 
İsimsiz beyaz oy 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
İmren Aykut 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm . 
Nejat Arseven 
Ahmet Bilge 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis UIuç GUrkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkincr (İ.A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Osman Berberoğlu 
Emre Gönensay 
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İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 

Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
BURSA 
Yüksel Aksu 
A bd ül kadi r Cenkçi 1 er 
Cavit Çağlar 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
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ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Scbgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mustafa İl i men 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Ömer Özyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Hani fi Dcmirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 

8 . 
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Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
İĞDIR 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Ay kon Doğan 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Turhan Güven 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
A had Andican 
Azmi Ateş 
Mukadder Başcğmcz 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Hal it Dumankaya 
Bülent Eccvit 
Hasan Tekin Encrem 
Ekrem Erdem 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
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Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergiil 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Çetin Bilgir 
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KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kıımbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltiirk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Bülent Aıınç 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
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Ekrem Pakdemirii 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
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SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel • 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
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Zülfükar İzol 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
Şeref Malkoç 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Ilyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

(Mükerrer Oylar) 
ADANA 
M. Halit Dağlı 

İSTANBUL 
Sedat Aloğlu 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Antlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 
Üye Sayısı : 550 
Kullanılan Oy : 186 
Kabul Edenler : 184 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar : 366 

• Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Yılmaz Ateş' 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Göl han 
M. Seyfi Oktay 
Rıza Ulucak 

ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 

Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Ali Osman Sönmez 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
ZülfikârGazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Seyit Haşim Haşimi 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
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ERZURUM 
İsmail Köse 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE . ' ' 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY . 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
Hüseyin Yayla 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 

• İ Ç E L ' 

Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Q. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Tansu Çiller 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Ali Topuz 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
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İZMİR 
Turhan Arınç 
İ. Kaya Erdem 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Abdul lah Turan B i 1 ge 
Veysel Candan 
Necmettin Erbakan 
Abdullah Gencer 
Hasan Hüseyin Öz 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
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Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak . 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Enis Yalım Erez 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Murat Karayalçın 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Ahmet Karavar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
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İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 

ADANA 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
M. Ziyaettin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküziim 
Nejat Arseven 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
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VAN 
Maliki Ejder Arvas. 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 

(Oya Katılmayanlar) 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekinci 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
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Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Edip Saf der Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Fethi Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Abdiilkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
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Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfcl 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 Arşlan 
Ferit Bora 
SacitGünbey (B.) 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 

Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
Ömer Özyılmaz 
Arslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek (B.) 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mehmet Batallı 
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 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 

İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdulbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent'Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Ahad Andican 
Azmi Ateş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nam i Çağan 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
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Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğulları 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rifat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altmer 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y.Sclahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
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KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B) 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Metin Perl i 
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MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
M. Rccai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İlhan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
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Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu • 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Cevat Ayhan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 

Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
S ey yi t Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Zülfükar İzol 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 

Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Necmettin Aydın 
İsmail Durak Ünlü 

(Mükerrer Oylar) 
DENİZLİ İSTANBUL 
Mehmet Gözlükaya Sedat Aloğlu 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Lctonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 
Üye Sayısı : 550 
Kullanılan Oy : 205 
Kabul Edenler : 205 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar : 345 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Hal it Dağlı 
İbrahim Ertan Yillek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemaletün Lafçı 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Mehmet Göl han 
M. Seyfi Oktay 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 

ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 

Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yiinlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşabğlu 
Cemal Külahlı 
Ali Osman Sönmez 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zül fi kâr Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
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Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
AtilaSav 

' Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydmbaş 
Saffet Benli 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu' 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
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Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Ali Topuz 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
I şıl ay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
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KONYA 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Abdullah Gencer 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfü Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Emin Karaa 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perli 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
SAMSUN . 
Ahmet Demircan 
Murat Karayalçın 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
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SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ.A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Ali Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Nevzat Köse 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 

(Oya Katılmayanlar) 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Ahmet Bilge 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Bay kal 

VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Hasan Gemici 

Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
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T.B.M.M. 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLÜ 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Turhan Tayan 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 

B : 89 28 . 8 . 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Sacit Günbey 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Bcrberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

1996 0 : 2 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlıı 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Mustafa İstemi han Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Ahad Andican 
Azmi Ateş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nam i Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enere m 
Ekrem Erdem 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
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Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroglu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 

B : 89 28 . 

KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Bcyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B) 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin Arı 

. 1996 O : 2 

Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza akçalı 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
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ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 

B : 8 9 28 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Zülfükâr İzol 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 

8 .1996 O : 2 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Mümtaz Soysal 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 

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

Üye Sayısı : 550 
Kullanılan Oy : 213 
Kabul Edenler : 208 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar : 342 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar . : 5 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazcr 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
M. Ziyaettin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Be.dük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Mehmet Gölhan 
M. Seyfi Oktay 
Rıza Ulucak 

ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcioğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 

Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlıı 
Cemal Külahlı 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükay a 
Ramazan Yeni dede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
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ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Ömer Ö/yılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Atila Sav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
D. Fikri Sağlar 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Süleyman Arif Emre 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Ali Topuz 

B : 8 9 28 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Annç 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 

8 . 1 9 % 0 : 2 
KONYA 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Abdullah Genccr 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfü Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Emin Karaa 
Mehmet Korkmaz 
Metin Pcrli 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Enis Yalım Erez. 
MUŞ 
Nedim.İlci 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
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Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 

B:89 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 

28 . 8 .1996 O 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

(Oya Katılmayanlar) 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Ahmet Bilge 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer x 

Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 

Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kıımbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M..Fatih Atay 
Sema Pişkinsiit 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
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T.B.M.M. 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız. 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez , 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Biilgün 
İsmail Coşar 

B : 8 9 2 8 . 8 . 

Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
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 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 

1996 O : 2 

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 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Ahad Andican 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mukadder Başeğmez 

- 2 5 2 



T.B.M.M. 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
İsmail Kahraman (B.) 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğullan 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Sabri Ergül 

B : 89 28 . 8 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rifat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdcmir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 

1996 0 : 2 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın . 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdcmirli 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yctenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 

- 2 5 3 -



T.B.M.M. 

MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan (B.) 

B : 89 

Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ahşan 
İrfan Demiralp 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gül pınar 
Zülfükâr İzol 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 

28 .8 .1996 0 : 2 

TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 

. TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

(Mükerrer Oylar) 
ADANA 
M. Halit Dağlı 

İSTANBUL 
Sedat Aloğlu 

IZMIR 
Hasan Denizkurdu 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 

MALATYA 
Miraç Akdoğan 

- 2 5 4 -



T.B.M.M. B:89 28 .8 .1996 0 : 2 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

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

550 
190 
187 

1 
362 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Veli Andaç Durak 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 

(Kabul Edenler) 

Gökhan Çapoğlu 
Mehmet Gölhan 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 

BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Ycnidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 

- 2 5 5 -



T.B.M.M. 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan . 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
AtilaSav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
İSTANBUL 
Sedat Al oğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Süleyman Arif Emre 

B : 8 9 28 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Mustafa Kamalak 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Hayrettin Dilekcan 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Teki nel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin -

- 2 5 6 -

8.1996 0 : 2 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Hasan Gülay 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
MUŞ 
Nedim İlci 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
RİZE 
Şevki Yılmaz 



T.B.M.M. 
SAKARYA 
Teoman Akgilr 
Nezir Aydın 
Ahmet Ncidim 
SAMSUN 
Ayhan Gürel 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Gevheri 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 

B : 89 2 8 . 8 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükarİzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemal ettin Göktaş 

(Geçersiz Oy) 
İSTANBUL 

Halit Dumankaya 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 

1996 O 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 

Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 

, Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 

- 2 5 7 -



T.B.M.M. 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 

B : 89 2 8 . 8 . 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
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 
M. Salim Ensarioğlu (B.) 
Sacit Günbey (B.) 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 

1996 O : 2 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar (B.) 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç (B.) 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 

- 2 5 8 -



T.B.M.M. 

İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 

A. Ay kon Doğan 

Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 

Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Ayfer Yılmaz (B.) 

Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna (B.) 
A hat Andican 
Azmi Ateş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 

Ekrem Erdem 
Metin Işık 
İsmail Kahraman (B.) 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 

Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 

B : 89 28 . 8 . 

Necdet Menzir 

Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 

Altan Öymen 
Korkut Özal 

Ali Talip Özdemir 

H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 

Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 

Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 

Bahattin Yücel (B.) 

Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Scrdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Sabri Tekir (B.) 
Zerrin Yeniceli 

İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 

- 259 -

>96 O : 2 

Mehmet Sağlam (B.) 

Ali Şahin 
KARABÜK 
Erol Karan 

KARAMAN 
Abdullah Özbey 

Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Salih Kapusuz 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 

KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Ömer Demir 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 

Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan (B.) 
Onur Kumbaracı başı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Al kan 
Nezir Büyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 



T.B.M.M. 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
Metin Perli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez (B.) 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 

B : 8 9 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ersin Taranoğlu ' 
SAMSUN 
Cemal Al i şan 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan (B.) 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci (B.) 
Abdullatif Şener (B.) 
Nevzat Yanmaz 

2 8 . 8 . 1 9 9 6 O : 2 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Lütfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasöy 
Ömer Barutçu (B.) 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

(Mükerrer Oylar) 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Emin Kul 

- 2 6 0 -



T.B.M.M. B : 8 9 2 8 . 8 . 1 9 9 6 0 : 2 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demikrotak Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
verilen oyların sonucu : 

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

550 Kanunlaşmıştır. 

212 
210 

340 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
ADIYAMAN 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
AĞRI 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bediik 
Ahmet Bilge 

(Kabul Edenler) 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Mehmet Gölhan 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 

Mustafa Güven Karahan 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 

Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 

- 2 6 1 



T.B.M.M. 
DENİZLİ 

' M. Kemal Aykut 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
SacitGünbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Bel han 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
ÖmerÖzyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zcydan 
HATAY 

Süleyman Metin Kalkan 
Ati la Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 

B : 89 28 . 8 
İÇEL 
OyaAraslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
RefkAras 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Halit Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 

1996 0 : 2 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 

- 2 6 2 -



T.B.M.M. 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Can bay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Hasan Gülay 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 

B : 89 28 . 8 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİVAS 
Musa Demirci 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatih Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Hasan Peker 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse . 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 

1996 0 : 2 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
UŞAK 

Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

Ahmet İyimaya 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Gliner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 

- 2 6 3 -



T.B.M.M. 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Göriensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN [ 
Cengiz Altınkaya ' 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ. A.). 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 

B : 8 9 2 8 . 8 
Hüsametti n Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatibpğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 

1996 O : 2 
Ömer Vehbi Hati poğl u 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
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 Akgol 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 

- 2 6 4 -



T.B.M.M. 
Hüseyin.Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Ay kon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
A hat Andican 
Azmi Ateş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir ' 
Mehmet Moğultay 

B : 8 9 2 8 . 8 . 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Sabri Ergül. 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 

996 O : 2 
Fikret Ünlü 
KARS 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Al kan 
Nezir Büyükcengiz 
Necatin Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
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T.B.M.M. 
Emin Karaa 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 

B : 89 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 

28.8.1996 0 : 2 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Lütfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

(Mükerrer Oylar) 
SAKARYA ŞANLIURFA 
Nevzat Ercan M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
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T.B.M.M. B : 8 9 28 .8 .1996 0 : 2 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 

Eki Protokolü Onaylan masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Mehmet Büyükyılmaz 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
M. Ziyaattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bediik 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 

Kabul Edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Mükerrer Oylar 

• 550 
219 

216 
1 

— 
— 

333 

— 
2 

(Kabul Edenler) 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Mehmet Gölhan 
Rıza Ulucak 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 

Kanunlaşmıştır. 

BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattih Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
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T.B.M.M. 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfıkâr Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçclik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 

B : 8 9 28 . 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Hal i t Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Yılmaz Karakoyunlu 
M.CavitKavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 

— 2 6 8 -
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KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çil sal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 



T.B.M.M. 
Veysel Candan 
Remzi Çetin • 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Hasan Gülay 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 

B : 8 9 28 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıkla 

(Reddeden) 
İZMİR 

Birgen Keleş 

(Oya Katılmayanlar) 

İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
İbrahim Ertan Yülek 

- 2 6 9 -
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Hasan Peker . 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN • 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 



T.B.M.M. 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
İlhan Aküziim 
Nejat Arseven 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güncr 
Halis Uluç GUrkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
M. Scyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Osman Berberoğlu 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 

B : 89 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüncr 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Bcyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 

28 .8 .1996 0 : 2 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Sebgetullah Scydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati GüllüTü 
ÖmcrÖzyılmaz 

- 270 -



T.B.M.M. 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

B : 8 9 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Ahat Andican 
Azmi Ateş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
Metin Işık 
Hüseyin Kansu 
Ercan Karakaş 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Mcnzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Al tan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 

28 .8 .1996 0 : 2 
Işın Çelebi 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gcncay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu , 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
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T.B.M.M. 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir BUyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
ÖmerErtaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Fikret Uzunhasan 

B : 8 9 2 8 . 8 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet El katmış 
Esat Kırathoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Cevat Ayhan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 

İ996 0 : 2 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Lütfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

(Mükerrer Oylar) 
BATMAN KOCAELİ 
Alaaddin Sever Aydın İsmail Kalkandelen 
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Türkiye Cumhuriyeti ile 

B : 89 2* 1. 8 . ] 1996 0 : 2 

Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
İcrde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu. 

ADANA 
Yakup Budak 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Orhan Kavuncu 
İbriham Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Gölhan 
Rıza Ulucak 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 

liye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoş ver 

550 
223 
222 

-
-
-

328 
-
1 

(Kanunlaşmıştır.) 

Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yeni dede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
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ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Ati la Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Hal it Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 

B : 8 9 28 

Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan . 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribcy 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başcsgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 

8 .1996 O : 2 

Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perli 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Hasan Gülay 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğhı 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
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Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Musa Demirci 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Ziilfükar İzol 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengi 1 
İ.Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 

Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanaklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 

(Oya Katılmayanlar) 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
İlhan Akilziim 
Nejat Arseven 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
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Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Faris Özdemir 
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BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 

B : 8 9 28 . 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mehmet Batallı 
Ali Ihksoy 
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 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
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İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Ahat Andican 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.). 
Gürcan Dağdaş (B) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
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Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeri ya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Seza! Özbek 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfık Diker 
Ayseli Göksoy 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yctenç 
MARDİN 
Muzaffer Arı kan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 

Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdül kadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Dem i raip 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
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Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpmar 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan Ilgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 

Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 

(Mükerrer Oy) 
ADANA 

Yakup Budak 

Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu. 
(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddeden 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
M. Halit Dağlı 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
AĞRI 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Gölhan 
Rıza Ulucak 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 

550 
210 
208 

1 

341 

ARDAHAN 
İsmet Atalay 
AYDIN 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
î. Önder Kırlı 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran înan 
BOLU 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 

- 279 -

Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Yakup Hatipoğlu 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
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GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmipğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan #? 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Hal i t Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu • 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Ali Oğuz 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 

B : 8 9 

Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 

0 : 2 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa (İnaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perli 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 

28 .8 .1996 

- 2 8 0 -



T.B.M.M. B : 8 9 28 . 8.1996 O 

Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Musa Demirci 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdul.latif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Zillfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz . 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Toru ne r 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 

M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanaklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 

(Reddeden) 
ZONGULDAK 
Tahsin Boray Baycık 

(Oya Katılmayanlar) 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Scçkiner 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 

Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih A tay 
Ali Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

- 281 -



T.B.M.M. B : 8 9 28 . 8.1996 0 : 2 

BALIKESİR 
Abdülkadir Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım A'taoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cav i t Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
•Ncvfcl Şahin 
A. Haindi (Jçpınarlar 

ÇANKIRI 
Mete Bülgiin 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 

Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatiboğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Bcrberoğlu 
İbrahim Yaşar Dcdelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ali Uıksoy 
Mustafa R. Taşar 

Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemi han Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşcncr 
Ziya Aktaş 
Ahat Andican 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun -
Nam i Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B) 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
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Ekrem Erdem 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli . 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 

Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin . 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Annç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Erlaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aylaman 
Mustafa Dcdeoğlu 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlı oğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergim Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
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RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan (B.) 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Bil tekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 

B : 89 

SİVAS 
Tahsin Irmak 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınaı* 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 

(Mükerrer Oy) 
İSTANBUL 
Mehmet Fuat Fırat 

28 .8 .1996 O 

Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
YaşarOkuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

m 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 

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

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul edenler 
Reddeden 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul edenler) 

550 
202 
202 

348 

ADANA 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
M. Halit Dağlı 
İbriham Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
AĞRI 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bediik 
Mehmet Gölhan 
Rıza Ulucak 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Bekir Kumbul 

ARDAHAN 
İsmet Atalay 
AYDIN 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Kâzım Üstüncr 
BURSA 
Mehmet Al tan Karapaşaoğlu 

Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zül fi kâr Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidcde 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Yakup Hatipoğlu 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
Lütfe Esengün 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 

- 2 8 5 -



T.B.M.M. B:89 28 .8 .1996 0 : 2 

Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncctahtacı 
GİRESUN 
Turhan AI çelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zcydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araşh 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Halit Dumankaya 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Haca!oğlu' 
İsmail Kahraman 
Ccl'i Jozcf Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ali Oğuz 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğullan 
Buhattiti Yücel, ' 

Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Birgcn Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Bcyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tckinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 

İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perli 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA' 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MIJŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
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SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Latif Öztek 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ.A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncüoğlu 

İbrahim Halil Çelik 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanaklı 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 

(Oya Katılmayanlar) 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
Ahmet Tekdal 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 

Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçiikbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin. 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
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BATMAN 
Faris Özdcmir 
Alaattin Sever Aydın 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazını Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgiin 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 

DENIZLI 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatiboğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertuğay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
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 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
ZiyaAktaş 
Sedat Aloğlu 
Ahat Andican 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 

. Nam i Çağan 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Hüsnü Doğan 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
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Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet T ahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçiikali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk ^ 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gcncay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 

KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir BUyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
MALATYA 
Öğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 

Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 

Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
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SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Musa Uzunkaya 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin aydın 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 

Eyüp Cenap Gülpmar 
Zülfükarİzol 
Ahmet Karavar 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN:. 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Lutfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
İsmail Durak Ünlü, 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protoko

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

Üye Sayısı : 550 . 

Kullanılan Oy : 192 
Kabul Edenler : 190 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar : 360 
Açık Üyelikler 
Mükerrer Oylar 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
İbrahim Ertaıı Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Bekir Kumbul 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünliioğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
Ömer Özyılmaz 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
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T.B.M.M. 
GİRESUN 
Turhan Alçelik . 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
AtilaSav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozcf Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğullan 
İZMİR 
Turhan Arınç 
1. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 

28 
Birgen Keleş 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız -
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin An 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 

8.1996 0 : 2 
Abdullah Gencer 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğl 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Mustafa Hasan Öz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 

B : 8 9 

- 2 9 2 -



28 .8 .1996 O 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Tahsin Boray Baycık 

T.B.M.M. 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Zülfiikar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdüllatif Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
M. Halit Dağlı (B.) 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Doğan 
AFYON 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. SıddıkAltay 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Nevzat Köse 

B : 8 9 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 

(Oya Katılmayanlar) 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 

İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
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T.B.M.M. 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
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 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet'Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Mehmet Aykaç 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 

B : 8 9 2 8 . 8 . 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu (B.) 
SacitGünbey (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 Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Arslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Dcmirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

1996 0 : 2 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdulbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşcner 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Ahad Andican 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
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T.B.M.M. 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryiiz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçtikali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeri ya Temizel . 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Bahattin Yücel (B.) 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek (B.) 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Işılay Saygın (B.) 
Rıfat Serdaroğlu 
Ufuk Söylemez (B.) 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 

B : 8 9 2 8 . 8 . 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mehmet Sağlam (B.) 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıncr 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri (B.) 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 

1996 0 : 2 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arı kan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemal oğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğarı Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar -
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
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T.B.M.M. 
SAKARYA 
Cevat Ayhan (B.) 
Nevzat Ercan (B.) 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci (B.) 
Tahsin Irmak 

ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 

11:89 

Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Eyüp Cenap Gülpmar 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Nihan İlgün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 

(Mükerrer Oylar) 

28 .8 .1996 O 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kâzım Arslan 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

İSTANBUL 
Mehmet Fuat Fırat 
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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısına verilen oyların sonucu : 
(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büytikyılmaz 
Sıtkı Cengil 
M. Halit Dağlı 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Eşref Erdem 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 

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

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Arif Ahmet Dcnizolgun 
Bekir Kumbul 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Siıat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 

550 
178 
178 

372 

BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersiimer 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 
Ziilfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Ramazan Ycnidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 

- 2 9 7 -



T.B.M.M. 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Halil Yıldız ' 
İÇEL 
Oya Arash 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Emin Kul 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevigen 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 

B : 8 9 28 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 

8 .1996 O : 2 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Ayhan Fırat 
MANİSA 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
ORDU 
Mustafa Hasan Öz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Musa Demirci 
Temel Karamollaoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 

- 2 9 8 -



T.B.M.M. 
TRABZON 
Kemal ettin Göktaş 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karay tuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
M. Ziyaettin Tokar (B.) 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 

B : 8 9 
Mehmet Yaşar Ünal 

VAN 

Mustafa Bayram 

YALOVA 

Cevdet Aydın 

28 .8 .1996 O 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 

(Oya Katılmayanlar) 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfı Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
İsmail Özgün 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstener 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 

- 2 9 9 -



T.B.M.M. 
Ali Osman Sözmez 
Yahya Şimşek 
Turhan Tayan (B.) 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınaıiar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Ay kurt 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
SacitGünbey (B.) 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Hasan Bel han 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 

B : 89 2 8 . 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Arslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdulbaki Gökçel 

- 300 -

1996 0 : 2 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Ahad Andican 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nam i Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç " 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeri ya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 



T.B.M.M. 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergiil 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Riişdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Çetin Bilgir 
KAKASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Mikail Korkmaz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 

B : 8 9 2 8 . 8 . 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Necati Çelik (B.) 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Al kan 
Abdullah Turan Bilge 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Kara 
MALATYA 
Oğuzhan Asillürk 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 

1996 0 : 2 
Enis Yalım Erez (B.) 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratl ıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgiir 
Cevat Ayhan (B.) 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demi rai p 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz-Kurt (B.) 
Biltckin Özdcmir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 

301 



T.B.M.M. 
Abdullatif Şener 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyytipoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 

B : 89 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 

2 8 . 8 .1996 O 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kâzım Arslan 
Lutfullah Kayalar 
Abdullah Örnek 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 
Mümtaz Soysal 

- 3 0 2 -



T.B.M.M. . B : 89 28.8.1996 O : 2 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protoko

lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansma verilen 

oyların sonucu : 

ADANA 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
M. Halit Dağlı 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Eşref Erdem 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Tckdal 
Rıza Ulucak 

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

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Bekir Kumbul 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Safa Giray 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Feti Görür 

(Kanunlaşmıştır.) 
550 
203 
203 
- -

-
-

347 

-

Abbas İnceayan 
Mustafa Karsiıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Cemal Külahlı 
Turhan Tayan 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikâr Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Bclhan 
Ahmet Cemil Tunç 

- 3 0 3 -



T.B.M.M. 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Ati la Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Süleyman Arif Emre 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
İsmail Kahraman 
Cefi Jozef Kamhi 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Emin Kul 

B : 8 9 28 
Ali Oğuz 
Mehmet Sevi gen 
Bülent Tanla 
Ali Topuz 
Osman Yumakoğullan 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Turhan Arınç 
İ. Kaya Erdem 
Şükrü Sina Gürel 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başcsgioğlu 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Osman Çilsal 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 

8.1996 0 : 2 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin An 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
Metin Perl i 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan 
MANİSA 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Mustafa Hasan Öz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Şevki Yılmaz 

- 3 0 4 -



T.B.M.M. 
SAKARYA 
Teoman Akgiir . 
Nezir Aydın 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Musa Demirci 
Temel Karamollaoğlü 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 

B : 8 9 
ZülfUkar Izol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Salih Yılıdırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Ahme Fevzi İnceöz 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 

28 . 8 .1996 O 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Yakup Budak 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 

(Oya Katılmayanlar) 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan AH Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
AH Dinçer 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğl u 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
Metin Şahin 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
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T.B.M.M. 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 

B : 8 9 2 8 . 8 . 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 

1996 - 0 : 2 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Ay kon Doğan 
Erkan Mumcu 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdulbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Ahad Andican 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
Gürcan Dağdaş (B.) 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
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T.B.M.M. 
Metin Işık 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Birgen Keleş 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Scrdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Doğan 

B : 8 9 2 8 . 8 , 
Avni Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Ayvaz Gökdemir 
Abdullah Gül (B.) 
Recep Kırış 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Mikail Korkmaz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Mehmet Ali Altın 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 

1996 O 
Emin Karaa 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ ' 
Necmettin Dede 
Erkan Kemal oğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
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T.B.M.M. 
SAKARYA 
Cevat Ayhan (B.) 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Al i şan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Nafiz Kurt (B.) 
Biltekin özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostâncıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SIVAŞ 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 

B : 8 9 28 .8 .1996 O 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpmar 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin '. 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İl gün 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 

Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi ' 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kâzım Arsl an 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici , 
Mümtaz Soysal 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
89 UNCU BİRLEŞİM 28 . 8 .1996 ÇARŞAMBA . Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI, 

'••• «ıffi3>-Q-<CSı» " • » -

2 
. ' ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 
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• 'YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER- ' ' ' 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği' ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluş-
larınm amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) ' 

5. —_ Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana-
yasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 İnci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

• • fl„ — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konusun
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunla
rının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 

t. -— İstanbul Milletvekili îîalit. Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile ilgili 
usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) \ . ..' 

, 9. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak su 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

İÖ. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşımının 
soranlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inoi, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

İL — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cev
herden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesi
nin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 
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YAPILMASINA DAİR örf GÖRÜŞMELER 

13. ™ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ma
denlerini araştırmak ve çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1 ) 

15. — îzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 "ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. — izmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) , v 

17. -— Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ' - KUR'un 
.'Sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız 
ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve .105 inci maddeleri uyarında bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

20. —- Konya Milletvekili Mustafa Ünaîdı ve 37 arkadaşının, balık üretimindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

21. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

22. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmssi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araşürması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 
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23. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'ın zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması .açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24, — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmetle
rindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

25. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

26, ~ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının Bayındırlık ve Is-
kân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madder 
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

28< — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et it
halatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

29. — Istanlbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

3!< —• İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindekli usulsüzlük ve yolsuzluk İddialarının araştırılarak 'alınımıaşı gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32. —.; İstanbul Milletvekili Azmi Ateş Ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/49) 

" '—.4 '— . 
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33. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad1-
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkif evleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Balıkesir Milletvekili ismail Özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

38. — Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğİu ve 28 arkadaşının, kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi de
netlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/56) 

39. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/57) 

40. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

41. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci,; İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

42. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirle-
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mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

431 — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik sorunu
nun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/61) 

44. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/62) . 

45. ~~- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/64) 

46. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapıla
bilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/65) 

47. —• İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğrenci
lerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ04 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

48.— Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petfol 
ve dogalgaz rezervlerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikasının 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan saç ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/69) 

50. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

51. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilatça top
lanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve-105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/71) 

— S — ' ' . ' ' . • 
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52. '— Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üyesi 
oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları para
ların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meeclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

53. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları, gelirden Refah Partisine para aktarılıp 
aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

54. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

55. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkârla
rın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

56. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin için
de bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/76) 

57. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

58< — Burdur Milletvekili Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

59. — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline kayıtlı 
uçağın kullanımının Siyasî Partiler ve Türk Havacılık Kanunları karşısındaki duru
munun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

60. — İçel Milletvekili Oya Arasli ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

- % -
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61< — Kahramanmaraş Milletvekili'Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104. ve-'i05 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

• • ' ' . ' - • • - \ 

62, — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv sa
nayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/82) 

'63;, — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştırmak 
ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

64. — İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

65. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/85) . . ' , . . 

66. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mutmcu ci
nayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

67. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kurumu
nun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılmasını sağ
lamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/87) 

68. — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

69. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 arkadaşının, yasa dışı örgütlerin 
faaliyetlerinin boyutlarını ve varlığı iddia edilen kamu görevlileriyle olan ilişkilerini 

.. — 8-—-.' 
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araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

70. — Bitlis Milletvekili Kâmran înan ve 24 arkadaşının, yurt dışında açılan 
temsilcilikler ve buralarda görevlendirilen personel ile çeşitli nedenlerle yurt dışına 
gönderilen kamu görevlilerinin nicelik, nitelik ve malî yüklerinin bütün yönleriyle 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/90) 

71. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

72. —îzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

73. — îstanibul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

74,— îstan'bul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, istanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PBRPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

75. — îstan'bul Milletvekilli Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

76. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 

77. — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. (KÜMAŞ)'ın özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüz-

— 9 — (89 uncu Birleşim) 
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lü'k ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 jnci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

78.— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha raritabl işletilebilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişklin önergesi (10/99) 

79. - Aydın'-Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19.'arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına il'işkin önergesi (10/100) 

80. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun .araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

.81. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerin
de tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis -araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

> 82. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

83.1 --< 'Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya-
rattığt malddî ve ahlakî tahrîlbaîtların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

— 10 — 
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, SÖZLÜ SORULAR 

, 1. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TURBAN Genel Müdürlü
ğüne ait bazı telefonların konuşma ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1) (1) 

2. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1995 yılında Uler itibariyle 
kaç kişiye ve hangi miktarlarda hayvancılık kredisi verildiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2) (1) 

3. — îstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nıh, Seyranbağları Kreşi ücretlerine 
yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) (1) 

4. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1 Aralık 1995 tarihinden beri 
Belediyelere verilen ödeneklere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) (1) 

5. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, 5 Nisan 1995 kararlarından sonra 
kamu kuruluşlarına alınan personele ve S.S.K.'ya bağlı bazı hastane ve sağlık birim
lerinin kadro ihtiyaçlarının karşılanmasına müsaade edilmediği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/64) (1) 

6. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Antalya Kaleiçi 
Tesislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/65) (1) 

7„ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Marmaris Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/66) (1) 

S. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Belek Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (1) 

9. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Bodrum Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/68) (1) 

10. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kemer Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/69) (1) 

11. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kuşadası Tesislerin
de ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/70) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) tki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 

^- 11 — 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerine 
nakledilen evraklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) (1) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1992-1995 yılları arasında 
Turban yönetimince alınan kararlar ve taşeron firmalara yaptırılan işler ile kiralanan 
helikopterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/72) (1) 

14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Beldibi Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) (1) 

15. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Eski Genel Müdürü 
Ömer Bilgin döneminde yapılan ihalelere ve personele verilen avanslara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/74) (1) 

16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Eski Genel Müdürü 
Ömer Bilgin döneminde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/75) (1) 

17. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turhan'ın İsparta'da seyahat 
acentası açmasının nedenine ve Turban Tesislerinde indirim yapılan kişilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/76) (1) 

18. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Abant Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/77) (1) 

19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Amasya Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Büyük Samsun Te
sislerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/79) (1) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çeşme Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/80) (1) 

22.S— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Çorum Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/81) (1) 

23, -^ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Elmadağ Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/82) (1) 

24. •— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Erciyes Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/83) (1) 
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25. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Urfa Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/84) (1) 

26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Yalova Termal Tesis
lerinde ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/S5) (1) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nınn, Turban Ilıca Tesislerinde üc
retsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/86) (1) 

28j — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Kilyos Tesislerinde üc
retsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) (1) 

29. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Ürgüp Tesislerinde üc
retsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/88) (1) 

30. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Akçay Tesislerinde üc
retsiz okrak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara Diskin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/89) (1) 

31. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Gümüldür Tesislerinde 
ücretsiz olarak kalan kişiler ile personelin aldığı avanslara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/90) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, milletvekili seçimlerinde aday 
olup seçilemeyen bürokratların kararnamelerinin bekletildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/92) (1) 

33. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 1995 yılı reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/94) (1) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban ve bağlı işletmelerince 
Erten Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne verilen işlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/98) (1) 

35. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, yurt dışından patates 
ve elma ithal edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan-sözlü soru önergesi (6/99) (1) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban işletmelerinde bazı ev
rakların ortadan kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/101) (i) 
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37< — İstanbul Milletvekili Halit Dumanıkaya'nın, TRT Genel Müdürüne ve bazı 
yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

38. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ş/ahin'in Gümrük Birliğine girdiğimiz ta
rihten itibaren dconomMe meydana gelen değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/5) (1) 

39. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Toplu Konut Kredisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/152) (1) 

40. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, 24 Aralık seçimlerinden sonra yurt 
dışına giden Bakanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/153) (1) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Abdülkadİr Aksu'nun, hayvan ithalatı ile ilgili ola
rak ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/108) (1) 

42. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'm, hayvancılığı teşvik, kredilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/109) (1) 

43. — Eskişehir Milletvekili Hanifi Demirkol'un, Destekleme Fonundan 1995 
• ı 

yılı içinde illere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/129) (1) 

44. •_ İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, İzmir'de Menkul Kıymetler Borsası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/7) (1) 

45. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ekonomik Kültürel Eğitim ve 
Teknik İşbirliği Başkanlığının bazı harcamalarına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/154) (1) 

46. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TÜGSAŞ ve bağlı kuruluşlarının 
bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/156) (1) 

47. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Güven Sigorta T.A.§.'nin bazı 
harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) (1) 

48. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, patates üreticilerinin 
elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/167) 

49. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Yatırımları ve Döviz Kazan
dırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

50. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Ankara Palas'ta verilen bir re
sepsiyonun fatura bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) 

51. __ Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunda usulsüz 
atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/8) 
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52. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Aıkın'ın, Ordu - Mesudiye imam - Ha 
tip Lisesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/10) 

53. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Barajından Elazığ'a 
içme suyu getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/11) 

54. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Ancak - Palu yoluna iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

55. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden - Alacakaya yo
luna üişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) 

56. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'un tarihî ve kültürel 
varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) 

57< — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ tren yolu ile istasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

58; — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Çimento Fabrikasının ye
rinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/16) 

59, — Rize Milletvekili Şevki Yıltnaz'ın, Rize Sağlık Meslek Okulunun kapatı
lacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdaû sözlü soru önergesi (6/17) 

6O4 — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

61. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, enerji sektöründe yapılacak yatırım
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/19) 

62, — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Gökova (Kemerköy) Santraline iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

63/—Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Çukobirliğin borçlarına ve personeline 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

64. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde ilindeki işsizlik 
sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

65. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, bazı medya kuruluşlarına verildiği id
dia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

66. —- Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın Sağlık Hizmetleri Ala
nındaki örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/23) 

67. — istanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun ekono
mimize olan etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 
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68. — Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, S.S.K.'nın malî durumuna ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/25) 

69. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, il Sağlık Müdürlerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/26) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nuıı, dinî vecibelerini yerine ge
tiren ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

71. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, çevre düzenlemesi fonundan bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

72. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya'nın bazı belediyelerine ya
pılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'm, öğretmenlerin eylemlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) 

74. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Sanayi Bölgesi arsasının 
kamulaştırma bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/31) • 

75. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, dinî vecibelerini yerine getiren 
ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32) 

76. — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Vergi sistemine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

77. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/36) 

78. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Konya'daki belediyelere yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/37) 

79. — Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, dinî vecibelerini yerine getiren ordu 
mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/38) 

80. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Anadolu Ajansı mahreçli bir habere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/40) 

81. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, DYP - CHP koalisyonu döne
minde devletten kredi ve teşvik alan medya kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/41) . 

82. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, et ithalatına ve kontrolüne ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 
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83. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat - Yerköy'deki Beyazıtoğlu 
Çiftliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

84. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay 'm, Mogan ve.Eymir göllerinin ısla
hına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44) 

85. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Karayolu üzerinde bulunan bazı 
kavşaklara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

86. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, balıkçılarımızın, Ege Denizinin Ulus
lararası sularındaki av yasağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/46) 

87. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, Diyarbakır'daki elektrik ke
sintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

88. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Be
lediyelerinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

89. — Diyarbakır Milletvekili Yakup Hatipoğlu'nun, kamu alacaklarının faiz oran
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

90. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Türkiye - İsrail arasında yapıl
dığı iddia edilen anlaşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/50) 

91. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Türkiye ile İsrail arasında ya
pıldığı iddia edilen Askerî Anlaşmaya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/51) 

92. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52) 

93. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın, 15.4.1995 - 15.10.1995 tarih
leri arasında T.C. Emekli Sandığından emekli olan kamu görevlilerinin mağduriyetle
rine Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

94. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, hayvan besicilerinin sorunları
na ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/55) 

95. — İzmir Milletvekili Metin Öney'in ilaçtan alınan KDV'nin kaldırılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

96. — Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldı
rısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

97. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, kırsal kalkınma projelerine iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

98. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Arıcılık Araştırma Ensti
tüsüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 
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99. •— Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık üretiminin planlanması ve 
dikim alanlarının belirlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

100. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'im, Ağrı ve ilçelerinin okul, öğretmen ve perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/113) 

101. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, Boks Federasyonu Başkanının 
sahte belge düzenlediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

102. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, «Dört Mevsim Kadın» isimli program 
çekiminde başörtülü öğrencilerin dışarı çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/115) 

103.— Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Sivas - Mesudiye Dere-
yolu karayolunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/116) 

104. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu 11 Kültür Merkezi ihale
sine ve kütüphane hizmet binalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/118) 

105. —- Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, basında çıkan bir habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

106. — Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık'ın, Engin Civan'm mahkumiyet ceza
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 

107. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir kayak tesisinin yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 

108. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin bazı ilçelerine kapalı spor 
salonu yapılıp, yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

109. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir stadyum yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

110.— İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, T. C. Merkez Bankası meclisi üye
lerinin yenileneceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/124) 

111. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köy yollarının yapımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

112. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ilinin köylerindeki kapalı okul
ların açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

113. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'daki yoksul vatandaşlarımızın 
çeşitli fonlardan sağlanan yardım miktarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/127) 

— 18 — 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

114. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, İstanbul Atatürk Hava Limanı 
dış hatlar terminali ihalesindeki yolsuzluk iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/130) 

115. — İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in, Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile ilgili ihalenin iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/131) 

116. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar izol'un, Çiftçilerimize yapılacak yardım
lara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 

117. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa'da Tedaş'ın bazı hizmet
lerindeki yetersizliğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/133) 

118. — Afyon Milletvekili Nuri Yabuz'un, T.C. Merkez Bankası Van Gölü Eği
tim ve Dinlenme Tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/134) 

119. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Boyabat SSK Hastanesinin 
ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/135) 

120. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'ta nükleer santral kurulması 
ile ilgili bir projenin olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/136) 

121. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı bazı ilçelerin yol ya
pım çalışmalarına ve köy konakları için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

•122. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı Durağan ve Dikmen 
ilçelerinde yaşayan bazı kimselerin çocuklarını Bafra'da kurulmuş çocuk pazarında 
sattıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

123. —Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Tümosan Motor Fabrikasının 
özelleştirme kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

124. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, memurlara ödenen lojman 
tazminatlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) 

125. —- Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Kamu Bankalarınca yapılan 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/141) 

126. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine Endüstri 
Meslek Lisesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/144) 
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127. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, yurt dışına işçi gönderilmesinde 
Ağrllı işsizlere öncelik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/145) 

128. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu illerinden üni
versitede okuyan öğrenciler için öğrenim kredisi miktarının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

129. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne 
gibi ek destekler sağlanacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

130. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın ilçelerine vakıf yurtları açıl
masının planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/148) 

131. -— Van Milletvekili Fetlıullalı Erbaş'ın, Emlak'bank hesaplarının yabancı bir 
şirkete inceletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

132.— Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun çiftçilere tarım girdilerinde uygula
nan sübvansiyon nedeniyle yapılması gereken ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

133. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Boğaz Köprüsüne bariyer veya koru
yucu bir sistemin yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

134. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

135. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikâr İzol'un, Harran Üniversitesinin kadro ihti
yacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/187) 

136. — Manisa. Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün üreticilerine olan borçlarını 
ödemeyen tüccarlara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

137. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, hayvansal ürünlerin ithalatının 
durdurulması ile hayvancılık kredisi alan üreticilere ödemenin ne zaman yapılacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

138. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Yeni Demokrasi Partisi eski Genel 
Başkanı Cem Boyner'in günlük bir gazetede yayımlanan konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

139. — Konya Milletvekili Nezir Büyü'kcengiz'in, Konya Sosyal Sigortalar Ku
rumu bünyesinde sigorta müfettişlerinin yeniden görevlendirilip görevlendirilmeyeceği-
ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

140. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın Ordu - Kurulkaya ve Çambaşı 
barajlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/192) 
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141. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye - Topçam 
Barajına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

142. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Denizcilik Meslek Yük
sek Okulunun kapatılış nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/194) 

143. —Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Halk Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

144. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumuna ibağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/196) 

145. — Kütahya Milletvekili ismail Karakuyu'nun, Bodrum'da yaptırdığı iddia 
edilen villaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

146. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, günlük bir gazetede yayımla
nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) 

147. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, günlük bir gazetede yayımla
nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/199) 

148. .— Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, iKtır'an Kursu Hocası sınavını 
kazananların atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 

149. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur ilçesinin spor komp
leksi ve kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) 

150. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'ya bir atletizm pisti yapılma
na ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 

151. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde kapalı 
bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

152. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine bağlı bazı 
köy ve mezralarda kapalı bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/205) 

153. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/206) 

154. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinde yapımı 
devam eden lojmanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 
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155. — Ağrı Milletvekil'i M. Sıddık Alltay'ın, Ağrı - Hamur - Köşk ve Tükenmez 
köyleri arasındaki yola köprü yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/208) 

156. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesindeki sağlık 
merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

157. —,, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Merkez 
Sağlık Ocağının onarım ve kalorifer tesisatı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/210) 

158. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Sağlık kuruluşlarında, Sağlık Mes
lek Liselerinden mezun olanların görevlendirilmemelerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/211) 

159. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı'nın, Taşlıçay İlçesindeki has
tane ve lojman inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

160. — Ağrı Milletvekili-M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihti
yacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

161. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde turizmi 
geliştirmeye yönelik program ve projdlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/215) • 

162. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı Yatılı Bölge Kur'an Kursunun 
müdür ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

163. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı'nın bazı köylerine cami ve mi
nare yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

- 164. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine Kur'an 
Kursu açılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

165. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altayın, Ağrı - Patnos'da Büyük Klima İs
tasyon Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

166. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı - Eleşkirt Meteoroloji İstasyo
nunun ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakarandan sözlü soru önergesi (6/220) 

167. 4- Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı - Hamur ilçesine Meteoroloji 
İstasyonu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

168. ~ Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Patnos Devlet Hastanesi ve 
lojman inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

169.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Aitay'ın, Ağrı - Patnos Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) , 
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170. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı - Hamur ilçesi Ceylanlı - Ka
mışlı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacağı belirtilen köprü yapımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

171. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli ve ilçelerindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

172. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, OYAK'ın üyelerine yaptırmak istediği 
konutlarla ilgili birim fiyatına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) ' 

173. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinin spor sa
bası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

174. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinde bulunan 
kaplıcaların, sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/229) 

175. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Şekerova Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

176. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı -Doğubayazıt İlçesi Yalınsız 
Köyünde yapılan Afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/231) 

177. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, E-80 karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

178. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde ya
pımına başlanan sağlık ocağına ye sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/233) 

179. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, / Ağrı ve ilçelerinde yapımı devam 
eden hastane ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

180. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki Devlet 
hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/235) 

181. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki il kütüp
hanesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) 

182. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık. Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı sürdürülen kültür sitesi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) 

183. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlçelerinde öğretmen evi yapıl
masına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/238) 

184. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Eleşkirt ilçesinde yapımı devam 
eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/239) 
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185. •— Ağrı Milletvekili M, Sıdd,ık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt ilçesinde yapımı 
devam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/240) 

186.— Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, bazı Enerji nakil hatlarının iha
lesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

187. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Köy korucularına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

, 188. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Türkiye'ye çeşitli kaynaklardan ya
pılacak yardımlardan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayacağına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) 

189. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Sigorta Hastanesinin Sağlık Per
soneli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/244) 

190. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağr.ı'n in Hamur ilçesinin bazı köy
lerinin imam ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/245) 

191. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Mersin Gümrüğü ve limanındaki 
bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/246) 

192. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Fırat nehri üzerinde bir köprü ya
pılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

193. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Adıyaman'da yapımı süren hava 
meydanının hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

194. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bir gazetede yayımlanan «Patrik
hane TC'yi takmıyor» başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/249) • : • . • ' 

195. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası su
lama inşaatlarının personel yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözilü soru önergesi (6/250) 

196. — Konya Milletvekili Mustafa Ünakh'nın, Kıbrıs T.C. Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın bir gazetede yer alan bazı sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/251) 

197.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim İş
birliği Anlaşması ile ilgili basına yansıyan bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/252) 

198. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Hollanda'daki İslam Kolejlerinden 
mezun olanların bu okullarda geçen öğretim sürelerinin Türkiye'de eksik değerlendi
rildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 
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199. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İline bağlı köy ve mezralardaki 
göçleri önlemeye yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/254) , 

200. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
çiftçilere ek kredi verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/255) 

201'. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, 1996 -1997 Hububat Alım Kararna
mesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 

202. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı il sınırları, içindeki bazı akar
sular üzerinde baraj yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) 

203. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) • . 

204. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt - Aydın'tepe, Tutak - Nadir 
Şeyh, Tutak - Karahalit Barajlarının yapımına ilişkin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/259) 

205< — Ağrı Milletvekili M, Sıddık Altay'ın, Ağrı İli sınırları içinde bulunan Mu
rat nehri üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

206. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos İlçesinde bulunan 
Badişan deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

207. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gazetelerde yer alan «İsrail nük
leer deneme için Türkiye'yi seçti» şeklindeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) ../ 

208. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, BM Genel Sekreteri Butros Gali' 
nin Habitat toplantılarında Türkiye ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/263) 

209. —Konya Milletvekili Nezir Büyükcengîz'in, kamu kurum ve kuruluşlarında 
değişik pozisyonlarda çalışıp aynı işleri yapan personel arasındaki ücret farklılığına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) 

210. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, hayvan besicilerinin borçlarının er
telenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

21L — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur - Antalya demiryolu proje
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 

212. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İl Müdürlüğüne bağlı sera 
sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına' ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/269) 
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213. - Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde Bakanlığa bağlı bir 
seralkent kurulmasına iliş'kin Tarım ve Köyişlerî Bakanından sözlü som önergesi 
(6/270) 

214. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinin karayolunun otoyola 
dönüştürülmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

215. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi-Çar-
dak arası duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

216. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sarayköy - Babadağ yol yapırn,tna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

217. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale - Ak'köy - Sarayköy yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

218. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Belediyesinin Büyükşehir 
Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

219. —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Parnukkale Elektrik Dağıtım A.Ş. 
adıyla bir şirket kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

220. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İline bir kültür sitesi ya
pılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öneresi (6/277) 

221 < — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde yapımı devam eden 
görme özürlüler okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 

222.,—; Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Çardak Havaalanının iyileştirilme
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

223. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırıl
masına ve ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

224. — Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın'ın, Etimesgut Belediyesince Erya-
man 4. Etap konutlarına yapı kullanma izninin verilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/282) 

225. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde bir Gümrük Müdür
lüğü Hizmet Binası ve Sundurması yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

226. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İllinde bir gümrük kimya
gerliğinin kurulmasına ilişkili Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

2271 -—Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Honaz Dağı'na bir kayak merkezi 
tesisi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

228. — Rize Milletvekili Atmiet Ka'bil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve be
delini ödemeyen 'bayilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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229. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve be
delini ödemeyen bir bayiye ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 

230. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, havadan orman alanı renkli fotoğraf 
çekimi ile ilgili ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

231. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Atatürk Hava Limanında yaşandığı 
iddia edilen bazı olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/286) 

232. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakanın Konya mitinginde, Kon
ya Valisinin protokol kurallarına uygun davranmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka-. 
nından sözlü sora önergesi (6/287) 

233. —Yalova Milletvekilli Yaşar Okuyan'ın, hazinenin örtülü ödenek davasında 
müdahil olmaktan vazgeçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

234. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, gerçekleştirilmesi vaad edilen icra
atların hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/289) 

235. —• Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim Anlaş
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/290) 

236. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kürt Parlamentosu adı altındaki top
lantıların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/291) 

237. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Irak'taki Türkmenlerin durumla
rına ve Türkiye'ye gelenlerinin oturma ve çalışma izinlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/292) 

238. — Yalova Milletvekili Yaşar Okus^an'ın, Kuzey Irak'ta insanî yardım adı al
tında faaliyet gösterdikleri iddia edilen casusluk kuruluşlarına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü sora önergesi (6/293) 

239. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Gayriresmî RP'li bir heyetin Suri
yeli yetkililerle görüştükleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

• 240. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, basına yönelik bazı uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

241. —- Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Maliye Bakanının bazı açıklamaları
nın ekonomi üzerinde olumsuz etki yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/296) 
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242. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, RP'li heyetin İran'ı, Dışişleri Bakan
lığının bilgisi dışında ziyaret ettiği ve yetkililerle görüştüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/297) 

243^ — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Diyarbakır Devegeçid'i Barajının 
ham petrol ve kimyasal mad'de atıklarıyla kirletildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/298) 

244 t— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye Motor Sanayii (Tİ'MO-
SAN)'nin Türkiye traktör üretimindeki payına ve zarar nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/299) 

245. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazine arazilerine RP'ye yakınlığı 
ile bilinen grupların talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/300) 

246. — Yalova Milletvekili Yakar Okuyan'ın, Sivas Belediyesine aktarılan para 
miktarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

247. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kaybolan insanların bulunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) 
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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) 

% — 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) 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz 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 Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 1/5) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 16.5.1996) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli 
Sürekli Danışma Komitesi Kumlmasına 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 5. — 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 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve, İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
D.ışışleri Komisyonu Raporu (1/342) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 25.6.1996) 

X 7. — 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) 

8. —' Yabancıların Türkiye'de 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) 

9, — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Haik'kmda 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) 

10. — 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) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

11. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komis
yonları raporları (1/410) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996). 

12. — 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) 

13. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kaıiun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (i/412) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

14. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora, (1/424) (S. Sayısı : 39) 
(Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

X 15. —-İstanbul 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) 

16, — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sa
yısı : 41) (Dağıtma tarihi : 8.7.1996) 

17. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.İ996) 

X 18. — 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 tarfoi : 11.7.1996) 

X 19.— Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokrat?'* Halk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alman 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 20. ~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman 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) 
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X 21. — 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 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/345) 
(S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alman 
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 24. — 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 ,25. — 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) 

26J — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik. Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı vê  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi: 15.7.1996) 

'27. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanımda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

X 28. — 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) 

29. — Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/423) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 
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30. —Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 

31.,— 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) 

32. —• Türk Vatandaşlığı Kanununda- Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 24,7.1i996) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S.Sayısı: 54) 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1/289) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-100411356 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.4.1996 

tarihinde kararlaştırılan "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin temel amacı çeşitliliğin korunması, biyolojik-genetik kay

nakların akılcı kullanımı ve doğacak faydaların adil ve eşit paylaşımı ile gezegenimizin biyolojik 
çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusuna evrensel bir bütünlük getirmektedir. 

Bilindiği gibi Sözleşme, 3-14 Haziran 1992 tarihinde Rio'da yapılan Çevre ve Kalkınma Kon
feransı'nda imzaya açılmıştır. Ülkemiz bu Sözleşmeye ilk imza atan ülkelerden biridir. 

Sözleşmeye taraf olunmasının ülkemizin zengin biyolojik ve genetik kaynaklarının korunma
sına ve sürdürülebilir kullanımına fayda sağlayacağı muhakkaktır. Zira üç kıta arasında yer alan ül
kemiz, bu kıtaların zengin flora ve fauna örneklerini barındırmaktadır. Ayrıca, yüksekliğe bağlı 
farklılıklar, jeolojik olarak çeşitli yapılanma, farklı iklim şartları ülkemizin zengin biyolojik yapı
ya sahip olmasına'neden olmuştur. Biyolojik zenginliğimizi gözümüzde daha iyi canlandırabilmek 
için Türkiye'nin yabanî hayvan ve bitki türü sayılarını Avrupa kıtası ile karşılaştırmak yerinde ola
caktır. Örneğin, Avrupa kıtasının tamamında 12 000 bitki türü saptanmış iken, bu sayı Türkiye'de 
9 000'in üzerindedir. Bu türlerin 3 000 kadarı da endemiktir. Yabani hayvan türlerini karşılaştırdı
ğımızda Avrupa'da 60 000'e yaklaşan hayvan türünün olmasına karşın Türkiye'de 80 000'in üze
rinde olduğu varsayılmaktadır. 

Sahip olduğu biyolojik zenginlikler açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye, 
bu zenginliklerin korunması için ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli çalışmaları sürdürmektedir. 
Ancak, Brezilya'da imza koyduğumuz Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin biran önce onaylanarak 
yürürlüğe girmesi-, bu çalışmalara ivme kazandıracak ve ülkemizin uluslararası bir koruma sistemi
ne dahil olmasını sağlayarak çevre platformundaki saygınlık ve güvenimizi arttıracaktır. 

Ülkemizin biyolojik kaynakları, çeşitli ülkeler tarafından farklı şekillerde kullanılmakta ve 
özellikle de doğal bitkiler, ilaç (pharmaceuticals) ve kimya sanayiinde kullanılarak büyük ekono
mik faydalar sağlanmaktadır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi halinde ülkemiz, bu gibi araştırma ve 
gelişmelerden sağlanacak faydalar için paylaşım talebinde bulunabilecek ve biyolojik kaynakları
mızın karşılıksız kullanımına karşı tavır alma imkânımız ortaya çıkacaktır. 
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Sözleşmenin 6 ncı maddesi uyarınca Taraf Devletler biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdü
rülebilir kullanımı için ulusal stratejiler, planlar ve programlar geliştirmekle yükümlüdürler. Ulus
lararası finans örgütleri (GEF vb.), bundan sonra gelişmekte olan ülkelerin biyolojik çeşitlilik ile 
ilgili projelerine malî destek sağlama koşulu olarak ulusal bir strateji hazırlanmasını şart koşmak
tadırlar. Dolayısı ile Türkiye, bu finans kaynaklarından yararlanabilmek için ulusal bir biyolojik çe
şitlilik stratejisi hazırlayarak ve ülkemizdeki mevcut biyolojik değerlerin tespitini yaparak ve biyo
lojik kaynaklarının envanterini çıkartarak Sözleşmeye biran önce taraf olmalıdır. 

Çevre Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Çevre Komisyonu 10.5.1996 
Esas No. : 1/289 

Karar No. : 2 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza 9.4.1996 tarihinde gönderilen Biyolojik Çeşitlilik Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 8.5.1996 
tarihli toplantısında, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama 
Teşkilatı temsilcilerinin de katılımı ile görüşülmüştür. 

1992 Rio'da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında kabul edilen temel 
belgelerden olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi dünyamızın biyolojik ve genetik kaynaklarının 
korunması ve sürdürülebilir kullanımını düzenlemektedir» 

Ülkemizin zengin bitki ve hayvan türlerine sahip olması Sözleşmeye taraf olmasının önemini 
artırmaktadır. Biyolojik kaynaklarımızın çeşitli ülkeler tarafından farklı şekillerde kullanıldığı bi
linmektedir. Biyolojik zenginliğimizin korunması ve kullanımının sürdürülebilir olarak düzenlen
mesi ye tahsis edilen uluslararası malî imkânlardan faydalanılabilmesi açısından Sözleşmenin ona
yı yerinde görülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçilmiş ve sonuçta Tasa
rı, Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Sözleşme ile oluşturulan uluslararası koruma sistemine bir an önce dahil olunabilmesi, geliş
melerin gerisinde kalınmaması amacıyla Komisyonumuz Tasarının, İçtüzüğün 53 üncü maddesi 
uyarınca öncelikli olarak görüşülmesine de karar vermiştir. 

Tasarı Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü 

Feridun Pehlivan Azmi Ateş 
Bursa İstanbul 
Kâtip Üye 

Abbas İnceayan • Mehmet Büyükyılmaz 
Bolu Adana 
Üye Üye 

Metin Arifağaoğlu Hüsnü Sıvalıoğlu 
Artvin Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 54) 



Üye Üye 
Abdulhaluk Mutlu Mustafa Yünlüoğlu 

Bitlis Bolu . 
Üye Üye 

Hayati Korkmaz Mehmet Sılay 
Bursa Hatay 
Üye Üye 

İsmail Yılmaz İrfan Gürpınar 
İzmir Kırklareli 

Üye Üye 

Mustafa Kemal Ateş Osman Pepe 

Kilis Kocaeli 

Üye Üye 

Fikret Uzunhasan Fevzi Aytekin 

Muğla Tekirdağ 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1996 

Esas No. : 11289 

Karar No.: 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 5.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi gereği sevkedildiği Çevre Komis
yonunda 8.5.1996 tarihinde görüşülen "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" 10.5.1996 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 
6.6.1996 tarihinde 53 üncü Hükümetin istifa etmesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 78 inci maddesi hükmü uyarınca görüşülmesi ertelenen sözkonusu tasarı, yine aynı mad
de hükmü uyarınca, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Ko
misyonlarda öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması talebine ilişkin yazının 7.6.1996 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumuzun 17.6.1996 
ve 26.6.1996 tarihlerinde yaptığı 31 ve 34 üncü birleşimlerde Hükümeti temsilen Dışişleri, Mali
ye, Orman ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Ülkemiz, 3-14 Haziran 1992 tarihlerinde Rio de Janeiro'da yapılan Çevre ve 
Kalkınma Konferansı'nda kabul edilen ve imzaya açılan temel belgelerden olan "Biyolojik Çeşit
lilik Sözleşmesi"ne ilk imza atan ülkelerden biridir. 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin temel amaçları; 

— Biyolojik çeşitliliğin korunması, 

— Bu çeşitliliğin unsurlarının sürdürülebilir kullanımı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 54) 



— Genetik kaynaklar ve teknoloji üzerinde sahip olunan bütün hakları dikkate almak kaydıy
la, bu kaynaklara .gereğince erişimin ve ilgili teknolojilerin gereğince transferinin sağlanması, 

— Uygun finansmanın tedariki de dahil olmak üzere, genetik kaynakların kullanımından do
ğan yararların adil ve hakkaniyete uygun olarak paylaşımı, 

Şeklinde özetlenebilir. 
Sahip olduğu biyolojik zenginlikler açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye, 

bu zenginliklerin korunması için ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli çalışmaları sürdürmektedir. 
Rio de Janeiro'da imzaladığımız Biyolojik Çeşitlilik Sözlcşmesi'nin biran önce onaylanarak yürür
lüğe girmesinin, bu çalışmalara hız kazandıracağı, ülkemizin zengin biyolojik ve genetik kaynak
larının korunması ve sürdürülebilir kullanımına fayda sağlayacağı gibi, aynı zamanda ülkemizin 
uluslararası bir koruma sistemine dahil olmasını sağlayarak, çevre platformundaki saygınlık ve gü
venimizi artıracağı da muhakkaktır. 

Tasan ile, anılan Sözleşme'nin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Sözleşme'nin çevirisi ve 
Türkçenin kullanımına gereken önemin gösterilmediği, özellikle çeviri metinlerinin uygulamada 
önemli belgeler olduğu ve Dışişleri Bakanlığınca bu konuya gereken önemin verilmesi gerektiği, 
anlaşma metinlerinde tercüme bürolarının damgasının bulunmaması gerektiği, çevreyi kanunla ko
rumanın mümkün olmadığı, özellikle su kaynaklarının kirletilmesinin önlenemediği gibi görüş ve 
eleştiriler ile Hükümet temsilcisince yapılan açıklamaları takiben sözleşme metinlerindeki eksik
liklerin tamamlanması için görüşme ertelenmiştir. 

Komisyonumuzun 26.6.1996 tarihinde yaptığı 34 üncü birleşimde, Biyolojik Çeşitlilik Sözlcş
mesi'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş çeviri metninin Komisyonumuza sunulması 
üzerine, Komisyonumuzun tereddüdüne sebep olan konu açıklığa kavuşmuş ve sözkonusu Sözleş
me'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden tasarı ve gerekçesi Ko
misyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Çevre Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye 
ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Biltekin Özdemir Nurhan Tekinel 
Samsun Kastamonu 
Sözcü Üye 

Yıldırım Aktürk İbrahim Ertan Yülek 
Uşak Adana 

Üye Üye 
Sait Açba Gökhan Çapoğlu 

Afyon Ankara 
Üye Üye 

Hikmet Uluğbay Metin Şahin 
Ankara Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 
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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 

Uye 
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 
(Muhalifim) 

(Toplantılarda toplantı 
yeter sayısının aranmak gerektiği kanaatindeyim) 

Üye 
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 3-14 Haziran 1992 tarihlerinde Rio de Janciro'da imzaya açılan "Biyolojik 

Çeşitlilik Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

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 
M. H. Dağlı 

Millî Savunma Bakanı V. 
Ü. Güney 

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. H. Doğan 
Turizm Bakanı 

/. Saygın 
Çevre Bakanı 
M. R. Taşar 
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ÇEVRE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 

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

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3, — Tasarının 3 üncü maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 

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

nen kabulcdilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ 
ÖNSÖZ 

Biyolojik çeşitliliğin kendi başına taşıdığı değerin ve biyolojik çeşitlilik ile bunun unsurları
nın ekolojik, genetik, sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, rekreatif ve estetik değerlerinin farkın
da olarak, 

Ayrıca, biyosferdeki yaşam sürdürme sistemlerinin idame ettirilmesi ve evrimi için biyolojik 
çeşitliliğin taşıdığı önemin de bilincinde olarak, 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasının insanlığın ortak sorunu olduğunu teyit ederek, 
Devletlerin kendi biyolojik kaynakları üzerinde hükümran haklara sahip olduğunu bir kez da

ha teyit ederek, 
Ayrıca, Devletlerin kendi biyolojik çeşitliliklerini korumakla ve kendi biyolojik kaynaklarını 

sürdürülebilir biçimde kullanmakla yükümlü olduklarını bir kez daha onaylayarak, 
Biyolojik çeşitliliğin belirli insan faaliyetleri yüzünden önemli ölçüde azalmakta olmasından 

k:v ?! duyarak, 
BiyoloüV ^i î 'ü i^ le ilgili genel veri ve bilgi eksikliğinin ve uygun tedbirlerin planlanmasına 

ve uygulanmasına esas oluşturacak temel bir kavrayışın sağlanması için acilen bilimsel, teknik ve 
kurumsal imkânları geliştirme ihtiyacının bilincinde olarak, 

Biyolojik çeşitlilik kaybının veya önemli ölçüde azalmasının nedenlerini kaynağında önceden 
tahmin etmenin, önlemenin ve bu nedenlerle mücadele etmenin yaşamsal önem taşıdığını kaydede
rek, 

Ayrıca, biyolojik çeşitliliğin önemli ölçüde azalması veya yok olması tehdidi söz konusu ol
duğunda, tam bir bilimsel kesinlik bulunmamasının, bu tehdidi önleyecek veya en aza indirgeye
cek tedbirleri ertelemek için bir gerekçe olarak kullanılmaması gerektiğini de kaydederek, 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasının temel gereğinin, ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamları
nın "in-situ" korunması ve yaşayabilir tür nüfuslarının doğal ortamlarında idame ettirilmesi ve ge
ri kazanılması olduğunu da kaydederek, 

Tercihan menşe ülkede, "ex-situ" tedbirlerin de önemli bir rolü olduğunu da kaydederek, 
Geleneksel yaşam tarzlarını kendinde somutlaştıran birçok yerli ve yerel topluluğun biyolojik 

kaynaklara geleneksel olarak yakından bağımlı olduğunu dikkate alan ve biyolojik çeşitliliğin ko
runması ile bunun unsurlarının sürdürülebilir kullanımı bakımından anlamlı geleneksel bilgilerin, 
yeni yöntemlerin ve uygulamaların kullanımından doğacak yararları adil biçimde paylaşmanın ar
zu edildiğini de kabul ederek, 

Ayrıca, biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve sürdürülebilir kullanımında kadınların üstlendi
ği yaşamsal rolü kabul eden ve biyolojik çeşitliliğin korunması için kadınların her düzeyde politi
ka oluşturulmasına ve uygulanmasına tam katılımına ihtiyaç duyulduğunu teyit ederek, 

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve unsurlarının sürdürülebilir kullanımı için Devletler, hükü-
mctlerarası örgütler ve hükümetlerdışı sektör arasında uluslararası, bölgesel ve küresel işbirliğinin 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ve bu işbirliğinin önemini vurgulayarak, 

Yeni ve ek malî kaynak temininin ve ilgili teknolojilere uygun biçimde erişmenin, dünyanın 
biyolojik çeşitlilik kaybının üstesinden gelme kabiliyetinde büyük bir artışa yol. açmasının bekle
nebileceğini takdir ederek, ' . 

Ayrıca, yeni ve ek malî kaynak temini ve ilgili teknolojilere uygun erişim de dahil olmak üze
re, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel tedbirlere gerek duyulduğunu da tak
dir ederek, 

Bu konuda en azgelişmiş ülkelerin ve küçük ada Devletlerinin özel koşullarını kaydederek, 
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Biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli ölçüde yatırım yapılması gerektiğini ve bu yatı
rımlardan çok çeşitli çevresel, ekonomik ve sosyal yarar sağlanacağının beklendiğini dikkate ala
rak, 

Ekonomik ve sosyal kalkınma ile yoksulluğun kökünden yok edilmesinin gelişmekte olan ül
kelerin ilk ve önemli önceliği olduğunu doğrulayarak, 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve sürdürülebilir kullanımının, giderek artan dünya nüfu
sunun gıda, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında son derece önemli olduğunun ve bu 
amaçla hem genetik kaynaklara hem de teknolojilere erişimin ve bunların paylaşılmasının yaşam
sal önem taşıdığının bilincinde olarak, 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve sürdürülebilir kullanımının sonuçta, Devletler arasında 
dostane ilişkileri güçlendireceğini ve insanlık için barışa katkıda bulunacağını kaydederek, 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve unsurlarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin mevcut 
uluslararası düzenlemeleri geliştirmeyi ve tamamlamayı arzu eden ve Biyolojik çeşitliliği mevcut 
ve gelecekteki nesiller yararına korumaya ve sürdürülebilir biçimde kullanmaya kesin kararlı ola
rak, 

ÂKİT TARAFLAR 
aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır 

Madde 1. Amaçlar 
Bu Sözleşme'nin, ilgili hükümleri uyarınca takip edilecek amaçları, biyolojik çeşitliliğin ko

runması; bu çeşitliliğinin unsurlarının sürdürülebilir kullanımı; genetik kaynaklar ve teknoloji üze
rinde sahip olunan bütün hakları dikkate almak kaydıyla, bu kaynaklara gereğince erişimin ve ilgi
li teknolojilerin gereğince transferinin sağlanması ve uygun finansmanın tedariki de dahil olmak 
üzere, genetik kaynakların kullanımından doğan yararların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımıdır. 

Madde 2. Kullanılan Terimler 
Bu Sözleşme'de : 
"Biyolojik çeşitlilik'", diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu eko

sistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canlı 
organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki ve türler arasındaki çe
şitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir. 

"Biyolojik kaynaklar", genetik kaynaklan, organizmaları veya parçalarını, popülasyonlan ve
ya ekosistemlerin insanlık için şimdiden ya da gelecekte kullanım imkânı veya değeri olan diğer 
biyotik unsurlarını kapsar. 

"Biyoteknoloji", özgün bir kullanım amacıyla ürünler veya prosesler meydana getirmek veya 
varolanları değişime uğratmak üzere biyolojik sistemlerin, canlı organizmaların veya bunların tü
revlerinin kullanıldığı her türlü teknolojik uygulama anlamındadır. 

"Genetik kaynakların menşe ülkesi", "in-situ" koşullarda bu genetik kaynaklara sahip olan ül
ke anlamındadır. 

"Genetik kaynaklan sağlayan ülke", hem yabanî hem de evcilleştirilmiş türlerin popülasyon
lan dahil olmak üzere "in-situ" kaynaklardan toplanmış veya menşei bu ülkede olsun olmasın "ex-
situ" kaynaklardan alınmış genetik kaynakları temin eden ülke anlamındadır. 

"Evcilleştirilmiş veya kültüre aünmış türler", ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar tarafından 
evrim süreci etkilenmiş türler anlamındadır. 

"Ekosistem"; bitki, hayvan ve mikro-organizma toplulukları ile bunların cansız çevrelerinin iş
levsel bir birim olarak karşılıklı etkileşen dinamik bir kompleksi anlamındadır. 

"Ex-situ" koruma, biyolojik çeşitlilik unsurlarının kendi doğal yaşam ortamları dışında korun
ması anlamındadır. 
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"Genetik materyel", işlevsel kalıtım birimleri içeren, bitki, hayvan, mikrop veya başka men
şeli olan her türlü materyel anlamındadır. 

"Genetik kaynaklar", bugUn veya gelecek için değer taşıyan genetik materyel anlamındadır. 
"Yaşam ortamı", herhangi bir organizma veya popülasyonun doğal olarak bulunduğu yer ve

ya çevre tipi anlamındadır. 
"In-situ koşullar", genetik kaynakların ekosistemler ve doğal yaşam ortamları içinde var ol

dukları koşullar; evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türler sözkonusu olduğundaysa bunların ayırt 
edici özelliklerini geliştirdikleri çevre anlamındadır. 

"In-situ koruma", ckosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının korunması, yaşayabilir tür po-
piilasyonlarının doğal çevrelerinde; evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türlerinse ayırt edici özel
liklerini geliştirdikleri çevrelerde muhafazası ve geri kazanılması anlamındadır. 

"Koruma alanı", özgün koruma amaçlarını gerçekleştirmek için belirlenen, düzenlenen ve yö
netilen, coğrafi olarak tanımlanmış bir alan anlamındadır. 

"Bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatı" belirli bir bölgenin egemen Devletleri tarafından 
kurulmuş olan, üye Devletlerin bu Sözleşme'ye tabi konularda yetki vermiş olduğu ve Teşkilat'ın 
iç usullerine göre bu Sözlcşme'yi imzalamaya, onamaya, kabul etmeye, onaylamaya veya Sözleş
me'ye katılmaya usulüne uygun biçimde yetkili kılınmış teşkilat anlamındadır. 

, "Sürdürülebilir kullanım", biyolojik çeşitlilik unsurlarının, uzun dönemde biyolojik çeşitlili
ğin azalmasına yol açmayacak şekilde ve oranda kullanımı ve böylece biyolojik çeşitliliğin bugün
kü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını ve özlemlerini karşılama potansiyelini muhafaza etmesi 
anlamındadır. 

"Teknoloji", biyoteknolojiyi kapsar. 
Madde 3. İlke 

Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca Devletler, kaynaklarını kendi 
çevre politikaları doğrultusunda kullanma egemen hakkına sahiptirler ve kendi yargı yetkileri ve
ya kontrolleri dahilindeki faaliyetlerin, diğer Devletlerin çevrelerine veya ulusal yargı yetkilerinin 
sınırları dışındaki alanların çevrelerine zarar vermemesini de sağlamakla yükümlüdürler. 

Madde 4.Yargı Yetkisi Alanı 
Bu Sözleşme hükümleri, diğer Devletlerin hakları saklı kalmak kaydıyla ve bu Sözleşmc'de 

açıkça aksi öngörülmedikçe, her Âkit Tarafla ilgili olarak : 
(a) Biyolojik çeşitliliğin unsurları bakımından, o Âkit Tarafın ulusal yargı yetkisinin sınırları 

içindeki alanlarda; ve 
(b) Kendi yargı yetkisi ya da kontrolü altında işlemekte olan prosesler ve faaliyetler bakımın-

dansa, bunların etkileri nerede ortaya çıkarsa çıksın, o Âkit Tarafın ulusal yargı yetkisinin sınırla
rı içindeki ve dışındaki alanlarda geçerlidir. 

Madde 5. İşbirliği 
Âkit Tarafların her biri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için, ulu

sal yargı yetkisinin dışındaki alanlar ve karşılıklı menfaate dayalı diğer konularda öbür Âkit Taraf
larla doğrudan, veya uygun olduğunda yetkili uluslararası örgütler aracılığıyla, mümkün olduğu öl
çüde ve uygun biçimde işbirliği yapacaktır. 

Madde 6. Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım İçin Alınacak Genel Tedbirler 
Âkit Tarafların her biri, kendi özel koşullarına ve imkânlarına göre : 
(a) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için, diğer hususların yanı sıra 

bu Sözleşme'de yer alan ve ilgili Âkit Taraf için uygun olan tedbirleri yansıtacak ulusal stratejiler, 
planlar veya programlar geliştirecek veya mevcut strateji, plan ve programları bu amaçla uyarlaya-
caktır; ve , 
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(b) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını, mümkün ve uygun oldu

ğu ölçüde ilgili sektörel veya sektörler arası planlar, programlar ve politikalarla bütünleştirecektir. 
Madde 7. Belirleme ve İzleme 

Âkit Tarafların her biri, özellikle 8'den 10'a kadar olan Maddelerde belirtilen amaçlarla, 
mümkün olduğu ölçüde ve uygun biçimde : 

(a) Ek I'de yer alan kategorilerin belirtildiği listeyi dikkate alarak, koruma ve sürdürülebilir 
kullanım açısından kendisi için önem taşıyan biyolojik çeşitlilik unsurlarını belirleyecektir; 

(b) Acil koruma tedbirleri gerektiren ve sürdürülebilir kullanım için en büyük potansiyeli ta
şıyan unsurları özellikle dikkate alarak, yukarıda alt paragraf (a)'ya göre belirlenen biyolojik çeşit
liliğin unsurlarını örnekleme ve diğer teknikleri kullanarak izleyecektir; 

(c) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde önemli olumsuz etki
leri olan veya olabilecek prosesleri ve faaliyet kategorilerini belirleyecek, örnekleme ve diğer tek
nikleri kullanarak bunların etkilerini izleyecektir; ve 

(d) yukarıda alt-paragraf (a), (b) ve (c)'ye uygun belirleme ve izleme faaliyetlerinden elde edi
len verileri saklayacak ve düzenleyecektir. 

Madde 8. "In-situ" Koruma 
Âkit Tarafların her biri mümkün olduğu ölçüde ve uygun biçimde : 
(a) Koruma alanlarından veya biyolojik çeşitliliğin korunması için özel tedbirler alınması ge

reken alanlardan oluşan bir sistem oluşturacaktır; 
(b) Gerektiğinde, koruma alanlarının veya biyolojik çeşitliliğin korunması için özel tedbirler 

alınması icap eden alanların seçilmesi, tesis edilmesi ve yönetilmesi için kurallar geliştirecektir; 
(c) Biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli olan biyolojik kaynakların korunmasını ve sür

dürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, koruma alanları içinde olsun ya da olmasın, bu kaynak
ları düzenlemelere tabi tutacak veya yönetecektir; 

(d) Ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının korunmasını ve yaşayabilir tür popülasyon-
larının doğal ortamlarında tutulmasını teşvik edecektir; 

(e) Koruma alanlarıntn daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla, bunlara bitişik alanlarda çev
resel açıdan sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecektir; 

(f) Diğer araçların yanı sıra planlar veya başka yönetim stratejileri geliştirip uygulayarak, bo
zulmuş olan ekosistemleri iyileştirecek, eski haline getirecek ve tehdit altındaki türlerin kazanılma
sını teşvik edecektir; 

(g) Biyoteknoloji sonucunda değişikliğe uğratılmış ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve 
sürdürülebilir kullanımını etkilemesi muhtemel olumsuz çevresel etkiler doğurabilecek canlı orga
nizmaların kullanılması ve serbest bırakılması ile bağlantılı riskleri düzenlemeye, yönetmeye veya 
denetlemeye yönelik araçları, insan sağlığı için doğabilecek riskleri de dikkate alarak tesis veya 
idame ettirecektir; 

(h) Ekosistemleri, yaşam ortamlarını veya türleri tehdit eden yabancı türlerin girişini engelle
yecek, bu türleri denetim altına alacak veya yok edecektir; 

(i) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve mevcut kullanım şekilleri ile unsurlarının sürdürülebi
lir kullanımı arasında uygunluk sağlanması için gerekli koşullan yaratmaya gayret edecektir; 

(j) Geleneksel yaşam tarzlarını sürdüren yerli ve yerel toplulukların biyolojik çeşitliliğin ko
runması ve sürdürülebilir kullanımı bakımından anlam taşıyan bilgilerine, geliştirdikleri yeni yön
temlere ve uygulamalarına kendi ulusal mevzuatına göre sahip çıkacak, bunları koruyacak ve say
gı gösterecek; bu bilgilerin, yeni yöntemlerin ve uygulamaların sahiplerinin onayı ve katılımı ile 
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daha yaygın biçimde uygulanmasını sağlayacak ve bunların kullanımından doğacak yararların adil 
paylaşımını teşvik edecektir; 

(k) Tehdit altındaki türlerin ve popülasyonların korunması için gerekli mevzuatı ve/veya dü
zenleyici diğer hükümleri geliştirecek veya idame ettirecektir; 

(1) 7 nci madde uyarınca biyolojik çeşitlilik üzerinde önemli bir olumsuz etki saptanması ha
linde, ilgili prosesleri ve faaliyet kategorilerini düzenleyecek veya yönetecektir; ve 

(m) Yukarıda (a)'dan (l)'ye kadar olan alt paragraflarda açıklanan "in-situ" koruma için, özel
likle gelişmekte olan ülkelere malî ve başka şekillerde destek sağlanmasında işbirliği yapacaktır. 

Madde 9. "Ex-situ" Koruma 
Âkit Tarafların her biri, esas olarak "in-situ" tedbirleri tamamlamak amacıyla, mümkün oldu

ğu ölçüde ve uygun biçimde : 
(a) Biyolojik çeşitlilik unsurlarının "ex-situ" korunması için, tercihan bu unsurların menşe ül

kesinde tedbirler alacaktır; 
(b) Tercihan genetik kaynakların menşe ülkesinde, bitkiler, hayvanlar ve mikro-organizmalar 

üzerinde araştırma yapılması ve bunların "ex-situ" korunması için gerekli düzenmeleleri yapacak 
ve idame ettirecektir; 

(c) Tehdit altındaki türlerin kazanılması ve rehabilitasyonu ve bunların uygun koşullar altında 
yeniden doğal yaşam ortamlarına sokulması için tedbirler alacaktır; 

(d) Yukarıdaki alt-paragraf (c) uyarınca geçici olarak "cx-situ" özel tedbirler alınması gerekli 
olmadıkça, ekosistemleri ve "in-situ" tür popülasyonlannı tehdit etmemek için "cx-situ" koruma 
amacıyla, biyolojik kaynakların doğal yaşam ortamlarından toplanmasını düzenleyecek ve yönete
cektir; ve 

(e) Yukarıda (a)'dan (d)'ye kadar olan alt-paragraflarda açıklanan "ex-situ" koruma için ve ge
lişmekte olan ülkelerde "ex-situ" koruma imkanlarının yaratılması ve idame ettirilmesi için malî 
ye başka şekillerde destek sağlanmasında işbirliği yapacaktır. 

Madde 10. Biyolojik Çeşitlilik Unsurlarının Sürdürülebilir Kullanımı 
Âkit Tarafların her biri mümkün olduğu ölçüde ve uygun biçimde: 
(a) Biyolojik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunu ulusal karar alma 

süreci ile bütünleştirecektir; 
(b) Biyolojik.çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirgemek için biyo

lojik kaynakların kullanımı ile ilgili tedbirler alacaktır; 
(c) Biyolojik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı gereksinimiyle bağdaşan ge

leneksel kültürel uygulamalara uygun biçimde, bu kaynakların alışılagelmiş kullanım biçimlerini 
koruyacak ve teşvik edecektir; 

(d) Biyolojik çeşitliliğin azaldığı bozulmuş alanlarda yerel nüfusun iyileştirici tedbirler geliş
tirmesini ve uygulamasını destekleyecektir; ve 

(e) Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yöntemlerin geliştirilmesinde kendi 
devlet makamları ile özel sektörü arasında işbirliğini teşvik edecektir. 

Madde 11. Teşvik Tedbirleri 
Âkit Tarafların her biri mümkün olduğu ölçüde ve uygun biçimde, biyolojik çeşitlilik unsur

larının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için, ekonomik ve sosyal açıdan güvenilir teşvik edi
ci tedbirleri alacaktır. 

Madde 12. Araştırma ve Eğitim 
Âkit Taraflar, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaçlarını dikkate alarak : 
(a) Biyolojik çeşitliliğin ve unsurlarının belirlenmesi, korunması ve sürüdürülebilir kullanımı 

için alınacak tedbirler konusunda bilimsel ve teknik eğitim ve öğrenim programları düzenleyip ida-
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me ettirecek ve bu eğitim ve öğrenim için gelişmekte olan ülkelerin özgül ihtiyaçlarına gereğince 
destek sağlayacaklardır; 

(b) Diğer hususların yanı sıra Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Danışma Amaçlı Yan Organın 
tavsiyeleri doğrultusunda Taraflar Konferansı'nın alacağı kararların da gereğini yerine getirerek, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir kullanımı
na katkıda bulunan araştırmaları geliştirecek ve teşvik edeceklerdir; ve 

(c) 16, 18 ve 20 nci Madde hükümlerine uygun olarak, biyolojik kaynakların korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı için yöntemler geliştirirken, biyolojik çeşitlilik araştırmalarındaki bilimsel 
gelişmelerin kullanılmasını teşvik edecek ve bu konuda işbirliği yapacaklardır. 

Madde 13. Kamu Eğtimi ve Bilgilendirme 
Âkit Taraflar: 
(a) Biyolojik çeşitliliği korumanın öneminin ve bunun için gerekli tedbirlerin anlaşılmasını, 

medya aracılığı ile yayınlanmasını ve bu konuların eğitim programlarına dahil edilmesini kolaylaş
tıracak ve teşvik edeceklerdir; ve 

(b) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili eğitim ve halkı bilgi
lendirme programlarının geliştirilmesinde diğer Devletlerle ve uluslararası örgütlerle uygun biçim
de işbirliği yapacaklardır. 

Madde 14. Etki Değerlendirmesi ve Olumsuz Etkilerin En Aza İndirgenmesi 
1. Âkit Tarafların her biri, mümkün olduğu ölçüde ve uygun biçimde : 
(a) Biyolojik çeşitlilik için önemli olumsuz etkiler doğurabilecek mevcut proje önerilerinin, bu 

olumsuz etkileri engellemeye veya en aza indirmeye yönelik bir çevresel etki değerlendirmesine ta
bi tutulmasını öngören uygun işleyişleri yürürlüğe koyacak ve elverdiğince halkın da bu işleyişle
re katılmasını sağlayacaktır; 

(b) Biyolojik çeşitlilik üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratabilecek programlarının ve poli
tikalarının çevresel sonuçlarının gerekli biçimde dikkate alınmasını sağlamak için uygun düzenle
meler yapacaktır; 

(c) Hangisi uygun ise, iki taraflı, bölgesel veya çok taraflı düzenlemelerin yapılmasını teşvik 
ederek, diğer Devletlerin veya ulusal yargı yetkisinin sınırları dışındaki alanların biyolojik çeşitli
liği üzerinde önemli olumsuz etkide bulunması muhtemel olan, kendi yargı yetkisi veya denetimi 
kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bildirim, bilgi alışverişi ve istişareleri karşılıklılık esasına göre ge
liştirecektir; 

(d) Kendi yargı yetkisi veya denetimi altındaki alandan kaynaklanan ve başka Devletlerin yar
gı yetkisi içindeki alanlarda veya kendi ulusal yargı yetkisinin sınırları dışındaki alanlarda biyolo
jik çeşitlilik için ciddî bir tehdit ya da tehlike oluşturan ya da oluşturabilecek bir durumun ortaya 
çıkması halinde, etkilenmesi muhtemel Devletleri derhal bu tehlike veya zarardan haberdar edecek 
ve bu tehlike veya zararı önleyici veya en aza indirici girişimlerde bulunacaktır; ve 

(e) Doğal veya başka nedenlerle meydana gelen ve biyolojik çeşitlilik için ciddî ve her an ger
çekleşebilecek bir tehlike arz eden olaylara veya faaliyetlere acilen karşılık verecek ulusal düzen
lemelerin yapılmasını sağlayacak, bu tür ulusal çabaları tamamlamak, ve uygun olduğu ve ilgili 
Devletler veya bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri tarafından kabul edildiği takdirde, müşte
reken beklenmedik hal planlan oluşturmak üzere uluslararası işbirliğini teşvik edecektir. 

2. Taraflar Konferansı, yapılacak etütleri temel alarak, biyolojik çeşitliliğe verilen zararlara 
yüklenecek sorumluluk ve telafi konusunu, restorasyon ve tazminat hususlarını da içerecek biçim
de inceleyecektir; bu tür sorumluluğun bütünüyle bir iç sorun olduğu durumlar istisnadır. 
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Madde 15. Genetik Kaynaklara Erişim 
1. Devletlerin kendi doğal kaynakları üzerindeki egemen hakları dikkate alındığında, genetik 

kaynaklara erişime kayıt getirme yetkisi de ulusal hükümetlere aittir ve ulusal mevzuata tabidir. 
2. Âkit Tarafların her biri, diğer Âkit Tarafların çevresel açıdan güvenilir kullanım amaçlan 

ile genetik kaynaklara erişimini kolaylaştıracak şartları yaratmaya ve bu Sözleşmenin amaçlarına 
aykırı kısıtlamalar uygulamamaya gayret edecektir. 

3. Bu Sözleşme'de bu Madde ile 16 ncı ve 19 uncu Maddelerde anılan, herhangi bir Âkit Ta
rafça temin edilen genetik kaynaklar, yalnızca bu kaynakların menşe ülkesi olan Âkit Taraflarca 
veya genetik kaynakları bu Sözleşme'yc uygun olarak iktisap etmiş Taraflarca temin edilenlerdir. 

4. Erişim hakkının tanınmış olduğu durumlarda, erişim karşılıklı olarak mutabık kalınmış şart
lara ve bu madde hükümlerine tabi olacaktır. 

5. Genetik kaynaklara erişim, bu kaynakları temin eden Âkit Tarafça aksi kararlaştırılmadığı 
sürece, bu Tarafın önceden izninin alınmasına tabidir. 

6. Âkit Tarafların her biri, diğer Âkit Taraflarca temin edilen genetik kaynaklara dayalı bilim
sel araştırmaları, o tarafların da tam katılımıyla ve mümkünse onların ülkelerinde geliştirip yürüt
mek için çaba harcayacaktır. 

7. Âkit Tarafların her biri, genetik kaynakların ticarî ve başka amaçlarla kullanımından doğan 
yararlarla araştırma ve geliştirme sonuçlarını, bu kaynakları temin eden Âkit Tarafla adil ve hak
kaniyete uygun biçimde paylaşmak amacı ile, uygun şekilde ve 16 ile 19 uncu Maddeler doğrultu
sunda ve gerektiğinde 20 ve 21 inci Maddelerde öngörülen malî mekanizma aracılığı ile idarî, ya
sal veya siyasî tedbirleri alacaktır. Bu paylaşım karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlara dayana
caktır. 

Madde 16. Teknolojiye Erişim ve Teknoloji Transferi 
1. Âkit Tarafların her biri, teknolojinin biyoteknolojiyi içerdiğini ve Âkit Taraflar arasında 

teknoloji transferinin ve teknolojiye erişimin bu Sözleşme'nin amaçlarına ulaşılmasında gerekli un
surlar olduğunu dikkate alarak, bu Madde hükümleri uyarınca, biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı ile ilgili olan veya genetik kaynaklardan yararlanan ve çevreye önemli bir 
zarar vermeyen teknolojilerin diğer Âkit Taraflara transferini ve diğer Âkit Tarafların bu teknolo
jilere erişimini sağlamayı ve/veya kolaylaştırmayı taahhüt eder. 

2. Yukarıda 1 inci paragrafta anılan teknoloji transferi ve teknolojiye erişim, gelişmekte olan 
ülkelere karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde ayrıcalıklı ve öncelikli şartlar da dahil olmak 
üzere, adil ve en elverişli şartlar çerçevesinde ve gerektiğinde 20 ve 21 inci Maddelerde öngörülen 
malî mekanizma uyarınca sağlanacak ve/veya kolaylaştırılacaktır. Teknolojinin patent ve diğir fik
ri mülkiyet haklarına tabi olması halinde, bu erişim ve transfer, fikri mülkiyet haklarının yeterli ve 
etkin biçimde korunmasını dikkate alan ve bununla tutarlı şartlarla sağlanacaktır. Bu paragraf aşa
ğıdaki 3, 4 ve 5 inci paragraflarla tutarlı biçimde uygulanacaktır. 

. 3 . Âkit Tarafların her biri, genetik kaynakları temin eden Âkit Taraflara ve bunlar arasında 
özellikle gelişmekte olan ülkelere, 20 ve 21 inci Madde hükümleri uyarınca ve uluslararası huku
ka ve aşağıdaki 4 ve 5 inci paragraflara uygun biçimde, gerektiğinde patentler ve diğer fikri mül
kiyet haklan ile korunan teknoloji de dahil olmak üzere, genetik kaynakların kullanıldığı teknolo
ji transferini ve bu teknolojiye erişimlerini karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarla sağlamak 
amacıyla uygun yasal, idarî veya siyasî tedbirleri alacaktır. 

4. Âkit Tarafların her biri, özel sektörün, gelişmekte olan ülkelerin kamu kurumları ve özel 
sektörü yararına, yukarıda 1 inci paragrafta anılan teknolojiye erişimi, müştereken geliştirilmesini 
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ve teknoloji transferini kolaylaştırması amacıyala uygun yasal, idarî veya politik tedbirleri alacak 
ve bunun için yukarıda 1, 2 ve 3 üncü paragraflar kapsamındaki yükümlülüklere uyacaktır. 

5. Patent ve diğer fikrî mülkiyet haklarının bu Sözleşme'nin uygulanmasını etkileyebileceğini 
kabul eden Âkit Taraflar, bu hakların Sözleşme'nin amaçlarına aykırı olmamasını ve bu amaçlan 
destekler nitelikte olmasını sağlamak için, bu konuda ulusal mevzuata ve uluslararası hukuka uy
gun biçimde işbirliği yapacaklardır. 

Madde 17. Bilgi Alışverişi 
1. Âkit Taraflar, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaçlarını dikkate alarak, biyolojik çeşitlili

ğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili olan, herkese açık tüm kaynaklardan bilgi alış
verişini kolaylaştıracaklardır. 

2. Bu bilgi alışverişi, teknik, bilimsel ve sosyo-ekonomik araştırma sonuçları, eğitim ve araş
tırma programları ile ilgili bilgiler, ihtisaslaşmış bilgi, bu türden yerli ve geleneksel bilgilerle bir
likte 16 nci Maddenin 1 inci paragrafında anılan teknoloji.alışverişini kapsayacaktır. Ayrıca, ger
çekleştirilebilir olduğunda, bilgilerin ilgili ülkeye geri getirilmesi de bu kapsamda olacaktır. 

Madde 18. Teknik ve Bilimsel İşbirliği 
1. Âkit Taraflar, gerektiğinde ilgili uluslararası ve ulusal kurumlar aracılığı ile, biyolojik çe

şitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı alanında uluslararası teknik ve bilimsel işbirliğini 
arttıracaklardır. 

2. Âkit Tarafların her biri; diğer araçların yanı sıra ulusal politikalar geliştirmek ve uygulamak 
yoluyla, bu Sözleşme'nin uygulanmasında diğer Âkit Taraflarla ve özellikle gelişmekte olan ülke
lerle teknik ve bilimsel işbirliğini arttıracaktır. Bu işbirliği arttırılırken, beşerî kaynakların gelişti
rilmesi ve kurumlaşma suretiyle ulusal imkânların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi özellikle dik
kate alınacaktır. 

3. Taraflar Konferansı ilk toplantısında, teknik ve bilimsel işbirliğini arttırmak ve kolaylaştır
mak için bir takas odası mekanizmasının nasıl tesis edileceğini belirleyecektir. 

4. Âkit Taraflar bu Sözleşme'nin amaçlarını yerine getirirken, doğal ve geleneksel teknoloji
ler de dahil olmak üzere, teknoloji geliştirme ve kullanma konusunda, ulusal mevzuatlara ve poli
tikalara uygun işbirliği yöntemlerini geliştirecek ve teşvik edeceklerdir. Âkit Taraflar bu amaçla 
personel eğitimi ve uzman değişimi konusunda da işbirliğini geliştireceklerdir. 

5. Âkit Taraflar, karşılıklı mutabakata tabi olarak, bu Sözleşme'nin amaçları ile ilgili teknolo
jileri geliştirmek için, ortak araştırma programlarının ve ortak girişimlerin tesis edilmesini teşvik 
edeceklerdir. 

Madde 19. Biyoteknolojinin İşlem Görmesi ve Yararlarının Dağıtımı 
1. Âkit Tarafların her biri, biyoteknolojik araştırma için genetik kaynakları temin eden Âkit 

Tarafların ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin, mümkünse bu Âkit Tarafların ülkelerinde, biyo
teknolojik araştırma faaliyetlerine etkin biçimde katılımını sağlamak için uygun yasal, idarî veya 
siyasî tedbirleri alacaktır. 

2. Âkit Tarafların her biri, Âkit Tarafların ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin, bu Âkit.Ta-
raflarca temin edilen genetik kaynaklara dayalı biyoteknolojilerden doğan yarar ve sonuçlara, adil 
ve hakkaniyete uygun biçimde öncelikli erişimini teşvik etmek ve arttırmak için makul tüm tedbir
leri alacaktır. Bu erişim karşılıklı olarak mutabık kalman şartlara tabi olacaktır. 

3. Taraflar, biyoteknoloji sonucunda değişime uğratılmış ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek her türlü canlı organizmanın emni
yetli biçimde, taşınması, işlem görmesi ve kullanılması konusunda, özellikle önceden bilgilendire
rek mutabakat sağlanamasını da kapsayan uygun usullerin yer aldığı bir protokolün gerekliliğini ve 
bunun şeklini değerlendireceklerdir. 
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4. Âkit Tarafların her biri, yukardaki 3 üncü paragrafta anılan organizmaların işlem görmesin
de kendisinin şart koştuğu kullanım ve emniyet kurallarına ilişkin mevcut her türlü bilgiyi, ayrıca 
özgün organizmaların potansiyel olumsuz etkileriyle ilgili mevcut her türlü bilgiyi, bu organizma
ların ithal edileceği Âkit Tarafa, ya doğrudan doğruya ya da bu çeşitli organizmaları kendi yargı 
yetkisinin alanı içinde temin etmekte olan gerçek veya hükmî şahıslardan talep ederek verecektir. 

Madde 20. Malî Kaynaklar 
1. Âkit Tarafların her biri, kendi ulusal planlarına, önceliklerine ve programlarına uygun bi

çimde, bu Sözleşme'nin amaçlarının gerçekleştirilmesi için tasarlanan ulusal faaliyetlere yönelik 
olarak, kendi kapasitesine göre malî destek ve teşvik sağlamayı taahhüt eder. 

2. Gelişmiş olan Taraf ülkeler, gelişmekte olan Taraf ülkelerin, bu Sözleşme'nin yükümlülük
lerini yerine getirmek için gerekli tedbirleri uygulamalarının anlaşmaya bağlanmış ek maliyetleri
ni bütünüyle karşılamalarını ve Sözleşme hükümlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla ye
ni ve ek malî kaynaklar temin edeceklerdir; söz konusu ek maliyetler, gelişmekte olan Taraf ülke 
ile 21 inci Maddede anılan kurumsal yapı arasında, Taraflar Konferansı'nca tespit edilen politika, 
strateji, program öncelikleri ve uygunluk kriterleri ile ek maliyetleri gösteren listeye uygun biçim
de anlaşmaya bağlanacaktır. Pazar ekonomisine geçiş sürecinde olan ülkeler de dahil olmak üzere 
başka Taraflar da kendi istekleri ile, gelişmiş olan Taraf ülkelerin yükümlülüklerini üstlenebilirler. 
Taraflar Konferansı, bu Madde gereğince, ilk toplantısında, gelişmiş olan Taraf ülkelerle, gelişmiş 
olan Taraf ülkelerin yükümlülüklerini kendi istekleri ile üstlenen diğer Tarafların bir listesini ha
zırlayacaktır. Taraflar Konferansı listeyi düzenli aralıklarla yeniden gözden geçirecek ve gerekli 
değişiklikleri yapacaktır. Başka ülkelerden ve kaynaklardan gönüllü katkılar da teşvik edilecektir. 
Bu taahhütlerin uygulanmasında fonların yeterliliği, önceden tahmin edilebilirliği ve zamanında 
akışının gerekliliği ve liste kapsamındaki katkı sahibi Taraflar arasında yükümlülük paylaşımının 
önemi dikkate alınacaktır. 

3. Bu Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili malî kaynakları temin edecek gelişmiş olan Taraf 
ülkeler ve bunlardan yararlanacak gelişmekte olan ülkeler, bu amaçla ikili, bölgesel ve çok taraflı 
diğer kanalları da kullanabilirler. 

4. Gelişmekte olan Taraf ülkelerin bu Sözleşme kapsamındaki taahhütlerini ne ölçüde etkin bi
çimde uygulayacakları, gelişmiş olan Taraf ülkelerin bu Sözleşme kapsamındaki malî kaynaklar ve 
teknoloji transferi ile ilgili taahhütlerini etkin biçimde uygulamalarına bağlı olacak ve gelişmekte 
olan Taraf ülkelerin ilk ve en önemli önceliğinin ekonomik ve sosyal kalkınma ve yoksulluğun yo-
kedilmesi olduğu gerçeğini tam olarak dikkate alacaklardır. 

5. Taraflar, finansman ve teknoloji transferi ile ilgili girişimlerinde en az gelişmiş ülkelerin 
özel ihtiyaçlarını ve durumlarını tam olarak dikkate alacaklardır. 

6. Âkit Taraflar, gelişmekte olan Taraf ülkelerde, özellikle küçük ada Devletlerinde, biyolojik 
çeşitliliğe bağımlılıktan, biyolojik çeşitliliğin dağılımından ve mekansal konumundan kaynaklanan 
özel koşulları da dikkate alacaklardır. 

7. Ayrıca, kurak ve yarı-kurak bölgelerin, kıyı alanlarının ve dağlık alanların bulunduğu çev
resel açıdan en duyarlı olanlar da dahil olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin özel durumu göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Madde 21. Malî Mekanizma 
1. Bu Sözleşme'de yer alan amaçlarla, gelişmekte olan Taraf ülkelere, hibe veya ayrıcalık esa

sına göre malî kaynaklar temin edilebilmesi için, esas unsurları bu Maddede tanımlanan bir meka
nizma olacaktır. Bu mekanizma, bu Sözleşme'nin amaçları doğrultusunda Taraflar Konfcransı'nın 
yetkisi ve yönlendirmesi altında ve Taraflar Konferansı'na karşı sorumlu olarak işleyecektir. Mc-
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kanizmanın faaliyetleri Taraflar Konferansı'nın ilk toplantısında kararlaştırılacak kurumsal yapı ta
rafından yürütülecektir. Taraflar Konferansı bu Sözleşme'deki amaçlar doğrultusunda, bu kaynak
lara erişim ve bu kaynakların kullanımı ile ilgili politikayı, stratejiyi, program önceliklerini ve uy
gunluk kriterlerini tespit edecektir. Katkılar, Taraflar Konfcransınca periyodik olarak kararlaştırıl
ması gereken kaynak tutarına uygun olarak 20 nci Maddede anılan fonların önceden tahmin edile
bilmesi, yeterli olması ve zamanında akışının sağlanması gerektiğini ve 20 nci Maddenin 2 nci pa
ragrafında anılan listeye dahil olan katkı sahibi Taraflar arasında yükümlülüğü paylaşmanın öne
mini dikkate alacak şekilde düzenlenecektir. Gelişmiş olan Taraf ülkeler ve başka ülke ve kaynak
lar gönüllü katkılarda bulunabilirler. Mekanizma demokratik ve şeffaf bir yönetim sistemi çerçeve
sinde işleyecektir. 

2. Taraflar Konferansı, bu Sözleşme'nin amaçlarına uygun olarak, ilk toplantısında politika, 
strateji ve program öncelikleri ile birlikte, malî kaynak kullanımının düzenli olarak izlenmesi ve 
değerlendirilmesi de dahil olmak üzere malî kaynaklara erişim ve bu kaynakların kullanımı ile il
gili ayrıntılı uygunluk kriterlerini ve esaslarını belirleyecektir. Taraflar Konferansı, malî mekaniz
mayı işletmekle görevlendirilen kurumsal yapı ile istişarelerde bulunduktan sonra, yukarıdaki 1 in
ci paragrafa geçerlilik kazandıracak düzenlemeleri karara bağlayacaktır. 

3. Taraflar Konferansı, bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden en erken iki yıl sonra ve on
dan sonra da düzenli olarak, yukarıdaki 2 nci paragrafta anılan kriter ve esaslar da dahil olmak üze
re, bu Madde kapsamında oluşturulan mekanizmanın etkinliğini gözden geçirecektir. Bu inceleme
ye dayalı olarak, gerekirse mekanizmanın etkinliğini arttırmak için uygun tedbirleri alacaktır. 

4. Akit Taraflar, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için malî kaynak 
temin etmek üzere mevcut malî kurumları güçlendirmeyi değerlendireceklerdir. 

Madde 22. Diğer Uluslararası Sözleşmelerle İlişki 
1. Âkit Taraflardan herhangi birinin mevcut uluslararası bir anlaşmadan doğan hak ve yüküm

lülüklerini kullanması biyolojik çeşitlilik için ciddî bir zarar veya tehdite yol açmadığı sürece, bu 
Sözleşme'nin hükümleri bu tür hak ve yükümlülükleri etkilemeyecektir. 

2. Âkit Taraflar, deniz çevresi açısından bu Sözleşme'yi, Devletlerin deniz hukuku kapsamın
daki hak ve yükümlülükleriyle tutarlı biçimde uygulayacaklardır. 

Madde 23. Taraflar Konferansı 
1. Bu Sözleşme ile bir Taraflar Konferansı ihdas edilmektedir. Taraflar Konferansı'nın ilk top

lantısı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Yetkili Müdürünün çağrısı üzerine, bu Sözleşme'nin 
yürürlüğe girmesinden en geç bir yıl sonra yapılacaktır. Taraflar Konferasının bundan sonraki ola
ğan toplantıları, ilk toplantısında Konferans tarafından belirlenecek düzenli aralıklarla yapılacaktır. 

2. Taraflar Konferansı'nın olağanüstü toplantıları, Konferans tarafından gerekli görülebilecek 
diğer zamanlarda, veya Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, bu talep Sckrcterya'ya iletil
dikten sonraki altı ay içinde Tarafların en az üçte biri tarafından desteklenmesi halinde yapılır. 

3. Taraflar Konferansı, kendisi için ve kurabileceği herhangi bir yardımcı organ için usul ku
rallarını ve Sekretcrya'nın finansmanını yöneten malî kuralları oydaşma yoluyla anlaşmaya bağla
yıp benimseyecektir. Taraflar Konferansı her olağan toplantısında, bir sonraki olağan toplantıya ka
dar olan malî dönem için bir bütçe kabul edecektir. 

4. Taraflar Konferansı bu Sözleşme'nin uygulanmasını inceleyecek ve bu amaçla : 
(a) 26 nci Maddeye uygun olarak sunulacak bilgilerin ne şekilde ve hangi zaman aralıkları ile 

iletileceğini belirleyecek, bu bilgileri ve yardımcı herhangi bir organ tarafından sunulan raporları 
inceleyecektir; 

(b) 25 inci Maddeye uygun olarak, biyolojik çeşitlilik konusunda sunulan bilimsel, teknik ve 
teknolojik tavsiyeleri inceleyecektir; 
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(c) 28 inci Maddeye uygun olarak gerekli protokolleri inceleyecek ve kabul edecektir; 
(d) 29 uncu ve 30 uncu Maddelere uygun olarak bu Sözleşme'de ve eklerinde yapılması gere

ken değişiklikleri .inceleyecek ve kabul edecektir; 
(e) Herhangi bir protokolde ve bu protokolün eklerinde yapılacak değişiklikleri inceleyecek, 

ve bu değişikliklerin yapılmasına karar verildiği takdirde ilgili protokolün taraflarına bu değişiklik
lerin kabul edilmesini önerecektir; 

(f) Gerektiğinde, 30 uncu Maddeye uygun olarak, bu Sözleşme'yc yeni ekler yapılmasını in
celeyecek ve kabul edecektir; 

(g) Özellikle bilimsel ve teknik tavsiyelerde bulunmak üzere, bu Sözleşme'nin uygulanması 
için gerekli görülen yardımcı organları kuracaktır; 

(h) Bu Sözleşme kapsamındaki konularla ilgili sözleşmelerin yetkili organları ile uygun işbir
liği biçimleri oluşturmak amacıyla, bu organlarla Sekreterya aracılığı ile temas kuracaktır; ve 

(i) Bu Sözleşme'nin işleyişinde kazanılan deneyimin ışığında, bu Sözleşme'nin amaçlarının 
gerçekleştirilmesi için gerekli olabilecek ek tedbirleri inceleyecek ve alacaktır. 

5. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'in ihtisas teşkilatları, Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu ve Bu Sözleşme'ye taraf olmayan Devletler, Taraflar Konferansı toplantılarında gözlem
ci olarak temsil edilebilir. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili alan
larda yetkili olan ve Taraflar Konferansı'nın bir toplantısında gözlemci olarak temsil edilmek iste
diğini Sekreterya'ya bildirmiş olan hükümetler veya hükümetlerdışı diğer organ veya kuruluşlar, 
hazır bulunan Taraflardan en az üçte biri itiraz etmediği sürece, toplantıya katılabilirler. Gözlemci
lerin toplantıya alınmaları ve katılımları, Taraflar Konferansı'nca kabul edilen usul kurallarına ta
bi olacaktır. 

Madde 24. Sekreterya 
1. Bu Sözleşme ile bir sekreterya ihdas edilmektedir. Sekreterya aşağıdaki görevleri yürüte

cektir : 
(a) 23 üncü Maddede öngörülen Taraflar Konferansı toplantılarını düzenlemek ve bu toplantı

lara servis sağlamak; 
(b) Herhangi bir protokol ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek; 
(c) Bu Sözleşme kapsamında yürüttüğü görevlerle ilgili raporlar hazırlamak ve bu raporları 

Taraflar Konferansı'na sunmak; 
(d) İlgili diğer uluslararası organlarla eşgüdüm sağlamak ve özellikle görevlerini etkin biçim

de yerine getirmek için gerekli olabilecek idarî ve akdî düzenlemeleri yapmak; ve 
(e) Taraflar Konferansı'nca kararlaştırılabilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
2. Taraflar Konferansı ilk olağan toplantısında, bu Sözleşme kapsamında sekreterya görevini 

yürütmek istediğini beyan etmiş ve ehliyet sahibi mevcut uluslararası örgütler arasından sekreter-
yayı tayin edecektir. 

Madde 25. Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Danışma Amaçlı Yan Organ 
1. Bu Sözleşme ile, Taraflar Konferansına ve uygun olduğunda yardımcı organlarına bu Söz

leşme'nin uygulanması konusunda zamanında tavsiyelerde bulunmak üzere, bilimsel, teknik ve 
teknolojik danışma amaçlı bir yan organ ihdas edilmektedir. Bu organ tüm Tarafların katılımına 
açık olacak ve birden fazla bilim dalını içerecektir. Bu organ ilgili uzmanlık dalında ehliyet sahibi 
hükümet temsilcilerini kapsayacaktır. Organ, çalışması ile ilgili tüm konularda Taraflar Konferan-
sı'na düzenli rapor verecektir. 

2. Bu organ, Taraflar Konferansı'nın yetkisi altında ve onun belirlediği esaslara uygun olarak 
ve onun isteği üzerine : 
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(a) Biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili bilimsel ve teknik değerlendirmeler sunacaktır; 
(b) Bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak alınan önlem türlerinin etkileri ile ilgili bilimsel 

ve teknik değerlendirmeler hazırlayacaktır; 
(c) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili yenilikçi, verimli ve 

en gelişmiş teknolojileri ve "Knovv-hovv"ı belirleyecek, gelişmeyi teşvik etmenin ve/veya bu tek
nolojileri transfer etmenin yolları ve olanakları ile ilgili tavsiyelerde bulunacaktır; 

(d) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili araştırma ve geliştir
mede uluslararası işbirliği ve bilimsel programlar konusunda tavsiyelerde bulunacaktır; ve 

(e) Taraflar Konfransı'nın ve yardımcı organlarının organa yönelteceği bilimsel, teknik, tek
nolojik ve metodolojik sorulara cevap verecektir. 

3. Bu organın işlevleri, yetkileri, teşkilatlanması ve işleyişi Taraflar Konferansınca daha ay
rıntılı biçimde tanımlanabilir. 

Madde 26. Raporlar 
Âkit Tarafların her biri, Taraflar Konferansı'nca belirlenecek aralıklarla, bu Sözleşme hüküm

lerinin uygulanması için aldığı tedbirler ve bu tedbirlerin bu Sözleşme'nin amaçlarını gerçekleştir
mekteki etkinliği konusunda Taraflar Konferansı'na rapor verecektir. 

• Madde 27. Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi 
1. Âkit Taraflar arasında bu Sözleşme'nin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir uyuş

mazlık çıkması halinde, ilgili taraflar bu uyuşmazlığı müzakereler yoluyla gidermeye çalışacaklar
dır. 

2. İlgili taraflar müzakereler sonucunda mutabakata varamadıkları takdirde, müştereken, üçün
cü bir tarafın yardımlarını veya aracılığını talep edebilirler. 

3. Herhangi bir Devlet veya bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatı bu Sözleşme'yi onadığı, 
kabul ettiği, onayladığı veya bu Sözleşme'ye katıldığı sırada veya daha sonraki herhangi bir tarih
te, yukarıdaki 1 inci veya 2 nci paragrafa uygun olarak çözümlenmeyen bir uyuşmazlık için, uyuş
mazlıkların çözümlenmesi konusunda aşağıda öngörülen yollardan birini veya her ikisini bağlayı
cı kabul ettiğini yazılı olarak Depozitere beyan edebilir : . 

(a) Ek H'nin 1 inci Kısmında yer alan usule uygun hakemlik; 
(b) Uyuşmazlığın Uluslararası Adalet Divanı'na sunulması. 
4. Uyuşmazlığa taraf olanların, yukarıdaki 3 üncü paragraf uyarınca bu paragrafta öngörülen 

yollan veya herhangi bir usulü kabul etmemeleri halinde, taraflar bunun dışında bir mutabakata 
varmadıkları sürece, uyuşmazlık Ek H'nin 2 nci kısmına uygun olarak uzlaşma komisyonuna su
nulur. 

5. İlgili protokolde aksi şart koşulmadığı sürece, bu Madde hükümleri protokoller için de uy
gulanır. 

Madde 28. Protokollerin Kabul Edilmesi 
1. Âkit Taraflar bu Sözleşme'nin protokollerinin formülasyonunda ve kabul edilmesinde işbir

liği yapacaklardır. 
2. Protokoller Taraflar Konferansı toplantısında kabul edilir. 
3. Önerilen herhangi bir protokol metni, bu toplantıdan en az altı ay önce Sekreterya .tarafın

dan Âkit Taraflara iletilir. 
Madde 29. Sözleşme'nin veya Protokollerin Değiştirilmesi 

1. Âkit Taraflardan herhangi biri bu Sözleşme'de değişiklik yapılmasını teklif edebilir. Bir 
protokole Taraf olanlardan herhangi biri o protokolde değişiklik yapılmasını teklif edebilir. 
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2. Bu Sözleşme'de yapılacak değişiklikler Taraflar Konferansı toplantısında kabul edilir. Her
hangi bir protokolde yapılacak değişiklikler ise, sözkonusu Protokol Taraflarının toplantısında ka
bul edilir. Bu Sözleşme'de veya herhangi bir protokolde yapılması önerilen değişiklik metni, bu 
protokolde aksi öngörülmedikçe, değişiklik metninin kabul edilmesi önerilen toplantıdan en az al
tı ay önce, Sekreterya tarafından sözkonusu belgenin Taraflarına iletilir. Sekreterya, bilgilendirmek 
amacıyla, önerilen değişiklikleri bu Sözleşme'yi imzalayanlara da gönderir. 

3. Taraflar bu Sözleşme'de veya herhangi bir protokolde yapılması önerilen değişiklik üzerin
de oydaşma yoluyla anlaşmaya varmak için her türlü çabayı göstereceklerdir. Oydaşma sağlanma
sı için harcanan tüm gayretlere rağmen bir anlaşmaya varılamaması halinde, değişiklik son çare 
olarak sözkonusu belgeye taraf olan ve toplantıda hazır bulunup oy kullananların üçte ikisinin ço
ğunluğu ile kabul edilir ve Depoziter tarafından, onaylanmak ve kabul edilmek üzere tüm Tarafla
ra gönderilir. , 

4. Değişikliklerin kabul edildiği ve onaylandığı Depozitere yazılı olarak bildirilir. Yakarıdaki 
3 üncü paragrafa uygun olarak kabul edilen değişiklikler, ilgili protokolde aksi belirtilmediği süre
ce, bu protokole Taraf olanların veya bu Sözleşme'nin Âkit Taraflarının en az üçte ikisinin onama, 
kabul veya onay belgelerini tevdi etmesinden sonraki doksanıncı günde, bu değişiklikleri kabul 
eden taraflar arasında yürürlüğe girer. Değişiklikler bundan sonra, başka herhagi bir Taraf için, bu 
Tarafın değişikliği kabul ettiğini veya onayladığını gösteren belgeyi tevdi etmesinden sonraki dok
sanıncı günde yürürlüğe girer. 

5. Bu Maddedeki "hazır bulunan ve oy kullanan Taraflar", hazır bulunup da olumlu veya 
olumsuz oy veren Taraflar anlamına gelir. 

Madde 30. Eklerin Kabul Edilmesi ve Değiştirilmesi 
1. Bu Sözleşme'nin veya herhangi bir protokolünün ekleri, Sözleşme'nin veya ilgili protoko

lün ayrılmaz bir parçası olacak ve açıkça aksi belirtilmediği sürece, bu Sözleşme'ye veya protokol
lerine atıfta bulunulduğunda, aynı zamanda bunların eklerine de atıfta bulunulduğu kabul edilecek
tir. Bu ekler bilimsel, teknik, idarî ve usulle ilgili konularla sınırlı olacaktır. 

2. Herhangi bir protokol, kendi ekleri için aksi bir hükme yer vermediği sürece, bu Sözleş
me'ye veya protokollere yeni eklerin teklif edilmesinde, kabul edilmesinde ve yürürlüğe girmesin
de aşağıdaki usul uygulanır: 

(a) Bu Sözleşme'nin veya herhangi bir protokolünün ekleri 29 uncu Maddede belirtilen usule 
uygun olarak teklif ve kabul edilir; 

(b) Bu Sözleşme'ye ilave edilecek yeni bir eki veya Taraf olduğu bir protokolün ekini onay
lama imkânı olmayan herhangi bir Taraf, Dcpozitcrin o ekin kabul edildiğini bildirdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde, bu durumu yazılı olarak Depozitere bildirir. Depoziter, kendisine gelen bu bil
dirimden tüm tarafları gecikmeden haberdar eder. Taraflar daha önceki bir itiraz beyanını herhan
gi bir zamanda geri çekebilirler; bu durumda ekler, aşağıdaki alt paragraf (c)'ye tabi olarak sözko
nusu Taraf için yürürlüğe girer; 

(e) Ek, bu Sözleşme'nin veya ilgili protokolün, yukarıda alt-paragraf (b) hükümlerine uygun 
olarak bildirimde bulunmamış tüm Tarafları için, Depoziter tarafından kabulünün bildirildiği tarih
ten itibaren bir yıllık sürenin bitiminde, yürürlüğe girer. 

3. Bu Sözleşme'nin veya herhangi bir protokolün eklerinde yapılacak değişikliklerin öneril
mesi, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi, Sözleşme'nin veya herhangi bir protokolünün eklerinin 
önerilmesindc, kabul edilmesinde ve yürürlüğe girmesinde uygulanan usulün aynısına tabidir. 

4. Yeni bir ek veya bir ekte yapılan değişiklik, bu Sözleşme'deki veya herhangi bir protoko
lündeki değişiklikle ilgili ise, Sözleşme'deki veya ilgili protokoldeki değişikliğin yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar, yeni ek veya ekte yapılan değişiklik yürürlüğe girmez. 
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Madde 31. Oy Hakkı 
1. Bu Sözleşme'nin veya herhangi bir protokolünün Âkit Taraflarının her biri, aşağıda 2 nci 

paragrafta belirtilen durum dışında, bir oy hakkına sahiptir. 
2. Bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatlan, yetkili oldukları konularda oy haklarını, bu Söz

leşme'nin veya ilgili protokolün Âkit Tarafları arasında kendi teşkilatlarının üyesi olan Devletlerin 
sayısına eşit sayıda oy kullanırlar. Bu teşkilatların üyesi olan Devletler kendi oy haklarını kullan
dıklarında bu teşkilatlar oy haklarını kullanmazlar; bu teşkilatlar oy kullandıklarındaysa, üye Dev
letleri kullanmazlar. 

Madde 32. Bu Sözleşme ile Protokolleri Arasındaki İlişki 
1. Herhangi bir Devlet veya bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatı bu Sözleşme'nin Âkit Ta

rafı değilse, veya protokolle aynı zamanda bu Sözleşme'nin Âkit Tarafı olmadığı takdirde, proto
kole Taraf olamaz. 

2. Herhangi bir protokol kapsamındaki kararlar yalnızca bu protokole Taraf olanlarca alınır. 
Bir protokolü kabul etmemiş veya onaylamamış olan Âkit Taraflar, bu protokole taraf olanların 
toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. 

Madde 33. İmza 
Bu Sözleşme 5 Haziran 1992 tarihinden 14 Haziran 1992 tarihine kadar Rio de Janeiro'da ve 

15 Haziran 1992 tarihinden 4 Haziran 1993 tarihine kadar Nevv York'da Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi'nde tüm devletlerin ve bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatlarının imzasına açık ola
caktır. 

Madde 34. Onama, Kabul ve Onay 
1. Bu Sözleşme ve protokoller, Devletlerin ve bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatlarının 

onama, kabul ve onayına tabi olacaktır. Kabul ve onay belgeleri Depozitere tevdi edilecektir. 
2. Yukarıdaki 1 inci paragrafta anılan teşkilatlardan, bu Sözleşme'ye veya herhangi bir proto

kole kendi üye Devletleri Âkit Taraf olmadan Âkit Taraf olanlar, ilgili Sözleşme veya protokol 
kapsamındaki tüm yükümlülüklerle bağlı olacaktır. Üye Devletlerinin birinin veya birkaçının bu 
Sözleşme'ye veya ilgili protokole Âkit Taraf olduğu teşkilatlarda, teşkilat ve teşkilata üye Devlet
ler, Sözleşme veya ilgili protokol kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek sorumlulukları
nı kendileri kararlaştıracaklardır. Böyle durumlarda, teşkilat ve üye devletleri, Sözleşme veya ilgi
li protokol kapsamındaki haklarını aynı zamanda kullanmayacaklardır. 

3. Yukarıda 1 inci paragrafta anılan teşkilatlar, onama, kabul ve onay belgelerinde, Sözleş
me'ye veya ilgili protokole tabi konularda ne ölçüde yetkili olduklarını beyan edeceklerdir. Bu teş
kilatlar yetki kapsamlarında yapılan değişiklikleri de Depozitere bildireceklerdir. 

Madde 35. Sözleşme'ye Katılma 
1. Bu Sözleşme ve protokoller, imzaya kapandıkları tarihten itibaren Devletlerin ve bölgesel 

ekonomik bütünleşme teşkilatlarının katılımına açık olacaktır. Katılım belgeleri Depozitere tevdi 
edilecektir. 

2. Yukarıda 1 inci paragrafta anılan örgütler, katılım belgelerinde, Sözleşme'ye veya ilgili pro
tokole tabi konularda ne ölçüde yetkili olduklarını beyan edeceklerdir. Bu teşkilatlar yetki kapsam
larında yapılan değişiklikleri de Depozitere bildireceklerdir. 

3. Bu Sözleşme'ye veya protokollere katılan bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatlarına 34 
üncü Madde'nin 2 nci paragrafı hükümleri uygulanır. 

Madde 36. Sözleşme'nin Yürürlüğe Girmesi 
1. Bu Sözleşme, otuzuncu onama, kabul, onay veya katılım belgesinin tevdi edildiği tarihten 

sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girer. 
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2. Her bir protokol, bu protokolde belirtilen sayıda onama, kabul, onay veya katılım belgesi
nin tevdi edildiği tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girer. 

3. Otuzuncu onama, kabul, onay veya katılım belgesi tevdi edildikten sonra bu Sözleşme'yi 
onayan, kabul eden, onaylayan veya Sözleşme'ye katılan her Akit Taraf için bu Sözleşme, o Âkit 
Tarafın onama, kabul, onay veya katılım belgesini tevdi ettiği tarihten sonraki doksanıncı günde 
yürürlüğe girer. 

4. Bir protokolün yukarıdaki 2 nci paragrafa uygun olarak yürürlüğe girmesinden sonra bu 
protokolü onayan, kabul eden, onaylayan veya protokole katılan Âkit Taraf için o protokol, proto
kolde aksi belirtilmediği sürece, bu Âkit Tarafın onama, kabul, onay veya katılım belgesini tevdi 
ettiği tarihten sonraki doksanıncı günde veya bu Sözleşme'nin sözkonusu Âkit Taraf için yürürlü
ğe girdiği günde, bunlardan hangisi daha sonra ise o tarihte yürürlüğe girer. 

5. Yukarıdaki 1 inci ve 2 nci paragraflar açısından, herhangi bir bölgesel ekonomik bütünleş
me teşkilatı tarafından tevdi edilen herhangi bir belge, bu teşkilata üye Devletler tarafından tevdi 
edilen belgelere ilave belgeler olarak kabul edilmez. 

Madde 37. Çekinceler 
Bu Sözleşme'ye herhangi bir çekince konamaz. 

Madde 38. Sözleşme'den Çekilme 
1. Her Âkit Taraf, bu Sözleşme'nin kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl geçtikten son

ra herhangi bir tarihte Depozitere yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme'den çekilebilir. 
" 2. Bu çekilme işlemi, çekilme bildiriminin Depoziter tarafından alındığı tarihten sonra bir yıl

lık sürenin bitiminde veya çekilme bildiriminde belirtilen daha sonraki bir tarihte gerçekleşir. 
3. Bu Sözleşme'den çekileri herhangi bir Âkit Taraf, ayrıca taraf olduğu protokollerden de çe

kilmiş addedilir. 
Madde 39. Geçici Malî Düzenlemeler 

21 inci Madde koşullarına uygun olarak tamamen yeniden yapılandırılmış olması koşuluyla 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Global Çevre İmkânı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, bu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarih ile Taraflar 
Konferansı'nın birinci toplantısı arasındaki sürede, veya 21 inci maddeye uygun olarak hangi ku
rumsal yapının tayin edileceği Taraflar Konferansı'nca kararlaştırılana kadar, geçici olarak, 21 in
ci Maddede anılan kurumsal yapıyı oluşturacaklardır. 

Madde 40. Geçici Sekreterya Düzenlemeleri 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Yetkili Müdürünün oluşturacağı sekreterya, bu Sözleş

me'nin yürürlüğe girdiği tarih ile Taraflar Konferansı'nın birinci toplantısı arasındaki süre için, ge
çici olarak, 24 üncü Maddenin 2 nci paragrafında anılan sekreterya olarak kabul edilecektir. 

Madde 41. Depoziter 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme'nin ve protokollerin Depoziterlik görevini 

üstlenecektir. 
Madde 42. Geçerli Metinler 

Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinlerinin de eşit ölçüde geçerli ol
duğu bu Sözleşme'nin aslı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir. 

Bu Sözleşme aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler tarafından usulüne uygun olarak 
imzalanmıştır. 
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Bin Dokuz Yüz Doksan İki yılı Haziran ayının bu beşinci gününde Rio de Janeiro'da imzalan
mıştır. 

EKİ 

BELİRLEME VE İZLEME 
1. Sosyal, ekonomik, kültürel veya bilimsel öneme sahip; göçücü türlerin ihtiyaç duyduğu; 

yüksek oranda çeşitlilik içeren, çok sayıda endemik veya tehdit altında tür barındıran veya birçok 
yabanî yaşam alanı ihtiva eden; temsil niteliğine sahip, özgün, veya önemli evrimsel ya da başka 
biyolojik proseslerle bağlantılı olan, ekosistemler ve yaşam ortamları; 

2. Tehdit altında bulunan; evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türlerin yabani akrabaları olan; 
tıbbî, tarımsal veya ekonomik değer sahibi; sosyal-, bilimsel veya kültürel önem taşıyan; veya gös
terge niteliğindeki türler gibi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusun
daki araştırmalar için önem arz eden türler ve topluluklar; ve 

3. Sosyal, bilimsel veya ekonomik öneme sahip, tanımlanmış genom ve genler. 

EK II 
Kısım 1 

HAKEMLİK 

Madde 1 
Davacı taraf, tarafların uyuşmazlığı 27 nci Madde uyarınca hakemliğe havale ettiklerini sek-

reteryaya bildirir. Bu bildirimde hakemliğin konusu belirtilir ve bildirim özellikle, Sözleşme'nin 
veya protokolün, yorumlanması veya uygulanması tartışma konusu olan maddelerini içerir. Taraf
lar, hakem kurulu başkanı tayin edilmeden önce uyuşmazlığın konusu üzerinde anlaşamazlarsa, 
uyuşmazlık konusu hakem kurulu tarafından belirlenir. Sekreterya bu konuda kendisine ulaşan bil
gileri bu Sözleşme'nin veya ilgili protokolün tüm Âkit Taraflarına gönderir. 

Madde 2 
1. İki Taraf arasındaki uyuşmazlıklarda hakem kurulu üç üyeden oluşur. Uyuşmazlığa taraf 

olanların her biri bir hakem tayin eder; bu şekilde tayin edilen iki hakem anlaşarak hakem kurulu 
başkanı olacak üçüncü hakemi tayin ederler. Hakem kurulu, başkanı, uyuşmazlığa taraf olanlardan 
herhangi biri ile ayni tabiiyetten olamayacağı gibi, olağan ikamet yeri de taraflardan herhangi biri
nin bulunduğu ülkede olamaz, taraflardan herhangi biri tarafından istihdam edilmiş olamaz veya 
başka herhangi bir sıfatla bu konu ile daha önce ilgilenmiş olamaz. 

2. İkiden fazla taraf arasındaki uyuşmazlıklarda, menfaatleri aynı olan taraflar anlaşarak müş
tereken bir hakem tayin ederler. 

3. Boşalan hakemlik makamı, başlangıçtaki tayin için öngörülen usule uygun olarak dolduru
lur. 

Madde 3 
1. İkinci hakem tayin edildikten sonra iki ay içinde hakem kurulu başkanının atanmamış ol

ması halinde taraflardan birinin talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bundan sonra
ki iki aylık süre içinde Başkanı tayin eder. 

2. Uyuşmazlığa taraf olanlardan birinin, talep kendisine uluştıktan sonra iki ay içinde bir ha
kem tayin etmemesi halinde, diğer tarafın Genel Sekreteri bundan haberdar etmesi halinde Genel 
Sekreter müteakip iki ay içinde hakemi tayin eder. 
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Madde 4 

Hakem Kurulu, bu Sözleşme ile ilgili protokol hükümlerine ve uluslararası hukuka göre karar 
. verir. 

Madde 5 

Uyuşmazlığa taraf olanlarca aksi kabul edilmediği sürece, hakem kurulu kendi usul kuralları
nı belirler. 

Madde 6 

Hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine, zorunlu geçici koruma tedbirleri konusunda 
tavsiyelerde bulunabilir. 

Madde? 
Uyuşmazlık tarafları hakem kurulunun çalışmasını kolaylaştıracak ve ellerindeki her türlü im

kânı kullanarak özellikle : 
(a) Hakem kuruluna ilgili tüm belge, bilgi ve kolaylığı sağlayacaklardır; ve 

(b) Gerektiğinde hakem kurulunun tanık veya bilirkişi çağırmasına ve bunların sunacağı delil
leri edinmesine imkân vereceklerdir. 

Madde 8 
Taraflar ve hakemler, hakem kurulu işlemleri esnasında gizli olarak elde ettikleri bilgileri giz

li tutmakla yükümlüdürler. 
Madde 9 

Durumun gerektirdiği özel şartlar nedeniyle hakem kurulu aksine bir karar almadıkça, hakem 
kurulunun masrafları uyuşmazlığa taraf olanlarca eşit olarak paylaşılır. Hakem kurulu tüm masraf
larının kayıtlarını tutar ve masraflarla ilgili kesin hesap özetini taraflara verir. 

Madde 10 

Uyuşmazlık konusunda verilen karardan etkilenebilecek olan ve uyuşmazlık konusunda huku
kî bir menfaati bulunan her Âkit Taraf hakem kurulunun izni ile kavuşturmaya müdahil olabilir. 

Madde 11 

Hakem kurulu doğrudan uyuşmazlık konusunda doğan karşı talepleri dinleyebilir ve karara 
bağlayabilir. 

Madde 12 

Hakem kurulu hem usul, hem de esasla ilgili kararlarını üyelerinin oy çokluğu ile alır. 

Madde 13 

Uyuşmazlığa taraf olanlardan birinin hakem kurulunda hazır bulunmaması veya iddiasını sa
vunmaması halinde, diğer taraf kuruldan kovuşturmayı sürdürmesini ve kararını vermesini talep 
edebilir. Herhangi bir tarafın hazır bulunmaması veya iddiasını savunmaması kovuşturma için bir 
engel oluşturmaz. Hakem kurulu kesin kararını vermeden önce, talebin maddî delil ve hukuk teme
line dayandığına kanaat getirmelidir. 

Madde 14 

Kurul, kesin karârını, kuruluşunun tamamlandığı tarihten sonraki beş ay içinde verir; şu var ki, 
gerekli gördüğünde, zaman sınırını beş aydan fazla olmamak üzere uzatabilir. 
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Madde 15 

Hakem kurulunun kesin kararı uyuşmazlık konusu ile sınırlı olacak ve kararın hangi gerekçe
lere dayandığını belirtecektir. Kararda, katılan üyelerin adları ve kesin karar tarihi de bulunur. Ku
rulun herhangi bir üyesi kesin karara farklı ya da muhalif bir görüş ekleyebilir. 

Madde 16 

Karar uyuşmazlığa taraf olanlar için bağlayıcı olacaktır. Uyuşmazlığa taraf olanlar önceden bir 
temyiz usulünde anlaşmış olmadığı takdirde, karar temyiz edilmeyecektir. 

Maddel7 

Uyuşmazlık tarafları arasında, kesin kararın yorumu veya uygulanış şekli konusunda doğabi
lecek ihtilaflar, taraflardan herhangi biri tarafından, karara bağlanmak üzere, kararı vermiş olan ha
kem kuruluna sunulabilir. 

Kısım 2 
UZLAŞMA 

Madde 1 

Uyuşmazlığa taraf olanlardan birinin talebi üzerine bir uzlaştırma komisyonu oluşturulur. Ta
raflarca aksi kabul edilmedikçe, komisyon, ilgili Taraflarca tayin edilen ikişer üye ve bu üyeler ta
rafından müştereken seçilen bir Başkan olmak üzere beş üyeden oluşur. 

Madde 2 

İkiden fazla taraf arasındaki uyuşmazlıklarda, menfaatleri aynı olan taraflar, kendi komisyon 
üyelerini anlaşarak müştereken tayin ederler. îki veya ikiden fazla tarafın menfaatleri ayrı olduğun
da veya menfaatlerinin aynı olup olmadığı konusunda anlaşmazlık çıktığında, bu taraflar kendi 
üyelerini ayrı ayrı tayin ederler. 

Madde 3 ' ,, 

Bir uzlaştırma komisyonu oluşturulmasının talep edildiği tarihten sonra iki ay içinde, taraflar
ca gerekli tayinlerin yapılmaması halinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, talepte bulunan ta
rafın isteği üzerine, müteakip iki ay içinde bu tayinleri yapar. 

Madde 4 

Komisyonun son üyeleri tayin edildikten sonra iki ay içinde Uzlaştırma Komisyonu Başkanı
nın seçilememesi halinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, taraflardan herhangi birinin talebi 
üzerine, müteakip iki ay içinde bir Başkan tayin eder. 

Madde 5 

Uzlaştırma Komisyonu kararlarını.üyelerinin oy çokluğu ile alır/Uyuşmazlığa taraf olanlarca 
aksi kabul edilmediği sürece, Komisyon usul kurallarını kendisi belirler. Komisyon uyuşmazlığın 
çözümlenmesi için bir teklif sunar ve bu teklif taraflarca iyi niyetle incelenir. 

Madde 6 

Uzlaştırma komisyonunun yetkili olup olmadığına ilişkin ihtilaflar komisyon tarafından kara
ra bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 54) 



Dönem : 20 Yasama Yı l ı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 52) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/377) 

-'- T.C. 
Başbakanlık 26.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı.\B.02.0.KKG/196-342/1788 

TÜRKİYE 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 

1/925 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasmda Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 5.10.1995 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI101-947/4548 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.9.1996 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Çin, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşkusuz, Türki
ye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin ge
liştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hareketlerinin ge-



liştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arzetmektedir. 
Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 23 Ma
yıs 1995 tarihinde Pekin'de "Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 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 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 ve ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Akit 
Devletlerde önlenmesi ile Çinli yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Çin'in da
ha cazip 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. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 29 maddeden mey
dana gelmiştir. Ayrıca, Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan 4 fıkralık bir "Protokol" Anlaşma mad
delerinin sonuna eklenmiştir. Anlaşma maddeleri ile Protokol fıkralarının gerekçeleri aşağıda be
lirtilmiştir. 

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 (Türkiye ve 

Çin)'den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 
Madde 2. - Kavranan Vergiler 

Bu madde, Anlaşma kapsamına giren vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin et
me amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, Âkit Devletler
den herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan ver
gilere uygulanacağı belirtilmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 
belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçek kişilerin 
gelir vergisi; Türkiye Cumhuriyeti'nde ise, gelir ve kurumlar vergileri ile gelir ve kurumlar vergi
si üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onlann 
yerine alınmaya başlanan ve bu vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen 
vergilerin de Anlaşma kapsamına gireceği hükme bağlanmakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili ma
kamlarının, vergi mevzuatlarındaki önemli değişiklikleri birbirine bildirecekleri öngörülmektedir. 
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Madde 3. - Genel Tanımlar 

Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak
tadır. • ' 

1 inci fıkrada sırasıyla, "Türkiye", "Çin", "Rir Âkit Devlet", "Diğer Âkit Devlet", "Vergi", 
"Kişi", "Şirket", "Bir Âkit Devletin teşebbüsü", "Diğer Âkit Devletin teşebbüsü", "Vatandaşlar", 
"Uluslararası Trafik" ve "Yetkili makam" 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 bir önem arzetmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçları bakımından; ev, ikametgâh, kanunî merkez veya benzer yapıda-diğer herhangi bir kriter 
nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu
muz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanunî veya iş merke
zi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle vergi hukuku
muza 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 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. 

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, petrol veya doğalgaz kuyusu, taş ocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yerlerdir. 

3 üncü fıkrada, süresi oniki ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya 
bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile aynı veya bağlı proje için bir Âkit Devlet teşebbüsünce di
ğer Âkit Devlette işe alman hizmetli veya diğer personel aracılığıyla danışmanlık hizmetleri de da
hil olmak üzere oniki ayı aşan bir sürede verilen hizmetlerin de bir işyeri oluşturacağı belirtilmek
tedir. 
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4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada dairni temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bu 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 4 üncü fıkra hükmü çerçevesinde yürütülen faaliyet
ler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi 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 daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 ncı 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 acente 
vasıtasıyla yürütmesi halinde işyerinin var sayılmayacağını öngörmektedir. 

7 nci fıkrada ise, iki ayrı Âkit D6vlette 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. 
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 bu işyerine atfedilebi
len kısım diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri ba
ğımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ye 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 ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 
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5 inci fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. - Gemicilik, Hava ve Kara Taşımacılığı 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil va
sıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette 
vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile bu tür kazançlar kaynak Devlette vergi
den istisna edilmektedir. 

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 maddede, 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 Âkit 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 vergilendirileceğini 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, temettünün gayrisafi tutarının % 10'unu aşmaya
caktır. Ancak bu fıkra hükümleri, temettüler dışındaki şirket kazançlarının vergilemesini etkileme
yecektir. 

3 üncü fıkrada "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fıkra, temettü lehdarının, temettüyü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir 
işyerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunması halin
de, sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğini öngörmektedir. Bu gi
bi hallerde, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

5 inci fıkra, bir Âkit Devletin, kendisinden kazanç veya gelir elde eden ve diğer Âkit Devle
tin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhan
gi bir vergi alamayacağını öngörmektedir. Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum ka
zancına uygulanmakta, ancak bu kurumdan kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye mü
saade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, temettünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mu
kimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin elde edildiği Devletteki işyeri veya sabit yer ile te
mettü elde ediş olayı arasında önemli bir bağ bulunması hallerinin, kaynak Devlette vergilendirme
me prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 
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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 fıkrada, Türkiye Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Türkiye İhra
cat Kdedi Bankası'na veya Türkiye Kalkınma Bankasına ödenen faizler ile Çin Hükümetine, Çin 
Halk Bankasına, Çin Bankasına veya Çin Uluslararası Tröst ve Yatırım Kurumu Endüstri Banka
sına 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 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, 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 ödeyicisi ile 
faiz lehdarıveya 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 ödenen kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergi
ye tabi olan bir faiz olarak nitelcndirilmcyip, 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 bcdelleri"nin tanımına ilişkindir. 

4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin indirimli vergi 
oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörül
mektedir. 

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 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. 
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3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya ka
ra nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen 
kazançların, yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün mukim olduğu 
Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkra, bir şirketin sermaye paylarının esas itibariyle bir Âkit Devlette bulunan gayri
menkul varlıklardan oluşması halinde, bunların satışından elde edilecek kazancın, gayrimenkul 
varlığın bulunduğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

5 inci fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan varlıkların satışın
dan doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette; sözkonusu 
varlıkların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış kazanç
larının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek kişilerin elde edileceği serbest meslek kazançlarının, ka

zancı elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği; ancak, bu kişinin diğer Âkit Dev
lette bulunan sabit bir yeri kullanarak icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden veya bu diğer Dev
lette ilgili takvim yılı içinde 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettiği kazancın kaynak Devlet
te 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, sözkonusu kural, bu 
Anlaşmanın 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etki
lemeyecektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğrenci ve 
stajyerler, öğretmenler ve araştırmacılar 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere 
göre vergilendirilecektir. 

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 takvim yılı içinde bir veya birkaç seferde toplam 183 günden fazla 
kalması veya ücretödemesinin bu diğer Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adı
na yapılması ya da sözkonusu ödemenin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu işyerinden veya 
sabit yerden yapılması durumunda, 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 gemi, uçak 
veya kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirileceği öngörül
mektedir. 

Madde 16. — Müdürlere Yapılan Ödemeler 
Sözkonusu maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yöne

tim kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin bu diğer Âkit Dev
lette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
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Madde 17. - Sanatçı ve Sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsî 
faaliyetlerinden dolayı diğer Akit 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 vcsporcular 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 fıkrada, sanatçı ve sporcuların, iki Âkit Devlet arasındaki kültürel değişim programı 
çerçevesinde diğer Âkit Devlette icra ettikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelirin, bu diğer Devlet
te vergiden istisna edileceği öngörülmektedir. 

Madde 18. - Emekli Maaşları 
1 inci fıkra, 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 madde kapsamına dahil edilmemiştir. 

2 nci fıkrada ise, bir Âkit Devletin Hükümeti, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafın
dan sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde sağlanan emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, öde
meyi yapan devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 19. - Kamu Hizmeti 
1 inci fıkrada, emekli maaşları hariç, kamu hizmeti karşılığında yapılan ödemelerin, ödemeyi 

yapan Devlette vergilendirileceği; ancak, hizmetin diğer Âkit Devlette verilmesi ve gerçek kişinin 
bu diğer Devletin mukimi ve vatandaşı olması ve yalnızca bu hizmeti vermek için diğer devletin 
mukimi durumuna geçmemesi şartıyla, vergilemenin bu diğer Âkit Devlette yapılacağı hükme bağ
lanmıştır. 

2 nci fıkrada, bir Devletin Hükümeti, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından öde
nen emekli maaşlarının, ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği; ödemenin yapıldığı kişinin di
ğer Âkit Devletin mukimi ve vatandaşı olması durumunda ise vergilemenin yalnızca mukim Dev
lette yapılabileceği- öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün de
ğil, 15, 16, 17 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20. - Öğrenci ve Stajyerler 
Madde, öğrenci ve stajyerlerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette yararla

nacakları vergi istisnasının sınırlarını belirlemektedir. 
Buna göre, öğrenci ve stajyerlerin yalnızca geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını 

karşılamak üzere bulundukları Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikleri gelirler; bulundukla
rı Devletin Hükümeti veya bilim, eğitim, kültür kurumu veya vergiden muaf kurumlar tarafından 
verilen yardım, burs veya ödüller ile meslekî uygulama alışkanlığı kazanmak üzere 183 gün sürey
le ifa ettikleri hizmetler dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bulundukları Âkit Devlette vergiden is
tisna edilecektir. 
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Madde 21. - Öğretmenler ve Araştırmacılar 
Bu maddede, öğretmen ve araştırmacıların iki yılı aşmayan bir süre içinde diğer devlette yap

mış oldukları öğretim veya araştırma karşılığında bu diğer Deyletin dışındaki kaynaklardan elde et
tikleri gelirlerin, bu Devlette vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. - 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 fıkrasında bahsedilen gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelirler hariç olmak üzere, diğer Akit Devlette bulunan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette 
bulunan veya sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunan bir Âkit Devlet mukiminin, 
bu işyeri veya sabit yer ile etkin bir şekilde bağlantılı bir hak veya varlıktan elde ettiği gelire bu 
maddenin 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı, sözkonusu gelirin diğer Âkit Devletin vergi 
mevzuatına göre vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. . ••-'--• 

Madde 23. - 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 hem Türkiye'de hem de Çin'de vergilendirilebilen bir ge

lir elde etmesi durumunda, sözkonusu gelir için Çin'de ödenen vergi, bu mukimin Türkiye'de tüm : 
dünya gelirleri üzerinden hesaplanan vergisinden mahsup edilecektir. Ancak bu mahsup, mahsup
tan önce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2 nci fıkrada, Çin mukimleri için çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği düzenlenmiştir. 
Sözkonusu fıkranın a) bendine göre, bir Çin mukiminin Türkiye'de vergilendirilebilen bir ge

lir elde etmesi halinde, bu gelir, bu mukimin Çin'de ödeneceği vergiden mahsup edilebilecek, an
cak bu mahsup, mahsuptan önce Çin'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

Fıkranın b) bendinde ise, Türkiye'de mukim bir şirketin en az yüzde on hissesine sahip Çin 
mukimi bir şirketin elde ettiği temettülerin mahsup işlemi yapılırken, temettüyü ödeyen şirketin 
Türkiye'de ödediği verginin de gözönünde bulundurulacağı 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 öngörülmüş; 2 nci fıkrasında ise, aynı prensibin teşeb
büslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerleri için de geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, 9 uncu madde, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı fık
rası hükümlerinin uygulanacağı durumlar hariç, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devle
tin bir mukimine, ödediği faiz ve gayrimaddî hak bedeli gibi ödemelerin, kendi mukimine yapılmış 
ödemeler gibi teşebbüs kazancından indirilebileceği öngörülmüştür. . 

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 ve kontrol edi
len diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

5 inci fıkrada,. Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsî ve ailevî indirimler ile 
vergi ve matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları be
lirtilmiştir. 
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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 yarattığı 
veya yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması, halinde, vatandaşı oldu
ğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendisi çözemezse, 
diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecek ve varılan an
laşma sonucu uygulanacak istisna veya indirim kararı, kararın tebliğinden itibaren en geç bir yıl 
içinde uygulanacaktır. 

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 sınırları ele alınmıştır. 

Madde 27.— Diplomat HUviyetindeki 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 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, Âkit Devletlerin gerekli kanunî işlemlerin tamam
landığını birbirlerine bildirmelerini müteakip, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı gün yürür
lüğe girecek ve hükümleri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen takvim yılının Ocak ayının 
birinci günü veya daha sonraki her vergilendirme yılma ilişkin vergiler için uygulanacaktır. 

Madde 29. - Yürürlükten Kalkma 
Maddede, Anlaşmanın sürekli yürürlükte kalacağı, ancak Âkit Devletlerden birinin Anlaşma

nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin bitiminden sonra fesih ihbarnamesi ver
mek suretiyle feshedilebileceği ve fesih halinin her iki Devlette hangi vergilendirme dönemleri için 
hüküm ifade edeceği açıklanmaktadır. 

PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ 
Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan bu Anlaşma maddelerinin sonunda yer. alan Protokol 4 

fıkradan ibarettir. 

1. 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrası ile ilgili olarak : 
"Kanuni iş merkezi" teriminin Türkiye ve Çin açısından ne ifade ettiği belirtilmektedir. 
2. 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrası ile ilgili olarak : 

Yatırım fonu veya yatırım ortaklığından elde edilen gelirlerin de temettü geliri olarak kabul 
edileceği ifade edilmiştir. 
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3. 10 uncu maddenin 5 inci fıkrası ile ilgili olarak : 

Bu fıkra hükmünün, diğer Âkit Devletteki işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunan şirketin, 
7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kazancının 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasın
daki oranları aşmamak üzere vergilendirilmesini etkilemeyeceği ifade edilmiştir. 

4. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası, 11 inci maddenin 5 inci fıkrası ve 12 nci maddenin 4 ün
cü fıkrası ile ilgili olarak : 

Diğer Âkit Devlette bulunan sabit yer. ile temettü, faiz ve gayrimaddî hak bedelini ödemeye 
neden olan varlık arasında etkin bir bağ bulunması halinde 14 üncü maddenin değil 10, 11 ve 12 
nci madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6,1996 

Esas No. : 1/377 
Karar No. : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 5.10.1995 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Ge
lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" er
ken genel seçimler nedeniyle 19 uncu Yasama Dönemi bittiğinden hükümsüz (kadük) sayılmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca anılan Tasarının yeni
lenmesi suretiyle görüşülmesi talebi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 
26.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, sözkonusu Ta
sarı Başkanlıkça 4.6.1996 tarihinde Türkiye Büyük Meclisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi uyarın
ca, tali komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, 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 
ve 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-
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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 Çin Halk 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 amaç
la, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 23 Mayıs 1995 tarihinde Pekin'de im
zalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı
na Engel Olma Anlaşması" incelendiğinde; 

- Sözkonusu ülke vatandaşlarının aynı gelir üzerinden her iki ülkede ayrı ayrı vergilendiril
melerinin önlenmesi ve bu suretle her iki ülke yatırımcılarına karşılıklı olarak güvenli yatırım or
tamı yaratılmasının, 7 

- Vergi kaçakçılığının önlenmesi ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin il
kelerin tespit edilmesinin, 

Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmeleri takiben, sözü edilen Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

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. 

Başkan 
Biltekin Özdemir 

Samsun 
Bu Rapor Sözcüsü 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 
Üye 

Hikmet Uluğbay 
Ankara 

Üye 
Saffet Kaya 

Ardahan . 

Başkanvekili 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Üye 

İbrahim Ertan Yülek 
Adana 

Üye 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 

Üye 
Metin Şahin 

Antalya 
Ü y e . 

Ataullah Hamidi 
Batman 
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Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Hüseyin Yayla 

Hatay 
Üye 

Ali Er 
içel 
Üye 

Zekeriye Temizel 
istanbul 

Üye 
Sabri Tekir 

izmir 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 
Üye 

Algan Hacaloğlu 
istanbul 

Üye 
Ali Topuz 

: istanbul 
Üye' 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Gelir. Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel. Olma Anlaşması ve Eki 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-23 Mayıs 1995 tarihinde Pekin*de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk 

Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokolün 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. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
Y.Aktuna 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gölhan 
Dışişleri Bakanı 

E. İnönü 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı V. 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Şahin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H.Akyol 
Kültür Bakanı V. 

A. Baykal 
Orman Bakanı 

H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı 
A. Baykal 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
Z. Halis 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
T. Gürpınar 

Çevre Bakanı V. 
H. Ekinci 
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PLAN VE BÜTÇE.KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 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 ÎLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇlFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA 
ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE . . . 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığına engel 
olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR : v 
Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM ' 
Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Madde 2 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlette veya onun 
politik alt bölümlerinde ya da mahallî idarelerinde gelir üzerinden alman vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile 
sermaye değer arüşlanna uygulanan vergiler de dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsur
ları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Bu 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) Çin'de: 
(i) Gerçek kişilerin gelir vergisi; . 
(ii) Yabancı yatınmlı teşebbüsler ile yabancı teşebbüslerin gelir vergisi ve 
(iii) Yerel gelir vergisidir. 
(Bundan böyle (Çin vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Bu Anlaşma aynı zamanda, bu Anlaşmanın imza tarihinden sonra 3 üncü fıkrada belirtilen 

mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan ve
ya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamla-
n, kendi vergi kanunlarında yapılan önemli değişiklikleri, bu değişikliklerden sonra uygun bir sü
re içinde birbirlerine bildireceklerdir. 
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• Madde 3 
1 •".'• GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 
a) (i) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin deniz yatağında, toprak altında ve üzerindeki sularda bu

lunan doğal kaynaklarını arama ve işletme hakkına sahip olduğu kara suları, kıta sahanlığı ve mün
hasır ekonomik bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanını ifade eder; 

(ii) "Çin" terimi, Çin Halk Cumhuriyeti anlamına gelip, coğrafi anlamda kullanıldığı zaman, 
üzerinde vergilendirme ile ilgili Çin mevzuatının uygulandığı kara suları ve Çin Halk Cumhuriye-
ti'nin uluslararası hukuka göre deniz yatağında, toprak altında ve üzerindeki sularda bulunan doğal 
kaynaklarını arama ve işletme hakkına sahip olduğu kara sulan dışındaki her türlü bölge de dahil 
olmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti egemenlik alanının tümünü ifade eder; 

b) "Bir Âkit.Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya Çin 
anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, metnin gereğine göre, Türk vergisi veya Çin vergisi anlamına gelir; 
d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu herhangi bir diğerkuru

luşu kapsar; 
e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gö

ren herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 
f) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 

Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devletin mukimi tarafından işle
tilen teşebbüs anlamına gelir; 

g) "Vatandaşlar" terimi: 
(i) Bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip bütün gerçek kişileri, 
(ii) Bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan bütün hükmî şahısları, 

ortaklıkları, dernekleri ve diğer kurumları,. 
ifade eder; 
h) "Uluslararası trafik" terimi, bir Âkit Devlette kanunî merkeze sahip bir teşebbüs tarafından 

gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder; şu kadar ki, yalnızca 
diğer Âkit Devlet içindeki yerler arasında yapılan gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği 
bu kapsama dahil değildir; 

i) "Yetkili makam" terimi; 
(i) Türkiye'de, Maliye Bakanlığı veya onun yetkili temsilcisini ve 
(ii) Çin'de, Devlet Vergi idaresi veya onun yetkili temsilcisini, 
ifade eder. 
2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, An

laşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı bu Âkit 
Devletin kanunlarında öngörülen anlamı taşır. . 

Madde 4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Âkit Devletin 
mevzuatı gereğince ev, ikametgâh, kanunî merkez veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter ne
deniyle vergi mükellefiyeti altına giren herhangi bir kişi anlamına gelir. 
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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 Âkit Devletin mukimi kabul edi
lecektir. Eğer bu kişinin her iki Âkit Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu 
kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu (hayatî menfaatlerin merkezi olan) Âkit 
Devletin mukimi kabul edilecektir; 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin 
her iki Âkit Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı âdet edindi
ği evin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı âdet edindiği bir ev varsa veya aksine her iki 
Âkit Devlette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Âkit Devletin muki
mi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Âkit Devletin de vatandaşı ise veya aksine her ikisinin de vatandaşı değil
se, 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, bu kişi kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi 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 ve 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı di

ğer herhangi bir yer; 
3. "İşyeri" terimi bunun yanısıra : 
a) Oniki ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapı, montaj veya tesis projesini ve

ya bunlarla bağlantılı gözetim faaliyetlerini; 
b) Aynı ya da ilgili proje için, bir Âkit Devletin teşebbüsü tarafından diğer Âkit Devlette işe 

alınan hizmetli veya diğer personel kullanılarak ifa edilen ve oniki aydan fazla devam eden danış
ma hizmetleri de dahil hizmetleri, 

kapsamına alır. 
4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 

hususları kapsamadığı kabul edilecektir : 
a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticarî eşyanın depolanması, 

teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy

la elde tutulması; 
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c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi ama
cıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi top
lama 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 ve
ya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması. Ancak, işe ilişkin sabit bir yerde yürütülen bu 
faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya 
yardımcı karakterde olması şarttır. 

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, 6 ncı fıkra hükmünün uygulanacağı 
bağımsız nitelikteki acenta dışında bir kişi, bir Âkit Devlette diğer Âkit Devletin bir teşebbüsü adı
na mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, bu teşebbüs ilk bah
sedilen Âkit Devlette, söz konusu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıy
la bir işyerine sahip kabul edilecektir. Ancak, bu kişinin işe ilişkin sabit bir yerden yürüttüğü faali
yetler, 4 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlandırıldığında, söz konusu işe ilişkin sabit yer anılan fık
ra hükümleri uyarınca bir işyeri oluşturmayacaktır. 

6. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, bir genel komisyon accntası veya bağımsız statüde diğer herhangi bir 
acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) ticarî faaliyette bulunan 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 ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, bahse konu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim, her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancılık
ta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gay
rimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakla
rın ve diğer doğal kaynakların işletilmesinden veya işletme hakkından doğan sabit ya da değişken 
ödemeler üstündeki hakları kapsayacak; gemiler ve uçaklar gayrimenkul 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, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu (ilk bahsedilen) Âkit Devlette vergile-
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nebilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, bu teşebbüsün 
kazançları diğer Âkit Devlette, sadece işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilen-
dirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlet
te yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunduğu da, eğer bu işyeri, her iki Âkit Devlette 
de aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, tamamen ayrı ve ba
ğımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız nitelik kazan-
saydı, ne kazanç elde edecek idiyse, bu işyerine böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yer
de yapılan, yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin ticarî faaliyetlerinin 
amaçlarına uygun düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dolayısıy
la hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu maddenin hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde8 

GEMİCİLİK, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işlet
meciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye veya 
uluslararası işletilen bir acentaya 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 
yöetim, 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 ko
şullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gere
ken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip 
vergilcndirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği kazanç, diğer Âkit 
Devlette vergilendirilen bu diğer Âkit Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içerebilir. Ay
nı zamanda, bu ilk bahsedilen Âkit Devletin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp, bağım
sız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler göz önünde tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen Âkit 
Devletçe yürütülen hasaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini 
gösterdiğinde, eğer diğer Âkit Devlet bu düzenlemenin hukukî olduğu kanaatine varırsa, sözkonu-
su kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu dü
zeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Dev
letlerin yetkili makamları birbirine danışacaklardır. 
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Madde 10 

TEMETTÜLER 
1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine öde

nen temettüler, bu diğer Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukim olduğu Âkit Dev
letçe de bu Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak, temettü elde eden kişi temet-
tünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi gayrisafi temettü tutarının yüzde 10'unu aşma
yacaktır. Bu fıkranın hükümleri, ödenen temettüler dışında kalan şirket kazançlarının vergilemesi
ni etkilemeyecektir. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olma
yıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen, gelirleri ve bunların yanısıra dağıtımı 
yapan şirketin mukim olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden 
elde edilen gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri ifade eder. 

4. 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 sözkonusu te-
mettünün elde ediliş olayı ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra 
hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan bir şirket diğer Âkit Devletten kazanç veya gelir elde ettiğin
de, bu diğer Âkit Devlet, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden sözkonusu temettülerin 
bu diğer Âkit Devletin mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer 
Âkit Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması halleri hariç olmak 
üzere vergi alamaz. Aynı şekilde bu diğer Âkit Devlet, bu şirketin dağıtılmamış kazançları üzerin-

' den de vergi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu 
diğer Âkit Devlette elde edilen kazançtan oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Âkit ' 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Âkit Devletin mevzuatına göre de 
vergilendirilebilir; ancak, faiz elde eden kişi faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, 
faizin gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 
a) Türkiye'de doğan ve Çin Hükümeti'ne veya Çin Halk Bankası'na veya Çin Bankası'na ve

ya Çin Uluslararası Tröst ve Yatırım Kurumu Endistri Bankası'na ödenen faizler Türk vergisinden 
müstesna'tutulacaktır. 

b) Çin'de doğan ve Türkiye Hükümeti'ne, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, Türkiye 
İhracat Kredi Bankası'na veya Türkiye Kalkınma Bankası'na ödenen faizler Çin vergisinden müs
tesna tutulacaktır. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı 
paylaşma hakkını tanısın tanımasın, devlet tahvilleri, hazine bonoları ve özel sektör tahvil veya bo
nolarından elde edilen gelir ile söz konusu tahvil veya bonolara ilişkin prim ve ikramiyeleri ve her 
çeşit alacaktan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Âkit Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat 
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geliri sayılan diğer bütün gelirleri kapsar. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, geç ödeme dola
yısıyla söz konusu olan cezalar faiz olarak kabul edilmeyecektir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette sa
hip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile 
bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkra hükümleri uygulama 
dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 fici madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devlet Hükümeti, politik alt bölümü ve mahallî idaresi veya bu Âkit Devletin mu
kimi tarafından ödenen faizin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, fa
iz ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye ne
den olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit bir yere sahip olduğunda ve faiz 
bu iş;yerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, sözkonusu faizin işyerinin veya sabit yerin bu
lunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedi
len miktara uygulanacaktır. Bu durumda, ilave ödeme, 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 gayrimaddî hak be

delleri, bu diğer Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Âkit Devletin mevzuatına göre de Vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddî hak bedeli elde eden kişi 
gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddî hak bedelinin 
gayri safi tutarının yüzde 10' unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddî hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo ve televiz
yon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebî, artistik, bilimsel her nevi 
telif hakkının veya her nevi patentin, teknik bilginin, alameti farikanın, desen veya modelin, pla
nın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınaî, ticarî veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi bi
rikiminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı ile sınaî, ticarî veya bilimsel teçhizatın kullanma 
imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı sözkonusu bedelin el
de edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonu
su bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 
nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Gayrimaddî hak bedelleri, bir Âkit Devletin Hükümeti, politik alt bölümü ve mahallî idare
si veya bu Âkit Devletin mukimi tarafından ödendiğinde, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olu
nacaktır. Bununla beraber, gayrimaddî hak bedellerini ödeyen kişi bir Âkit Devletin mukimi olsun 
veya olmasın, bir Âkit Devlette gayrimaddî hak bedellerini ödemeye neden olan bir işyerine veya 
sabit yere sahip olduğuna da ve bu gayrimaddî hak bedelleri bu işyerinden veya sabit yerden kay
naklandığında, sözkonusu gayrimaddî hak bedellerinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit 
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
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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. Böyle bir durumda, öde
melerin aşan kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mev
zuatına göre vergilendirilebilecektir. 

Madde 13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 
1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gayri

menkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazanç, bu diğer Âkit Devlette vergilendirilebilir. 
2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticarî varlığına 

dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faali
yetleri icra etmek üzere kullandığı bir sabit 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 Âkit 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 kaçan, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4. Mal varlığı doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak esas itibariyle bir Âkit Devlette bulunan 
gayrimenkulden oluşan bir şirketin sermaye paylarının elden çıkanlmasından doğan kazançlar, bu 
Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

5. 1 ila 4 üncü fıkralar arasında değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla be
raber, bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer Âkit Devlette elde edilen sermaye değer ar
tışı kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Âkit 
Devlette de vergilendirilebilecektir. ' 

Madde 14 
' SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faali
yetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla bera
ber, eğer söz konusu hizmetler veya faaliyetler bu diğer Âkit Devlette icra edilirse ve eğer : 

(a) Kişi bu diğer Âkit Devlette faayliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği bir sabit 
yere sahip ise; veya . • 

(b) Kişi bu diğer Âkit Devlette, faaliyetlerini icra etmek amacıyla, ilgili takvim yılı içinde bir 
veya birkaç seferde toplam 183 günden fazla kalırsa, 

Söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 
Böyle bir durumda, olayına göre, ya yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir ya da 

yalnızca bu diğer Âkit Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde 
edilen gelir, bu diğer Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebî, ar
tistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri bunun yanısıra, doktorların, avukatların, mühendislerin, mi
marların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 
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Madde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerin hükümleri "saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet muki
minin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri menfaatler, bu hizmet di
ğer Âkit Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca ilk bahsedilen Âkit Devlette vergilendirilebiİeccktir. 
Eğer hizmet diğer Âkit Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen gelir diğer Âkit Devlette vergilen-
dirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa. 
ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer : 

a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Âkit-Devlette ilgili takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 
toplam 183 günü. aşmamak üzere kalırsa; ve 

b) Ödeme, bu diğer Âkit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işve
ren adına yapılırsa; ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa, 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebileccktir. 
3. Bu maddenin 1 inci ve 2 eni fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devletin bir teşeb

büsü tarafından uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa .edilen 
bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Âkit Devlette vergilendiri-
lebilir. 

Madde 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan, tiyatro, 
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 ge
lir, bu diğer Âkit 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 Devlet mukimi olan sanatçı ve 
sporcuların, Âkit Devletlerin Hükümetleri arasındaki kültürel değişim programı çerçevesinde diğer 
Âkit Devlette icra ettikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelir, bu diğer Âkit Devlette vergiden müs
tesna tutulacaktır. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

1. 19 uncu maddenin 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geç
miş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ile sağlanan diğer benzeri menfaatler yal
nızca bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 
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2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devletin Hükümeti, politik alt bölümü ve
ya mahallî idaresi tarafından bu Âkit Devletin sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde ödenen 
emekli maaşları ve diğer benzeri ödemeler yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 19 
KAMU HİZMETİ 

1. a) Bir gerçek kişinin bir Âkit Devletin Hükümetine, politik alt bölümüne veya mahallî ida
resine bir kamu görevi dolayısıyla yapmış olduğu hizmetler karşılığında bu Âkit Devlet Hüküme
ti, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından ödenen emekli maaşı dışında kalan menfaat
ler yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

b) Bununla birlikte, hizmet diğer Âkit Devlette verildiğinde ve gerçek kişi bu diğer Âkit Dev
lette mukim olduğunda, sağlanan bu türden menfaatler, yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilendi
rilebilecektir. Ancak bu kişinin: 

(i) Bu diğer Âkit Devletin vatandaşı olması; veya 
(ii) Yalnızca bu hizmeti vermek için diğer Âkit Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması 
zorunludur. 
2. a) Bir Âkit Devletin Hükümeti, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından ya da bun-

larca oluşturulmuş bir fondan, bu Âkit Devletin Hükümetine, politik bölümüne veya mahallî idare-
. sine verilen hizmetler karşılığında bir gerçek kişiye ödenen emekli maaşları yalnızca bu Âkit Dev

lette vergilendirilebilecektir. 
b) Bununla birlikte, eğer bu kişi diğer Âkit Devletin mukimi ve vatandaşı ise sözkonusu emek

li maaşları yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 
3. Bir Âkit Devletin Hükümeti, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından yürütülen ti

carî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaatlere ve emekli maaşlarına 15, 
16, 17 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRENCİ VE STAJYERLER 

Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya ziyaretinden hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi 
durumunda olan ve ilk bahsedilen Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim amacıyla 
bulunan bir öğrenci, meslekî eğitim gören kişi veya stajyerin geçimini, öğrenimini veya meslekî 
eğitimini sağlamak amacıyla elde ettiği aşağıda belirtilen ödemeler ve gelirler ilk bahsedilen Dev
lette vergiden müstesna tutulacaktır: 

a) Geçimini, öğrenimini, çalışmasını, araştırmasını ya da meslekî eğitimini sağlamak amacıy
la bu Âkit Devlet dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelir; 

b) İlk bahsedilen Âkit Devletin Hükümeti veya bir bilim, eğitim, kültür kurumu veya vergiden 
muaf diğer kurumlar tarafından verilen yardım, burs veya ödüller; ve 

c) İlk bahsedilen Âkit Devlette öğrenim veya mesleği ile ilgili uygulama alışkanlıkları kazan
mak amacıyla bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak bir süre veya sürelerde ifade edilen bir 
hizmetten elde ettiği gelir. 

Madde 21 

ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMACILAR 
Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için 

esas itibariyle öğretim veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya öğre-
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tim üyesinin öğretim veya araştırma hizmetleri karşılığında bu diğer Âkit Devletin dışındaki kay
naklardan elde ettiği menfaatler bu diğer Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 

Madde 22 

DİĞER GELİRLER 
1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddele

rinde ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir ha
riç olmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan ve diğer Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla tica
rî faaliyette veya sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunan bir kişinin, sözkonusu iş
yeri ya da sabit yer ile etkin bir şekilde bağlantılı bir hak veya varlıktan bir gelir elde etmesi halin
de, bu gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda söz konusu gelir, diğer Âkit 
Devletin vergi mevzuatı hükümlerine göre vergilendirilecektir. 

Madde 23 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Türkiye'de mukim olanlar için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir : 
Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca hem Çin'de hem de Türkiye'de vergi-

lendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, Türk vergi mevzuatının yabancı vergilerin mahsu
buna ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişinin gelirine isabet eden vergiden, Çin'de aynı ge
lir üzerinden ödenen verginin mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber söz konusu mahsup, 
Çin'de vergilendirilebilen gejir için, mahsuptan önce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşma
yacaktır, _ 

2. Çin'de mukim olanlar için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlecektir : 
a) Bîr Çin mukimi Türkiye'den gelir elde ettiğinde, bu Anlaşma hükümlerine göre Türkiye'de 

bu gelir üzerinden ödenebilir vergi, bu mukim için hesaplanan Çin vergisinden mahsup edilebilir. 
Bununla birlikte, mahsup miktarı, Çin'in vergi mevzuatı ve düzenlemelerine uygun olarak bu gelir 
Üzerinden hesaplanan Çin vergisi miktarını aşmayacaktın 

b) Türkiye'den elde edilen gelirin, Türkiye'de mukim olan bir şirket tarafından, Çin'de mu
kim olan ve temettü ödeyen şirketin hisselerinin en az yüzde onuna sahip olan bir şirkete ödenen 
temettü olması halinde, mahsup işleminde, temettü ödeyen şirket tarafından geliri dolayısıyla Tür
kiye'ye ödenen vergi de dikkate alınacaktır. 

Madde 24 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette, bu diğer Âkit Devletin vatandaşlarının 
aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükelle
fiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacak
lardır. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Âkit 
Devletin aynı faaliyetleri yürüten bir teşebbüsüne göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya 
kalmayacaktır. 

3. 9 uncu madde, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı fıkrası hükümle
rinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebsüsünce diğer Âkit Devletin bir 
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mukimine faiz, gayrimaddî hak bedeli ödemesi veya diğer ödemelerde bulunulması halinde; bu te
şebbüsün vergiye tabi kazancı saptanırken, sanki bu ödemeler aynı koşullardaki ilk bahsedilen 
Devletin bir mukimine yapılmış gibi indirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşeb
büsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecek
leri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna 
bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

5. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uy
guladığı şahsî indirimleri, vergi matrah indirimlerini, diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygulama 
zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 25 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir kişi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hü
kümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu devletlerin 
iç hukukunda öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalınmaksızın, durumu mukimi olduğu Âkit 
Devletin yetkili makamına arzedebilir. Bu kişinin durumu 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uy
gun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilir. Sözkönusu 
müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen vergilemenin tebliğini takip eden bir yıl içinde yapıl
malıdır. 

2. Sözkönusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber, kendisi tatminkâr bir çözüme ula
şamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devle
tin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarf edecektir. Varılan anlaşma, bir yıl içinde uy
gulanacak olup, istisna ya da indirimden yararlanacak olan, vergi istisnası ya da inidrimi ile ilgili 
kararın tebliğinden itibaren en geç bir yıl içinde bu haktan faydalanacaktır. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecek
lerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuşturulmamış durumlardan kay
naklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşma
ya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için ge
rekli görüldüğünde, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcileri sözlü görüş alış-verişi için 
toplanabilirler. 

Madde 26 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri; bunun yanısıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu Anlaşma kapsamına 
giren vergilerle ilgili Âkit Devletlerin iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgi
leri, bilhassa sözkönusu vergilerde kaçakçılığın önlenmesi için değişime tabi tutacaklardır. Bir Âkit 
Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Âkit Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği 
bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilatı
na veya cebri icra ya da cezasına veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi 
veya makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar, 
bu bilgileri yalnızca sözkönusu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar, 
sözkönusu bilgileri mahkeme duruşmalarının veya adlî kararlar alınırken açıklayabilirler. 
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2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devlet: 

a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatın veya idarî uygulamalarına uymayacak idarî 
önlemler alma; 

b) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçevesinde elde 
edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren bilgileri veya ale
niyeti kamu politikasına (kamu düzenine) aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 
Madde 27 

DİPLOMAT HÜVİYETÎNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, diplomat hüviyetindeki memurların ve konsolosluk memurları

nın uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları ma
lî ayrıcalıkları etkilemeyecektir. . . . . 

Madde 28 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Âkit Devletlerin Hükümetleri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli dahili hukukî 
işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildireceklerdir. 

2. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaş
manın hükümleri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci 
günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme yılı ile müteakip vergilendirme yıllarına ilişkin 
vergiler için uygulanacaktır. .,<. 

Madde 29 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

bir 
günü 
Bu 

Bu Anlaşma, sürekfi 
den itibaren beş yıllık 
ziran ayının otuzuncu 
ihbarnamesi verebilir. 
vim yılının Ocak ayının 
gilendirme yıllarına ilişki 

BU HUSUSLARI 
kendi Hükümetleri adın^ 

Türkçe, Çince ve 
yıs 1995 tarihinde Pekiı| 
çerli olacaktır. 

TÜRKİYE 

i olarak yürürlükte kalacaktır; ancak, her bir Âkit Devlet, yürürlük tarihin-
sürenin sona ermesinden sonra başlayan herhangi bir takvim yılının Ha

ya da daha önce, diplomatik yollardan diğer Âkit Devlete yazılı fesih 
durumda, bu Anlaşma, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı takip eden tak-

birinci günü ya da daha sonra başlayan vergilendirme yılı ile müteakip ver
in yergiler için hüküm ifade etmeyecektir, 

jTEYİDEN, iki Devletin aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilcileri, 
bu Anlaşmayı imzaladılar. 
ilizce dillerinde, her üç metin aynı derecede geçerli olmak üzere, 23 Ma-

'de düzenlenmiştir. Yorumda farklılık olması halinde, İngilizce metin ge-
İrıgil 

Türkiye Cumhuriy 
Çifte Vergilendirmeyi 
lar, aşağıdaki hükümlerin 

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ADINA ADINA 

PROTOKOL 
«iti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Qnleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını imzalayan taraf-

Anlaşmanın bir bölümünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır. 
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1. 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrasıyla ilgili olarak : 
"Kanunî iş merkezi" teriminin : 

.Türkiye bakımından, Türk Ticaret Kanununa göre Türkiye'de kurulmuş herhangi bir tüzelki
şinin kayıtlı merkezini; 

Çin bakımından, Çin mevzuatına göre ayrı bir tüzelkişi, olarak teşekkül olunan yabancı yatı-
rımlı bir teşebbüs tarafından Çin'de kurulmuş teşebbüsün bütün ticarî faaliyetlerinden, kontrolün
den ve yönetiminden sorumlu plan merkez teşkilatını 

ifade ettiği anlaşılmaktadır. -
2. 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrası ile ilgili olarak : 

Temettülerin, aynı zamanda, yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarından elde edilen gelirleri de 
kapsayacağı anlaşılmaktadır. ' ... 

3. 10 uncu maddenin 5 inci fıkrası ile ilgili olarak : 
10 uncu maddenin 5 inci fıkra hükümlerinin, (diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıy

la ticarî faaliyette bulunan bir Âkit Devlet şirketinin ) 7 nci maddeye göre vergilendirildikten son
ra kalan kazancını vergilendirme hakkını etkilemeyeceği; ancak, bu şekilde alınan verginin Anlaş
manın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen oranı aşmayacağı anlaşılmaktadır. 

4. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası, 11 inci maddenin 5 inci fıkrası ve 12 nci maddenin 4 ün
cü fıkrası ile ilgili olarak : 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlette bulunan bir sabit yer vasıtasıyla serbest mes
lek faaliyetinde bulunması ve sözkonusu sabit yerin ödenen temettü, faiz ve gayrimaddî hak bedel
leri yönünden ödemeye neden olan hak veya varlık ile önemli bir bağlantısı olması durumunda 14 
üncü madde hükümlerinin uygulanmayacağı, ancak duruma göre sırasıyla 10,11 ve 12 nci madde
lerin hükümlerinin uygulanacağı anlaşılmaktadır. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, iki Devletin aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilcileri, 
kendi Hükümetleri adına bu Protokolü imzaladılar. 

Türkçe, Çince ve İngilizce dillerinde, her üç metin aynı derecede geçerli olmak üzere, 23 Ma
yıs 1995 tarihinde Pekin'de düzenlenmiştir. Yorumda farklılık olması halinde, İngilizce metin ge
çerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ADINA ADINA 

@ ) ' " . ' • ' . • 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 50) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan 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 (1/295) 

T.C. 
Başbakanlık 17.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-1006/1593 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.4.1996 
tarihinde kararlaştırılan "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" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 

Moğolistan, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşkusuz, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştiril
mesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hareketlerinin geliştiril
mesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arzetmektedir. Bu 
amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti arasında 12 Eylül 1995 tarihin
de Ulan^Bat'or'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka
çakçılığına EngelOlma 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 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 vergilen
dirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her tür
lü vergi İle ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit 
Devletlerde önlenmesi ile Moğol yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Moğolis
tan'ın daha cazip hale geleceği tabiidir. 

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. 



• _ 2 -

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi

lendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 28 maddeden meydana gelmiş
tir. Ayrıca, Anlaşmanın bir cüzünü oluşturan 1 fıkralık bir "Protokol" Anlaşma maddelerinin sonu
na eklenmiştir. Anlaşma maddelerinin gerekçeleri ile Protokol fıkrasının gerekçesi aşağıda belirtil
miştir. 

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 (Moğolistan 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 veya mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını belirt
mektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Moğolistan'da gerçek kişilerden alınan gelir 
vergisi, kurumlardan 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 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. 

Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Moğolistan", "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, 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 tüzel kişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arzetmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler 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-
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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. 

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 kişi dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması halin
de, mukimliğin tayininde bu kişilerin kayıtlı 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 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. 

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, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yerlerdir. 

Bu fıkrada ayrıca, süresi 24 ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya montaj projesi veya 
bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin de 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. Fakat, 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, bîr Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit 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 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. • 
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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 Akit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın, sadece bu işyerine atfedile-
bilen 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 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 vasıtaları işletmeciliğindensağladığı kazançların, yalnızca 
teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 

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 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
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 
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Madde 10.-Temettüler 

1 inci fıkra, temcttülcrin 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 tutarının % 10'unu aşmayacaktır. 

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. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94/6-b maddesiyle paralellik arzetmektedir. 

5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen temettülerin bu maddede yer alan tavizli vergi ora
nına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile ilgilidir. Bunun yanısıra Mo
ğolistan açısından, serbest mesleğin ifasına mahsus bir sabit yerden elde edilen temettüler için de 
aynı kural uygulanacaktır. Bu gibi hallerde, ticarî kazanca ilişkin 7 nci veya serbest meslek kazan
cına ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkra, bir Âkit Devletin, kendisinden kazanç elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi 
olan bir şirketin dağıttığı temettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi 
alamayacağını amirdir. Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmak
ta fakat, bu kurumdan kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. 
Fıkrada, temettünün, kazancın elde edildiği Devletteki işyeri veya sabit yer ile temettü elde ediş 
olayı arasında etkin bir bağ bulunması hallerinin, kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine is
tisna teşkil ettiği belirtilmektedir. Aynı şekilde kazancın elde edildiği Devletteki bir şirketin dağı
tılmayan kazançlarından da vergi alınamayacağı, dağıtılan temettü veya dağıtılmamış kazançların 
bu Devlette elde edilen gelir veya kazançtan oluşmasının da aynı prensibin istisnasını oluşturduğu 
bu fıkrada hükme bağlanmıştır. 

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 gayri safi tutarı üzerinden azami % 10 vergi al

ma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 
3 üncü fıkra, Âkit Devletlerin Hükümetlerine ve merkez bankalarına ödenen faizlerin karşılık

lı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. Bu fıkrada ayrıca, Türk Eximbank ve Moğolistan Ti
careti Geliştirme Bankasına ödenen faizlerin de karşılıklı olarak vergiden muaf tutulduğu belirtil
mektedir. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faiz gelirlerinin bu maddede yer alan tavizli ver

gi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile ilgilidir. Bunun yanısı
ra Moğolistan açısından serbest mesleğin ifasına mahsus bir sabit yer vasıtasıyla sağlanan gelir için 
de aynı kural uygulanacaktır. Bu gibi hallerde ticarî kazanca ilişkin 7 nci veya serbest meslek fa
aliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devlet, mahallî 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 lehdarı 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 de dikkate alınarak Âkit Dev
letlerin 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 fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin bu maddede yer alan 
tavizli vergi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile ilgilidir. Bu
nun yanısıra Moğolistan açısından serbest mesleğin ifasına mahsus bir sabit yerden elde edilen gay
rimaddî hak bedelleri için de aynı kural uygulanacaktır. Bu gibi hallerde ticarî kazanca ilişkin 7 nci 
veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

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 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 gemi, uçak veya kara 
nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen ka
zançların yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün kanunî merkezinin bu
lunduğu 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 öngörülmektedir. 

Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri 

Maddenin 1 inci fıkrasında, 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 serbest meslek kazancının, bu diğer Devlette de vergilendi
rilebileceği hükmüne yer verilmiştir. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 15.-Bağımlı Faaliyetler 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. Bu-
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na göre, hizmetin diğer Devlete 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 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 takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla 
kalması veya ücret ödemesinin bu diğer, Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adı
na yapılması ya da sözkonusu ödemenin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu işyerinden veya 
sabit yerden yapılması durumunda elde edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci alt bendinde bahsedilen faaliyetlerde is
tihdam edilen kişilerin elde ettikleri gelir ile bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işle
tilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarında çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettik
leri 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. - 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 tüzel ki
şiye 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 fıkrada, Âkit Devletlerden birinin kamu fonlarının önemli desteği ile diğer Âkit Dev
lette icra edilen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirin bu diğer Âkit Devlette vergi
den muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 18. - Emekli Maaşları 
Bu madde, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzerî 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 ödemeler ile bağlanan emekli maaşlarının yal

nızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 
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2 nci fıkra, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar hakkında bu madde hükmünün değil, An
laşmanın 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. 

Madde 20. - Öğretmenler ve Öğrenciler 

1 inci fıkra, öğretmen ve öğretim üyelerinin, öğretim veya bilimsel araştırma yapmak üzere 
bulundukları Devlette yararlanacakları vergi istisnasının sınırlarını belirlemektedir. 

Buna göre bir Âkit Devletin mukimi olan öğretmen ve öğretim üyeleri iki yılı aşmayan bir sü
re içinde diğer Âkit Devlette yapmış oldukları öğretim ve araştırma karşılığında iki bahsedilen 
Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği her türlü ödemeler bu Devlette vergiden istisna edile
cektir. 

2 nci fıkrada öğretmen ve öğretim görevlileri için öngörülen hükme benzer bir hüküm, öğren
ciler, meslekî eğitim yapanlar ve stajyerler için de öngörülmektedir. Buna göre öğrenciler, mesle
kî eğitim yapanlar ve stajyerler, yalnızca geçim, öğrenim ve meslekî eğitim masraflarını karşıla
mak için bulundukları Âkit Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikleri paralar, Hükümet veya 
vergiden muaf diğer kurumlar tarafından verilen ödüller, burslar veya yapılan yardımlar veya bir 
takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde öğrenim veya meslekî eğitim ile ilgili uygulama 
alışkanlıkları kazanmak için ifa edilen hizmetler dolayısıyla elde ettikleri ücretler dolayısıyla kay
nak devlette vergilendirilmeyecektedir. 

Madde 21. - Diğer Gelirler 
Bu maddede, nerede doğarsa doğsun bir Âkit.Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaş

manın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mu
kim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Madde, çifte 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. , 

Buna göre sözkonusu kişiler, bu anlaşma hükümleri çerçevesinde Moğolistan'da vergilendiri-
lebilcn bir gelir elde ettiklerinde -Türk Vergi Kanununun yabancı vergilerin mahsubu ile ilgili hü
kümleri saklı kalmak kaydıyla- sözkonusu gelir üzerinden Türkiye'de ödedikleri vergiden Moğo
listan'da ödeyecekleri vergiyi mahsup edebileceklerdir. Bununla birlikte bu mahsup, hiç bir zaman 
mahsuptan önce bu gelir için Moğolistan'da hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2 nci fıkra, Moğolistan'da mukim kişilerin çifte vergilendirmeden nasıl kurtulacağını düzen
lemektedir. Fıkraya göre, Türkiye'de gelir üzerinden ödenecek vergiler, Moğolistan'da gelir üze
rinden ödenecek vergiden mahsup edilecektir. Bununla birlikte, bu mahsup tutan Moğolistan ver
gi mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen bu gelir üzerinden hesaplan
mış olan vergi miktarını aşmayacaktır. 

3 üncü fıkrada, bir Türkiye mukiminin elde ettiği gelirden, bu Anlaşmanın "Temettü" "Faiz" 
ve "Gayrimaddî Hak Bedelleri" maddelerine ilişkin vergi miktarının Moğolistan tarafından çıkarı
lan Özel Teşvik Tedbirleri nedeniyle indirilmesi veya istisna edilmesi durumunda Moğolistan'da 
ödenmiş kabul edileceği; bu miktarın Türk Vergisinden mahsup edileceği ve bu hükmün Anlaşma
nın yürürlüğe girmesini izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci gününden 5 yıl sonra geçerlili
ğini kaybedeceği hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 23. - Ayrım Yapılmaması 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin 
aynı koşullara sahip vatandaşlanna kjyasla 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, 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 arzedebilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makamın sorunu kendisinin çözeme
mesi durumunda diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret göste
receği belirtilmiştir. 

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, 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 27. - Yürürlüğe Girme 

Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 
ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, Âkit Devletlerin gerekli kanunî işlemlerin tamam
landığını birbirlerine bildirimlerini takiben, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı gün yürürlü
ğe girecek ve hükümleri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen takvim yılının Ocak ayının bi
rinci günü veya daha sonraki her vergilendirme yılına ilişkin vergiler için uygulanacaktır. 
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Madde 28. - Yürürlükten Kalkma 

Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü 
açıklamakta ve fesih halinin her iki Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade ede
ceğini belirlemektedir. 

PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ 
Anlaşmanın bir bölümü oluşturan ve Anlaşma maddelerinde sonra yer alan Protokol tek fıkra

dan ibarettir. 

24 üncü madde ile ilgili olarak 

Moğolistan'ın Hizmet Ticareti genel Anlaşmasına katılması halinde, 22 nci maddenin 3 üncü 
fıkrasının yorumunda çıkacak her türlü tereddüdün bu Anlaşmanın 24 üncü maddesinin 3 üncü fık
rasına göre; bu konuda da Akit Devletler arasında uzlaşma sağlanmaması halinde, taraflarca kabul 
edilen diğer herhangi bir yönteme göre çözümleneceği belirtilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1996 
Esas No. : 1/295 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 17.4.1996 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 ile Moğolistan Arasında Ge
lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
görüşülmesi 53 üncü Hükümetin 6.6.1996 tarihinde istifa etmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereği ertelenmiş, ancak, sözkonusu Tasarı yine aynı madde 
uyarınca, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Komisyonların
da öncelikli olarak görüşülmesine devam olunmasına ilişkin Kararını içeren yazının 7.6.1996 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumuzun 26.6.1996 
tarihinde yaptığı 34 üncü Birleşimde Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkila
tı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşmüştür. 

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. 

12 Eylül 1995 tarihinde Ulan-Bator'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Hü
kümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" ile; > 

- Söz konusu.ülke vatandaşlarının aynı gelir üzerinden her iki ülkede ayrı ayrı vergilendiril
melerinin önlenmesi ve bu suretle her iki ülke yatırımcılarına karşılıklı olarak güvenli yatırım or
tamı yaratılması, 
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- Vergi Kaçakçılığının önlenmesi ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin il
kelerin tespit edilmesi, 

Amaçlanmaktadır. 

Yapılan görüşmeleri takiben, sözü edilen Anlaşma ve eki Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerin görüşmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komis
yonumuzca 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 

Nectni Hoşver 
Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Hüseyin Yayla 

Hatay 
Üye 

Ali Er 
İçel 
Üye 

Zekeriya Temizel 
istanbul 

Üye 
Sabri Tekir 

İzmir 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Üye 

İbrahim Er tan 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 

(S. Sayısı: 50) 
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Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 

• '. 

Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada bulunamadı.] 

Üye 
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onayanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 12 Eylül 1995 tarihinde Ulan Bator'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçığılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 . -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yard. 
/V. Menteşe 

Devlet Bakanı 
A. Aksu 

Devlet Bakanı 
Y. Törüner 

Devlet Bakanı V. 
A, Aksu 

Devlet Bakanı 
Ü. Erkan 

Adalet Bakanı 
M. Ağar 

Dışişleri Bakanı 
E. Gönensay 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
M. Keçeciler 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
/. Attila 

Enerji ve Tab. Kay. Bakanı 
H. H. Doğan 

Orman Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
R. Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
H. Ü. Söylemez 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
İ.Y.Dedelek 

Devlet Bakanı 
E. Taranoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. O. Sungurlu 

Maliye Bakanı 
L. Kayalar 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
E. Kul 

Kültür Bakanı 
A. O. Güner 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı V. 
A. O. Güner 

Devlet Bakanı 
M. H. Dağlı 

İçişleri Bakanı 
C. G. Güney 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Tayan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Turizm Bakanı 
/. Saygın 

Çevre Bakanı 
M.R. Taşar 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onayanmasının 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 MOĞOLİSTAN 

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ 

KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA 

ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

VE 

MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ye iki 
ülke arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik eden bir Anlaşma yapmak 
isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma, vergilendirme bakımından, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi 
olan kişilere uygulanacaktır. 
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Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 

1. Bü Anlaşma, hangisinde ne şekilde alındığına bakılmaksızın, herbir Akit Devlette veya 
politik alt bölümlerinde ya da mahalli idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır, 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan 
vergiler ile ücretin veya maaşın toplam tutarı üzerinden müteşebbislerce ödenen vergiler ve sermaye 
kıymet artışları üzerinden uygulanan vergiler de 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) Moğolistan'da: 
i) gerçek kişilerden alınan gelir vergisi; 
ii) kurumlardan alınan gelir vergisidir. 

(Bundan böyle "Moğol Vergisi" olarak bahsedilecektir). 

4. Bu Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave 
olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde 
benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatlarında 
yapılan herhangi bir önemli değişikliği sözkonusu değişiklikten sonraki makul bir süre içerisinde 
birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bü Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe: 

ap) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı 
zamanda uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların araştırılması, 
işletilmesi ve korunması amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip 
olduğu deniz alanlarını ifade eder. 

ii) "Moğolistan" terimi, coğrafi anlamda kullanıldığı zaman Moğolistan egemenlik 
alanını, uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını işletme haklarına sahip 
olması nedeniyle bu Akit Devletin vergi kanunlarının yürürlükte olduğu alanları 
ifade eder. 

b) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye 
veya Moğolistan 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; 

f) "Kayıtlı merkez" terimi, Türk Ticaret Kanunu'na göre kaydı yapılan kanuni ana 
merkez veya Moğol İktisadi Kuruluş Kanunu'na göre kaydı yapılan 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, ortaklığı veya demeği 

ifade eder. 

h) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, 
bir Akit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Akit Devlet 
mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs anlamına gelir, 

- i) "Yetkili makam" terimi: 

i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; ve 

ii) Moğolistan'da, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini 

ifade eder, 
j) "Uluslararası trafik" terimi, bir Türk veya Moğol teşebbüsü tarafından, yalnızca aynı 

Akit Devietin sınırları içinde bulunan yerler arasında yapılan gemi, uçak veya kara 
nakil vasıtası taşımacılığı hariç olmak üzere, gemi, uçak veya kara nakil vasıtası 
İşletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. 

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, kanuni ana merkez (kayıtlı merkez), yönetim yeri 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 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 bir mukimi olarak kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa 
veya her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi 
kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Akit Devletin bir mukimi olarak kabul 
edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Akit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya böyle 
bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin bir mukimi olarak 
kabul edilecektir; 
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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 Akit 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, ve 

g) Yirmidört ayı aşan bir sûre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya 
montaj projesi veya bu faaliyetlerle ilgili gözetim faaliyetleri. Bir şantiye, hazırlık 
çalışmaları dahil olmak üzere, müteahhidin inşaatta çalışmalarına başladığı 
tarihten itibaren oluşur. 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektin 

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; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir 
veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir 
arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya 
yardımcı karakterde olması şarttır. 

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. 
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5. Bir Akit Devlet teşebbüsü,.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 için bu diğer Akit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

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 işyeri 
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. Gemiler, vapurlar, uçaklar ve kara nakil vasıtaları gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

!'Gayrimenkul varlık" terimi, her halükarda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve 
ormancılıkta kullanılan hayvanları ve araçları (balık üretim ve yetiştiriciliği alanları dahil) özel hukuk 
hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve 
maden ocaklannın, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında 
doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından 
veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 İnci 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 diğer 
Devlette, yalnızca bu işyerine 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 affedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 
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Madde 8 

DENİZ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Akit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası 
işletmeciliğinden diğer Akit Devlette elde ettiği kazanç, yalnızca ilk bahsedilen Devlette 
vergilendirilecektir. 

2. Bu Anlaşmanın 1 inci fıkra hükmü, 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 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 ilişkilerde 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 teşebbüsünün dahil ettiği kazanç, bildirilen 
kazanç olmayıp bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler gözönûnde 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 gözönûnde 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, gayrisafi 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 fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 
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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, 
Moğolistan'da bulunan bir sabit yer vasıtasıyla Moğolistan'da serbest meslek faaliyeti icra ederse 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 
maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

6.10 uncu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukimi olan 
bir şirket, diğer Akit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Akit Devlet bu şirket tarafından 
ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, sözkonusu temettûlerin 
bu diğer Devletin mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Akit 
Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde, bu 
diğer Devlet bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi 
alamaz. Dağıtılan temettûlerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette 
elde edilen kazançtan veya gelirden oluşması durumu değiştirmez. 

Madde11 

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 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın; 

a) Moğolistan'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası'na veya Türkiye İhracat Kredi Bankası'na ödenen faizler Moğol 
vergisinden muaf tutulacaktır. 

b) Türkiye'de doğan ve Moğolistan Hükümetine veya Moğolistan Merkez 
Bankası'na veya Ticareti Geliştirme Bankası'na ödenen faizler Türk vergisinden 
muaf tutulacaktır. ' 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı 
paylaşma hakkını tanısın tanımasın Devlet tahvillerinden, bonolardan veya borç senetlerinden ve her. 
çeşit alacaktan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Akit Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri 
sayılan diğer bütün geiirleri 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 Moğolistan'da bulunan sabit yeri 
kulanarak Moğolistan'da 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 maddelerin 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 İşyeri veya sabit yer tarafından 
yükleniidiğinde, sözkonusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul 
olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
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 vergilendirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi (S. Sayısı : 50) 
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Madde 12 

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

"1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak 
bedelleri, bu diğer Devlette vergilendiriîebilir. -

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendiriîebilir; ancak, gayrimaddi hak bedeli elde eden kişi 
gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin 
»gayrisafı tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo ve 
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 tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma 
imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya 
kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü 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 Moğolistan'da bulunan sabit bir yeri kullanarak 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 maddelerin 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 yer tarafından yûklenildiğinde, 
sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit 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 Devietin mevzuatına göre 
vergilendirilecektir. 

Madde 13 

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 
1. Bir Akit Devlet mukiminde, diğer Akit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen 

gayrimenkuf-varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendiriîebilir. 

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 bir sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu 
işyerinin veya sabit yerin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) elden çıkarılmasından doğan kazanç 
da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendiriîebilir. 

3. Bir'Akit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil. 
vasıtalarının veya sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının.işletilmesiyle ilgili menkul • 
varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, yalnızca bu Akit Devlette vergilendirilecektir. 

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, diğer Akit Devlette 
vergilendirilebilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 
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Madde14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 
1. Bit. Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer 

faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Akit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli 
kullanabileceği bir sabit yere sahip olmadıkça, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
Eğer kişi böyle bir sabit yere sahip olursa, gelir bu diğer Devlette, sözkonusu sabit yere atfedilebilen 
miktarla sınırlı olmak üzere 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 de 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 maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu hizmet diğer Akit 
Devlette ifa edilmedikçe, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer 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, bu diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde bir veya birkaç 
seferde toplam 183 günü aşmayacak şekilde 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 
yapılmazsa 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 

3.1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bağlı kalınmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit 
Devlette icra edilen çalışma karşılığında elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler, 

eğer bu çalışma: 

a) bu Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci alt bendinde bahsedilen bir inşaat 
şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi ile ilgili ise; 

b) bir Akit Devlet mukimi teşebbüsün uluslararası trafikte işlettiği gemi, uçak veya 
kara nakil vasıtalarında icra edilen işler ile ilgili ise; bu diğer Akit Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

Madde 16 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulujtyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 
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Madde17 

SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14- üncü ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi-olan 
tiyatro, sinema, radyo veya 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 icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, 
sanatçının veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7 nci, 14 ûncû ve 15 
inci maddelerin hükümlerine 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, diğer Akit Devletin, politik alt bölümünün veya mahalli idaresinin 
kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, bu Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 

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 vergilendirilecektir. 

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 her türlü ödemeler, emekli maaşları da dahil 
bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari 
faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan maaşlara, her türlü ödemelere ve emekli 
maaşlarına bu Anlaşmanın 15,16 ve 18 inci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER 
1. Bir Akit Devleti ziyareti sırasında veya ziyaretinden hemen önce, diğer Akit Devletin 

mukîmi olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğretim ve bilimsel araştırma yapmak amacıyla iki yılı 
aşmayan bir Süre veya süreler için bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin, öğretim veya 
araştırma karşılığında, ilk bahsedilen Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği her türlü ödemeler 
vergiden istisna edilecektir. 

2. Bir Akit Devleti ziyareti sırasında veya ziyaretinden hemen önce, diğer Akit Devlet mukimi 
durumunda olan ve ilk bahsedilen Devlette yanlızca öğrenim veya mesleki eğitim amacıyla bulunan 
bir öğrenciye, mesleki eğitim gören kişiye veya stajyere geçimini, öğrenim veya mesleki eğitimini 
sağlayabilmesi için yapılan aşağıdaki ödemeler, ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir. 

a) geçimini, öğrenimini, çalışma, araştırma veya eğitimini sağlayabilmek için bu Akit 
Devlet dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, 

b) Hükümet veya bir bilimsel, eğitimsel, kültürel veya vergiden muaf diğer kurumlar 
tarafından verilen ödüller, burslar veya yapılan yardımlar, 

c) öğrenim veya mesleki eğitimi ile ilgili uygulama alışkanlıkları kazanmak üzere, ilk 
bahsedilen Akit Devlette bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayan şekilde verilen 
bir hizmet ifasından elde edilen gelirler. 
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Madde21 

DİĞER GELİRLER 
Bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki 

maddelerinde belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 22 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 

1. Türkiye yönünden, Türkiye'nin bir mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Moğolistan'da 
vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, Türk Vergi Kanunlarının yabancı vergilerin 
mahsubu ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere (bu Anlaşmanın genel prensiplerini etkilemeyecek 
şekilde), Moğolistan'da ödenen bu vergiye eşit bir miktarı, bu kişinin gelir üzerinden ödeyeceği 
vergiden mahsup edecektir. 

Bununla beraber sözkonusu mahsup, Moğolistan'da vergilendirilebilen gelir için mahsuptan 
önceki hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Moğolistan yönünden, bir Moğolistan mukiminin, Türkiye'den gelir elde etmesi 
durumunda, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de ödenecek vergi miktarı, bu mukimden alınan 
Moğol vergisinden mahsup edilebilir. Bununla beraber, mahsup tutarı, Moğolistan vergi mevzuatı ve 
düzenlemeleri uyarınca bu gelir üzerinden hesaplanan Moğol vergi tutarını aşmayacaktır. 

3. Temettü, faiz ve gayrimaddi hak bedellerine ilişkin vergi miktarı, Moğolistan tarafından 
çıkarılan özel teşvik tedbirleri dolayısıyla indirilir veya istisna edilirse Moğolistan'da ödenmiş olarak 
kabul edilecek ve bu miktar Türk vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu hüküm, Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesini takip eden takvim yılının Ocak ayının birinci gününden sonraki 5 yıldan 
sonra hüküm ifade etmeyecektir. 

Madde 23 

AYRIM YAPILMAMASI 
1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının 

özellikle mukimlik yönünden 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 işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten 
teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

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 Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri 
vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

4. 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 50) 



. . _ 27 -

Madde 24 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 
1. Bir-Akit Devlet mukimi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için 

bu Anlaşmariin hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine 
vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, 
durumu mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına arzedebilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, 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, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte 
vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Akıt Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda 
anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle 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 veya 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 İdari 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 bjr 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 sim veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri 
veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 26 

DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR 
VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

- Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları veya özelanlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali 
ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 
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Madde 27 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 
Akit Devletlerden herbiri, bu Anlaşmanın yürürlüğe konulması için gerekli olan işlemlerin 

tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı gün 
yürürlüğe girecek ve hükümleri her iki Akit Devlette de bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği takvim yılının 
Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme yılına ilişkin vergiler için 
uygulanacaktır. -

Madde 28 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır."" Akit 
Devletlerden her biri Anlaşmayı, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihden itibaren beş yıllık süreden 
sonra herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yollardan yazılı-fesih 
ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, Akit Devletlerde, fesih 
ihbarnamesinin verildiği yılı takip eden yılın Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her 
vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı 
imzaladılar.. 

Türk-Moğol ve İngiliz dillerinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 
^.^^:W^arihinde,^UM./^«ı^J>.^...,da düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, 
İngilizce metin geçerli olacaktır. 

MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ 
ADINA 

Ts Gombosuren 

Dışişler i Bakam 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADİNA 

Erdal İnönü 

Dışişler i Bakam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 50) 
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PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
imzalanması sırasında, imzalayan taraflar, aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın bir cüzünü oluşturduğu 
hususunda anlaşmışlardır. 

24 üncü madde ile İlgili olarak: 

Moğolistan'ın Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasına katılması halinde, bu Anlaşmanın XXII nci 
maddesinin (Danışma) 3 üncü fıkrasının amaçları yönünden; Akit Devletler, bu fıkra ile bağlı 
kalınmaksızın, 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, Moğol-Türk Vergi 
Anlaşmasının 24 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre çözümlenecek veya bu yönteme göre 
uzlaşmanın sağlanamaması halinde ihtilaf, her iki Akit Devletin de kabul ettiği diğer herhangi bir 
yönteme göre çözümlenecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu Protokolü 
imzaladılar. , 

Türk, Moğol ve İngiliz dillerinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 
i£,.$.:Aftf\jr..larihmde,[AlmA.6tt±ûr..'da düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, 

İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ 
HÜKÜMETİ ADINA ADINA 

Hrdal inönü " Ts.Gombosuren 
Dışişleri Bakam Dışişleri Bakanı 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S.Sayısı: 49) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/345) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 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 

1/806 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (S. Sayısı: 854) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.1.1995 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-819/05919 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.12.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Bulgaristan, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir devlettir. Kuşkusuz 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareket
lerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hareket
lerinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arzet-
mektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ara-
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sında 7 Temmuz 1994 tarihinde Ankara'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 edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmazsa 
iki Devlet arasında paylaştırmaktadır. 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 Bulgar yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Bulgaris
tan'ın daha cazip hale geleceği tabiidir. 

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 Maddelerinin Gerekçeleri 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 28 maddeden meydana gelmiştir. Anlaşma Maddele
rinin 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 (Bulgaristan 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 bakılmaksınız Âkit Devletlerden 

herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahalli idarelerinde gelir üzerinden alman vergile
re uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkarada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanaca
ğı belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Bulgaristan Cumhuriyeti'nde toplam ge
lir üzerinden alınan vergi, kazanç üzerinden alınan vergi, Türkiye Cumhuriyeti'nde ise gelir ve ku
rumlar vergileri ile gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu belirtil
miştir. 

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 mevzuatlanndaki önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini ve daha sonra 
uygulamaya konulacak vergilerin, mevcut vergilerle aynı veya benzer olmaları konusunda tered
dütlerinin olması halinde, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının 24 üncü madde hükümlerine göre 
birbirleriyle danışabileceklerini öngörmektedir. 
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Madde 3. — Genel Tanımlar 

Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak
tadır. 

Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye'' veya "Bulgaristan'', "Bir Âkit Devlet", "Diğer Âkit 
Devlet", "Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kayıtlı Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşebbü
sü" "Diğer Âkit Devletin Teşebbüsü", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin ta
nımı yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkarasında, 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 arzetmektedir. 

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 fıkara hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de mu
kimi 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 halin
de, mukimliğin tayininde bu kişilerin kayıtlı 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. 

7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkada, "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 ve maden ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yer
lerdir. 

3 üncü fıkrada, bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesinin yalnızca oniki ayı aşan bir 
süre devam etmesi halinde de bir işyeri oluşturacağı belirtilmiştir. 

4 üncü fıkda, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
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5 inci 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 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. 

Anlaşmada işyeri ve daimi 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 daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

6 ncı 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 acente 
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 vasıtasıyla 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, 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 ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atf edilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 
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Madde 8. — Uluslararası Taşımacılık 

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, 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 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
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 (ortaklıkların haricinde) % 10, 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 bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği ön
görülmektedir. . 

5 inci fıkra, temettü lehdarınm, temettüyü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir iş
yerine sahip olması veya bir Türkiye mukimi yönünden, Bulgaristan'da sabit bir yerden serbest 
meslek faaliyetinde bulunması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri veya sabit yer arasında önemli 
bir bağ bulunması halinde, sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceği
ni öngörmektedir. Bu gibi hallerde, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyet
lerine ilişkin 14 üncü 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 temet
tüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını öngörmektedir. 
Böylece, kaynak devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak bu kurumdan 
kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, temet-
tünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Âkit Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya 
gelirin elde edildiği Âkit Devletteki işyeri veya sabit yer ile temettü elde ediş olayı arasında önem-
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li bir bağ bulunması hallerinin, kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği be
lirtilmektedir. 

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 Âkit Devlete, faizin gayrisafi tutarı üzerinden azamî % 10 ver

gi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 
3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti ile Bulgaristan Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankası ile Bulgaristan Ulusal Bankasına ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tu
tulmasına ilişkindir. 

4 üncü fıkrada, "faiz" terimin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla veya Türkiye mukimi yönünden Bulgaristan'da sabit bir yer 

vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan indirimli vergi oranına göre değil, ticarî ka
zanca ilişkin 7 nci madde veya serbest meslek faaliyetleri ile ilgili 14 üncü madde hükümlerine gö
re 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 yeri 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 nitclendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin 
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, 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 veya serbest meslek faaliyetine 
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 muvazaalf 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. 
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2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kulla
nılan sabit yere ait menkul varlıkların ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan ka
zançların, bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlan
mıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet mükimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya ka
ra nakil vasıtası ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen ka
zançların, yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işleten teşebbüsün kayıtlı merkezinin bulun
duğu 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; sözkonusu varlık
ların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkanlmasından doğan değer artış kazançlannm 
ise, gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 

• Madde 14. — Serbest Meslek Faaliyetleri 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetlerinden elde et
tiği gelirlerin, geliri elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği; ancak, bu kişinin 
diğer Âkit Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden el
de ettiği gelirin ise, bu diğer Devlette, sözkonusu sabit yere atfedilen miktarla sınırlı olmak üzere 
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 mükimince 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 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeye
cektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kumlu 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 Akit Dev
let mukiminin bu Devlette bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla 
kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adı
na yapılması ya da sözkonusu ödemenin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu işyerinden veya 
sabit yerden yapılması durumunda, 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 görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, bu gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işleten teşebbüsün kayıtlı merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergi
lendirileceği 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 
vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 
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Madde 17. — Sanatçı 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 (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcu
lar 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 Âkit Devlette yapılacağını öngörmek
tedir. Ancak böyle bir durumda, ticarî kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin ver
gilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmayıp, 
vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, Âkit Devletler arasında yapılan kültürel anlaşma çerçevesinde bir Âkit Devlette 
icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önemli ölçüde desteklenen sanatsal ve spor
tif faaliyetlerden elde edilen gelire 1 ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağını öngörmekte
dir. 

Madde 18.—Emekli Maaşları 
1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bun

ları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. Aynı kural 
ömür boyu gelirler için de uygulanacak, ancak kamu görevleri karşılığında ödenen emekli maaşla
rı bu kapsamın dışında tutulacaktır. 

2 nci fıkrada, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde bir Âkit Devlet, politik alt bölümü tarafın
dan ödenen emekli maaşları, ömür boyu gelirler ile diğer devamlı veya arızi ödemelerin yalnızca 
bu Devlette vergilendirileceği ve 1 inci fıkra hükümlerinin uygulama dışı kalacağı belirtilmiştir. 

Madde 19. — Kamu Hizmeti 
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 ve Öğretmenler 
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 meslekî eğitim masraflarını kar

şılamak üzere bulundukları Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler dolayısıyla, öğrenim 
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 bulundukları 
Devletih dışındaki kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bu Devlette vergiden istisna edileceği hük
me bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, yapılan bilimsel araştırmalardan özel menfaatlere yönelik olarak gelir elde 
edilmesi halinde 2 nci fıkra hükümlerinin uygulama dışı kalacağı öngörülmüştür. 
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Madde 21. — Diğer Gelirler 
Bu maddede, nerede doğarsa doğsun bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaş

manın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mu
kim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. — Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yöntemleri 
Madde çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması ile ilgilidir. 
Bu maddede, bir Âkit Devlet mukiminin, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde diğer Âkit Dev

lette vergilendirilebilir bir gelir elde etmesi durumunda, sözkonusu gelir için ilk bahsedilen Dev
lette hesaplanan vergiden, diğer Devlette ödediği vergiyi mahsup edebileceği; ancak bu mahsubun 
mahsuptan önce bu gelir için ilk bahsedilen Devlette hesaplanan vergi miktarını aşamayacağı be
lirtilmektedir. 

Madde 23. — Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin 

aynı koşullara sahip vatandaşlanna 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, bir Âkit Devlet teşebbüsünün vergiye tabi kazancı belirlenirken, bu teşebbü
sün diğer Âkit Devlet mukimine yaptığı faiz, gayrimaddî hak bedelleri ve diğer benzeri ödemele
rin ilk bahsedilen Devletin 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, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi ve 
matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

Madde 24. — Karşılıklı Anlaşma Usulü 

Maddenin ilk iki fıkrası, bir kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin iş
lemlerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya ya
ratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, vatandaşı oldu
ğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

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 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-
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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, diplomat hüviyetindeki memurlar ile konsolosluk memurlarının Devletler Huku
kunun genel kurallarına ve özel anlaşma hükümlerine göre'yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu 
Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27. — Yürürlüğe Girme 

Bu Maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 
ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, onay bildirimlerinin sonuncusunun alındığı tarih
te yürürlüğe girecek olup, hükümleri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı takip eden Ocak ayının 1 
inci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için uygulanacak
tır. ' • ". • ,.' 

Madde 28. — Yürürlükten Kalkma 

Maddede, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte ve Âkit Devlet
lerden herbirinin Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki beş yıllık dönemi izleyen her tak
vim yılının sona ermesinden en az altı ay önce fesih ihbarnamesi vermek suretiyle, Anlaşmayı fes
hedebileceği ve fesih halinin, ihbarnamenin verildiği yılı izleyen Ocak ayının 1 inci günü veya da
ha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler yönünden hüküm ifade etmeyeceği 
açıklanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1996 

Esas No. : 11345 

Karar No.: 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 10.1.1994 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" erken genel seçimler nedeniyle görüşülemeyerek hü
kümsüz (kadük) sayılmıştır. Bu defa, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 77 nci maddesi hükmü uyarınca sözkonusu Tasarının yenilenmesi suretiyle görüşülmesi talebi 
ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 26.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine anılan Tasarı, Başkanlıkça 4.6.1996 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi gereği, Tali Komisyon olarak Dışişleri Komis
yonuna, 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 Kurulu'nun 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 
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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, 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. 

7 Temmuz 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cum
huriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 
ile; 

— Söz konusu ülke vatandaşlarının aynı gelir üzerinden her iki ülkede ayrı ayrı vergilendiril
melerinin önlenmesi ve bu suretle her iki ülke yatırımcılarına karşılıklı olarak güvenlik yatırım or
tamı yaratılması, 

— Vergi Kaçakçılığının önlenmesi ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin 
ilkelerin tespit edilmesi, 

Amaçlanmaktadır. 

Yapılan görüşmeleri takiben, sözü edilen Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş 
ve 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. 

Başkan Başkanvekili 
Biltekin Özdemir Nurhan Tekinel 

Samsun Kastamonu 

Bu Rapor Sözcüsü Üye 

Yıldırım Aktürk İbrahim Ertan Yülek 
Uşak Adana 
Üye Üye 

SaitAçba Gökhan Çapoğlu 
Afyon Ankara 
Üye Üye 

Hikmet Uluğbay Metin Şahin 
Ankara Antalya 

Üye Üye 
Saffet Kaya Ataullah Hamidi 

Ardahan Batman 
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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 

Üye 
Mustafa Çiloğlıt 

Burdur 
Üye 

Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

Üye 
Adil Aşırım 

İğdır 
Üye 

Algan Hacaloğılu 
İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 
İstanbul 

Üye 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada Bulunamadı.) 

Üye 
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Üye 

Ceyat Ayhan 
Sakarya 

Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi

lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Temmuz 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi' Önleme 
Anlaşması"nın 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. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö.Alpago 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M.Gölhan 

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 
/. 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 ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 

ÖNLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ 

Karşılıklı menfaatler çerçevesinde ekonomik işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla 
gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

Aşağıdaki anlaşmaya varmışlardır: 
Bu hususları teyiden, aşağıda imzalan bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzala

dılar ve mühürlerini vaz ettiler. 
İkişer nüsha olarak İngilizce dilinde Ankara'da 7 Temmuz 1994 tarihinde düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Cumhuriyeti 
Adına Adına 

İsmet Attila Stoyan Alexandrov 
Malîye Bakanı Maliye Bakanı 

Madde 1 
Kişilere İlişkin Kapsam 

Bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Madde 2 

Kavranan Vergiler 
1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Âkit Devlette veya politik alt bö

lümlerinde ya da mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 
2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile 

ücretin veya maaşın toplam tutarı üzerinden teşebbüsler tarafından ödenen vergiler ve bunun yanı 
sıra sermaye değer artış kazançlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya ge
lirin unsurları üzerinden alman 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; ve 

iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir.) 
b) Bulgaristan'da : 

i) toplam gelir üzerinden alınan vergi; 
ii) kazanç üzerinden alınan vergi; 

(Bundan böyle "Bulgar Vergisi" olarak bahsedilecektir) 
4. Bu Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave ola

rak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde 
benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, vergi mevzuatlarında ya
pılan önemli değişiklikleri söz konusu değişiklikten sonraki uygun bir süre içinde birbirlerine bil
direceklerdir. Mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin 
belirlenmesinde tereddüt doğması halinde Âkit Devletlerin yetkili makamları 24 üncü madde hü
kümlerini dikkate alarak birbirleri ile danışabilirler. 
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Madde 3 
Genel Tanımlar 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 
a) "Türkiye" veya "Bulgaristan" terimi; Türkiye Cumhuriyetinin veya Bulgaristan Cumhuri

yetinin egemenlik alanını ve karasularını bunun yanı sıra uluslararası hukuka uygun olarak Türki
ye Cumhuriyetinin veya Bulgaristan Cumhuriyetinin egemenlik hakkına veya hukukî yetkisine sa
hip olduğu, kıta sahanlığını ve münhasır ekonomik bölgeyi ifade eder; 

b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye Cumhu
riyeti veya Bulgaristan Cumhuriyeti anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, bu anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergiler anlamına gelir; 
d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirket dahil bir hükmî şahsı ve diğer herhangi bir kişili

ği kapsar; 
e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gö

ren herhangi bir kişilik anlamına gelir; 
f) "Kayıtlı merkez" terimi, Türkiye veya Bulgaristan Ticaret Kanunlarına göre tescil edilen 

kanunî ana merkez anlamına gelir; 
g) "Vatandaş" terimi; 
i) bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 
ii) bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir hükmî şahsı, 

ortaklığı veya derneği, 
ifade eder. 

h) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "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; 

i) "Yetkili makam" terimi: 
i) Türkiye'de Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini; 
ii) Bulgaristan'da, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini 

ifade eder; 
j) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca Türkiye veya Bulgaristan sınırları içinde yapılan gemi, 

uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç olmak üzere bir Türk veya Bulgar teşebbüsü tara
fından gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. 

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 
Mukim 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mev
zuatı gereğince ev, ikametgâh kanunî ana merkez (kayıtlı merkez), yönetim yeri veya benzer yapı
da diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefi olan herhangi bir 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, daimî olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edile
cektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi, ki
şisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayatî men
faatlerin merkezi); 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 49) 



- 1 8 -

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulun
duğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Akit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Dev
lette de böyle bir ev söz konusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edi
lecektir; 

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 iki Âkit Devletin de muki
mi olduğunda, bu kişi kayıtlı merkezinin bulunduğu Âkit Devletin bir mukimi olarak kabul edile
cektir. 

Madde 5 
İşyeri 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır. 
a) Yönetim yeri; 
b) Şube; 

; c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atölye; ve 
f) Maden ocağı, petrol veya doğalgaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı di

ğer herhangi bir yer. 
3. Bir inşaat şantiyesi, yapım veya kurma projesi yalnızca oniki ayı aşan bir süre devam etti

ğinden bir işyeri oluşturur. 
4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 

hususları kapsamadığı kabul edilecektir. 
a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca teşebbüse ait malların veya ticarî eşyanın depolanması, 

teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim ama

cıyla elde tutulması; 
c) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 

amacıyla 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 veya yardımcı karakter taşıyan 

diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 
f) Bir fuar veya sergide teşhirden sonra satışı yapılmak amacıyla bir mukimce sergilenen mal 

stoklarının elde tutulması ve; 
g) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, a) ile f) 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 fıkraların hükümleriyle bağlı kalınmaksızın - 6 ncı fıkranın uygulanacağı ba
ğımsız nitelikteki acente dışında - bir kişi, bir Âkit Devlette bir teşebbüs namına hareket ederese ve 
bu teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup bu yetkisini mutaden kullanırsa, söz ko-
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nusu kişinin faaliyetleri 4 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça bu teşebbüs bu Devlette bu 
kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecek, 
ancak, anılan, fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden yürütülen faaliyetler, bu yeri bir 
işyeri haline getirmeyecektir. ' 

6. Bir Âkit Devletin bir teşebbüsü, diğer Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şe
kilde devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir 
acente vasıtasıyla yürüttüğü gerekçesi ile bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul olunma
yacaktır. 

7. Bir Âkit 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 et
mesi ya da onun tarafından kontrol edilmesi halinde bizatihi bu şirketlerden herhangi birisi diğeri
nin işyerini oluşturmayacaktır. 

Madde 6 
Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde et
tiği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına gö
re tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve orman
cılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanaca
ğı hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynak
ların işletilmesinden veya işletme hakkından doğan sabit ya da değişken ödemeler üstündeki hak
ları kapsayacak, gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık olarak 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 yarlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 
Ticarî 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, bu kazanç diğer Devlette, sa
dece 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 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, yö
netim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amacı için yapılmış giderlerin indiril
mesine 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 ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 
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Madde 8 
Uluslararası Taşımacılık \ 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işlet
meciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

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 
Bağımlı Teşebbüsler 

L 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 teşebbü
sün ticarî ve malî ilişkilerinde oluşan veya empoze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında 
oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşebbüslerden birinde olması gereken; fakat bu 
koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendirilebi-
lir. 

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, ba
ğımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler göz önünde tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen 
Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini 
gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin hukukî olduğu kanaatine varırsa söz konusu ka
zanç üzerinden alman verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzelt
me yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devlet
lerin 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 vergilendirilc]bilir. 

2. Bununla beraber, söz konusu temettüler, temettüleri ödeyen şirketin mukimi olduğu Âkit 
Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettü elde eden kişi temet-
tünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranlan aşmayacaktır: 

a) Temettü elde eden, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 
25'ini elinde tutan bir şirket (ortaklık hariç) ise gayri safi temettü tutarının yüzde 10'ü; 

b) Tüm diğer durumlarda gayri safi temettü tutarının yüzde 15'i. 
Bu fıkra hükümleri, içinden temettü ödemesi yapılan kazançlar yönünden şirketin vergilendi

rilmesini etkilemeyecektir. 
3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya inti

fa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanı sıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu 
Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muame
leyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığından el
de 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, bu maddenin 2 nci fıkrasına göre vergilendirilebilir. 
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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 veya bir Türkiye 
mukimi yönünden, Bulgaristan'da bulunan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bu
lunursa ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ 
bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, olayına gö
re 7 nci madde veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

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 Âkit Devlet, şirket tarafından 
ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, söz konusu temettülerin 
bu diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenmesi veya ödenen temettüler ile bu diğer Âkit Devlette 
bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu di
ğer Âkit Devlet, bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de dağıtılmayan kazanç vergisi ala
maz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Âkit Dev
lette elde edilen gelir veya kazançtan oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 
Faiz 

1. Bir Âkit Devlette 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 safi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 
a) Bulgaristan'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

na ödenen faizler Bulgaristan vergisinden muaf tutulacaktır. 
b) Türkiye'de doğan ve Bulgaristan Hükümetine veya Bulgaristan Millî Bankasına ödenen fa

izler Türk vergisinden 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 ve her ne
vi alacaktan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sa
yılan diğer bütün gelirleri kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi, Bulgaristan'da bulu
nan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu faizin ödendiği 
alacak ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hü
kümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci madde veya 14 üncü madde hü
kümleri 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 veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yer tara
fından yüklenildiğtnde, söz konusu faizin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit 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 durumlar
da önleyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aşması halinde, bu madde hükümleri, yal-
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nızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda, fazla ödenen kısım, bu Anlaşmanın 
diğer hükümleri de dikkate alınarak her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilecektir. 

Madde 12 
Gayri Maddî Hak Bedelleri 

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
ri maddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayri maddî hak bedelinin gay
ri safi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayri maddî hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo veya te
levizyon yayınlarında kullanılan kayıtlar ve bantlar dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilim
sel çalışmaların her nevi telif hakkının, ner nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, 
planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanılması veya kullanım hakkı için veya sınaî, tica
rî veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgiler için veya sınaî, ticarî veya bilimsel teçhizatın kullanımı 
veya kullanma hakkı için yapılan her türlü ödemeleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayri maddî hak bedelinin gerçek lehdarı bu bedelin elde edil
diği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bir Türkiye 
mukimi, Bulgaristan'da bulunan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve 
söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ bu
lunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, olayına göre 7 
nci madde veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi.tarafından öde
nen 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 Dev
lette gayri maddî hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık'ile bağlantılı bir işyerine veya 
sabit bir yere sahip olduğunda ve bu gayri maddî hak bedeli bu işyeri veya sabit yer tarafından yük-
lenildiğinde, söz konusu gayri maddî hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Dev
lette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayri maddî hak bedelinin miktarının, ödeyi
ci 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 yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu du
rumda fazla ödenen kısım, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Dev
letin mevzuatı uyarınca vergilendirilecektir. 

Madde 13 
Sermaye Değer Artış Kazançları 

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. 
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3. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının veya söz konusu ge
mi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazanç, yalnızca bu teşebbüsün kayıtlı merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirile
bilecektir. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından do
ğan kazançlar yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. Bununla 
beraber, diğer Âkit' Devlette elde edilen ve bundan önceki cümlede bahsedilen sermaye değer artış 
kazançları, elde etme ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Âkit 
Devlette de vergilendirilebilecektir. 

Madde 14 
Serbest Meslek Faaliyetleri 

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 sabit bir yere sahip olmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer 
kişi böyle bir sabit yere sahip olursa, gelir bu diğer Devlette, söz konusu sabit yere atfedilebilen 
miktarla sınırlı olmak üzere vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebî, sa
natsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların,"mühendislerin, mi
marların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 
Bağımlı Faaliyetler 

1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin 
bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu hizmet diğer Âkit 
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 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 bir veya birden fazla seferde 
toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren, na
mına yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyeri veya sabit yer tarafından üstlenil
mez ise 

yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
3. Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işletilen bir gemi, 

uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbüsün kayıtlı 
merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16 
Müdürlere Yapılan Ödemeler 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üye
si olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Âkit Devlette vergilendi
rilebilir. 

Madde 17 
Sanatçı ve Sporcular 

1. 14 üncü ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan ti
yatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısının, müzisyenin veya sporcunun diğer Âkit Devlette 
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icra ettiği bu nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer devlette vergilendi-
rilebilir. 

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. Âkit Devletler arasında yapılan kültür anlaşması çerçevesinde sanatçı veya sporcuların bir 
Âkit Devlette icra ettikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelire, bu Devlete yapılan ziyaretin diğer 
Âkit Devletin, politik alt bölümünün veya mahallî idaresinin kamusal fonlarından önemli ölçüde 
desteklenmesi halinde 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. 

Madde 18 
Emekli Maaşları 

1. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine 
geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ile sağlanan diğer benzeri menfaatler 
yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bu hüküm aynı zamanda, bir Âkit Devlet mukimine 
ödenen ömür boyu gelirlere de uygulanacaktır. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, sosyal güvenlik sistemi ve uğranılan şahsî zararla
rı tazmin etmek amacıyla, bir Âkit Devlet veya politik alt bölümleri tarafından ödenen emekli ma
aşları ve sağlanan ömür boyu gelirler ile yapılan diğer devamlı veya arızî ödemeleri yalnızca bu 
Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 19 
Kamu Hizmeti 

1. Bir Devletin kendisine, politik alt bölümüne veya mahallî idaresine bir kamu görevi dola
yısıyla verilen hizmetler karşılığında, bir gerçek kişiye bu Âkit Devlet, politik alt bölüm veya ma
hallî idaresi tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan yapılan ödemeler, emekli maaşları da 
dahil, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından yürütülen ti
carî faaliyetlerle bağlantılı olarak verilen hizmetlerle ilgili ödemelere ve emekli maaşlarına bu An
laşmanın 15, 16 ve 18 inci maddelerinin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 \ 
Öğrenciler ve Öğretmenler 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eği
tim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere geçimini, Öğrenimini veya meslekî eğitim masraf
larını karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Dev
lette vergilendirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devletin vatandaşı olan ve diğer Âkit Devlette esas olarak öğretim 
veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin, iki yılı aş
mayan bir süre veya süreler için öğretim veya araştırma karşılığında, bu diğer Devletin dışındaki 
kaynaklardan elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. 2 nci fıkra hükümleri, araştırma karşılığında elde edilen gelire, bu araştırmaların esas ola
rak belirli kişi veya kişilerin özel menfaatleri amacıyla yapılması halinde uygulanmayacaktır. 

Madde 21 
Diğer Gelirler 

Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 
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Madde22 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Metodu 

Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre diğer Âkit Devlette vergilendirilebi-
len bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet bu mukimin geliri üzerinden alınacak vergiden, 
bu diğer Devlette ödenen vergiye eşit bir tutarın mahsubuna müsaade edecektir. 

Bununla beraber her iki durumda da söz konusu mahsup, olayına göre bu diğer Devlette ver-
gilendirilebilen gelir için mahsupdan önce hesaplanmış olan vergi tutarını aşmayacaktır. 

Madde 23 
Ayrım Yapılmaması 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette bu diğer Devletin vatandaşlarının 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 yürütülen teşeb
büslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası 11 inci maddenin 6 ncı fıkrası ve 12 nci maddenin 6 ncı fık
rası hükümlerinin uygulaması hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünce diğer Âkit Devletin 
bir mukimine ödenen faiz, gayri maddî hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün vergilendiri-
lebilen kazancının hesaplanmasında, bu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin bir mu
kimine yapılmış gibi indirilebilecektir. Aynı şekilde, bir Âkit Devlet mukimince diğer Âkit Devle
tin bir mukimine aktedilen bir borç, bu teşebbüsün vergilendirilebilir servetinin belirlenmesinde, 
benzer koşullar altında, ilk bahsedilen Devletin bir mukimine ödenmiş gibi indirilebilir. 

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 Devlette benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve bu
na bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere ta
bi tutulmayacaklardır. 

5. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî durumları dolayısıyla uyguladığı 
şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygulama zorun
da olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 24 
Karşılıklı Anlaşma Usulü 

1. Bir kişi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma
nın hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu 
Devletlerin millî hukukunda öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi ol
duğu Âkit Devletin yetkili makamına veya bu kişinin durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına 
uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilir. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr bir çözüme ula
şamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devle
tin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarf edecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü 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. 
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4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşma
ya 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 25 
Bilgi Değişimi 

. 1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler 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 adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil olmak üzere, bu 
Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla, bu husus
lardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara verilebilecektir. Bu kişi veya 
makamlar söz konusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. 
Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî kararlar alınırken 
açıklayabilirler. 

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 mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçevesinde el

de edilemeyen bilgileri sunma; 
c) herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlem ve bilgileri aleni hale getiren bilgi

leri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 26 
Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların veya konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ay
rıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 
Yürürlüğe Girme 

1. Bu anlaşma onaylanacak ve Âkit Devletlerden her biri onaylama işlemlerinin tamamlandı
ğını diğerine bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe gire
cektir. 

2. Anlaşma hükümleri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı takip eden Ocak ayının birinci gü
nü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler yönünden hüküm ifade 
edecektir. 

Madde 28 
Yürürlükten Kalkma 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Her 
bir Âkit Devlet, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık dönemin bitiminden son
ra başlayan herhangi bir takvim yılının sona ermesinden en az altı ay önce, diplomatik yollardan 
fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 

Bu durumda Anlaşma; fesih ihbarnamesinin verilişini izleyen yılın Ocak ayının birinci günü 
veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler yönünden hüküm ifade et
meyecektir. 
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Bu Hususları Teyiden aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzala
dılar ve mühürlerini vazettiler. 

İkişer nüsha olarak İngilizce dilinde Ankara'da 7 Temmuz 1994 tarihinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BULGARİSTAN CUMHURİYETİ 

ADINA ADINA 
İSMET ATTİLA STOYAN ALEXANDROV 

MALİYE BAKANI MALİYE BAKANI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 49) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 48) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/336) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 26.4.1996 
Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1788 

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 
11787 Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 764) 

T.C. , 
Başbakanlık 

, Kanunlar ve Kararlar • 4.11.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-785I04938 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.10.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini arz ederim. Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GEREKÇE 
Mısır, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir devlettir. Kuşkusuz, Tür

kiye Cumhuriyeti .ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin 
geliştirilmesi, her iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hareketlerinin ge
liştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arz etmektedir. 
Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında,25 Ara
lık 1993 tarihinde Kahire'de "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesinin (çifte vergi
lendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme, hakki gelir unsurları 
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itibariyle ikamet veya kaynak devletlerden birine bırakılmakta 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 sağlanmaktarır. Çifte vergilendirmenin Âkit Devletlerde 
önlenmesi ile Mısırlı yatırımcılar içiri Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Mısır'ın daha cazip 
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. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 28 maddeden meydana gelmiştir. Ayrıca, Anlaşma
nın bir cüz'ünü oluşturan 3 fıkralık bir "Protokol" Anlaşma maddelerinin sonuna eklenmiştir. An
laşma 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 (Mısır ve Türki-

ye)'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 mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergile
re uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Mısır Arap Cumhuriyetinde gayrimenkul 
varlıklardan elde edilen gelirler üzerinden alınan vergi, menkul sermaye gelirleri üzerinden alınan 
vergi, ticarî ve sınaî kazançlar üzerinden alınan vergi, ücretler, maaşlar, menfaatler, düzenli öde
meler ve benzeri diğer ödemeler üzerinden alınan vergi, serbest meslek ve tüm diğer ticarî olma
yan işlerden elde edilen kazanç üzerinden alman vergi, genel gelir ve kurum kazançları vergisi ile 
bu vergilerin yüzdesi olarak veya başka bir şekilde alınan ek vergiler; Türkiye Cumhuriyetinde ise 
gelir ve kurumlar vergileri ile gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret oldu
ğu 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 Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almakta

dır. 
Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Mısır", "Bir Âkit Devlet", "Diğer Âkit Devlet", 

"Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kanunî Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin teşebbüsü", "Diğer 
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Âkit Devletin teşebbüsü", "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı yer almak
tadır. 

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 tüzelkişilerin hangi devletin mu
kimi addedileceği hususu büyük bir önem arz etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçları bakımından; ev, ikametgâh, kanunî 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 kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise, kanunî 
veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle 
vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

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 kişi dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması halin
de, mukimliğin tayininde bu kişilerin kanunî merkezinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. - İşyeri 
işyerinin 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 işyerinijı 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. 

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 veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yerler 
ile satış yeri olarak kullanılan depo ve binalardır. 

Bu fıkrada ayrıca, süresi 9 ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya montaj projesi veya 
bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile bir teşebbüsçe hizmetli veya diğer personel aracılığıyla danış
manlık hizmetleri de dahil olmak üzere 6 ayı aşan bir sürede verilen hizmetlerin de bir işyeri oluş
turacağı 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. 
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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 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 (tarım ve Türkiye yönünden ormancılıktan elde edilen ge
lir) da kapsama dahil etmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin vergileme hakkı, gay
rimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmaktadır. 

2nci 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 vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın sadece bu işyerine atfedilebi-
len kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplan.masındaki 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 mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti dolayı
sıyla 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 ve hava taşımacılığı 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına gi
ren türden gemi veya uçak işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün mukim ol
duğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile bu tür kazançlar kay
nak Devlette yergiden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada, uçakların veya gemilerin Uluslararası trafikte işletilmesinden elde edilen kazanç
ların, arızî olarak uçakların veya gemilerin tam donanımlı veya çıplak olarak kiralanmasından elde 
edilecek kazançları da kapsayacağı öngörülmektedir. 
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3 üncü fıkrada, 1 inci ve 2 nci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya ulus
lararası işletilen bir acentaya 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 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
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, 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 vergilendirildik

ten sonra, kalan kazanç üzerinden madenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği öngörül
mektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/B numaralı bendiyle para
lellik 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, 
sözkonusu 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 temet
tüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını öngörmektedir. 
Böylece, kaynak devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak bu kurumdan 
kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, temet-
tünün, kazanç veya gelirin elde edildiği devletin mukimlerine ödenmesi ye bu kazanç veya gelirin 
elde edildiği devletteki işyeri ile temettü elde ediş olayı arasında önemli bir bağ bulunması halleri
nin kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11. - Faiz 
1 inci fıkrada, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi 

vergilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 
2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Devlete, faizin gayri safi tutarı üzerinden azamî % 10 vergi 

alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 
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3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümetine ve her iki Hükümetin mahallî idareleri
ne ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. Ayrıca, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası, Mısır Merkez Bankası ve tamamı devlete ait kamu teşebbüslerine ödenen 
faizler de karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmuştur. 

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 Akit 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 nitelendirilmcyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit devletlerin 
iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

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, gayri maddî hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak 

şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
3 üncü fıkra, gayri maddî hak bedellerinin tamamı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, bir İşyeri vasıtasıyla elde edilen gayri maddî hak bedellerinin indirimli vergi 

oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörül
mektedir. 

5 inci ve 6 ncı fıkralarda, faizde olduğu gibi gayri maddî 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 mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçaklar ile 
bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen kazançların, yalnızca 
gemi veya uçakları işleten teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirile
ceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkra, bir şirketin hisse senetlerinin, esas itibariyle bir Âkit Devlette bulunan gayrimen
kul varlıklardan oluşması halinde, bunların satışından elde edilecek kazancın, gayrimenkul varlığın 
bulunduğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 
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5 inci fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların satışından 
doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette; sözkonusu varlık
ların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının 
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; ancak, bu kişinin diğer Âkit devlet
te bulunan sabit bir yeri kullanarak icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden veya bu diğer devlet
te ilgili malî yıl içinde 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettiği kazancın kaynak Devlette ver
gilendirileceği 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 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 malî 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, bir Âkit devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakta ça
lışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, bu gemi veya uçakları işleten teşeb
büsün kanunî merkezinin bulunduğu devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 16. - Müdürlere ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim ku

rulu üyesi olması-dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin; 
2 nci fıkrada ise, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin üst düzey 

yöneticisi olması sıfatıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri menfaatlerin 
bu diğer Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
Madde 17. - Sanatçı ve sporcular 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla 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 (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-
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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. 

Madde 18. - Emekli maaşları ve düzenli ödemeler 
1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bun

ları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. Aynı kural 
ömür boyu gelirler için de uygulanacak, ancak kamu görevleri karşılığında ödenen emekli maaşla
rı bu kapsamın dışında tutulacaktır. 

2 nci fıkrada, "düzenli ödeme" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

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. - Öğretmenler 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 meslekî 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, bir Âkit Devlet Hükümeti veya vergiden muaf bir kuruluş tarafından sağlanan 
yardım ve bursların diğer Devlette vergiden istisna edileceği öngörülmektedir. 

3 üncü 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. 

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 Anlaş

manın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mu
kim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. - Çifte vergilendirmeyi önleme yöntemleri 

Madde, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması ile ilgilidir. 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde diğer Âkit 

Devlette vergilendirilebilir bir gelir elde etmesi durumunda, sözkonusu gelir için ilk bahsedilen 
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Devlette hesaplanan vergiden, diğer Devlette ödediği vergiyi mahsup edebileceği; ancak bu mah
subun, mahsuptan önce bu gelir için ilk bahsedilen Devlette hesaplanan vergi miktarını aşamaya
cağı belirtilmektedir. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin, mukim olduğu Devletteki gelirlerinin vergisi hesap
lanırken, diğer Devlette istisna edilen gelirinin de dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, Mısır yönünden "Mısır'da gelir üzerinden ödenen vergi" ifadesi kapsamına 
nelerin dahil edileceği belirtilmektedir. 

4 üncü fıkra, 3 üncü fıkra hükümlerinin, Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu ilk beş yıl için uy
gulanacağını öngörmektedir. 

Madde 23. - Ayrım yapılmaması 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşlarının, 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 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, 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 olmadıklan belirtilmiştir. 

5 inci fıkrada ise, bu Anlaşmanın hiçbir hükmünün, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette sahip olduğu bir işyeri dolayısıyla bu diğer Devletin ek vergi almasını engelleyecek şekil
de yorumlanamayacağı, bu durumun ayrım yapmama prensibinin ihlali sayılmayacağı belirtilmek
tedir. Ancak, bu şekilde alınacak ek verginin, ek vergiye tabi tutulmamış kazançların % 5'ini aş-
mayacağf hükme bağlanmıştır. 

Madde 24. - 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 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 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, vatandaşı oldu
ğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurulabilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendi çözemezse, di
ğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 
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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. - 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 27. - Yürürlüğe girme 

Bu maddede, Anlaşma ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm ifa
de edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe gire
cek ve hükümleri; kaynakta tevkifat suretiyle ödenen vergiler için onay belgelerinin teati edildiği 
yılı izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci günü veya daha sonraki, bu vergilerin dışında kalan 
vergiler için ise anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha son
raki vergilendirme dönemleri için uygulanacaktır. 

Madde 28. - Yürürlükten kalkma 
Maddede, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte ve Akit Devlet

lerden her birinin onay belgelerinin teatisini izleyen beş yıllık bir sürenin bitiminden sonra fesih ih
barnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebileceği ve fesih halinin her iki devlette hangi ver
gilendirme dönemleri için hüküm ifade edeceği açıklanmaktadır. 

PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ 

Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan ve Anlaşma maddelerinin sonunda yer alan Protokol 
3 fıkradan ibarettir. 

1. 5, 6 ve 7 n'ci maddelerle ilgili olarak : 

Mısır'da bulunan bir çiftlik veya plantasyonun, 5 inci maddede belirtilen bir işyeri olarak; Mı
sır'da bir çiftlik veya plantasyonda icra edilen ziraî faaliyetten elde edilen gelirin ise 7 nci madde
de belirtilen ticarî kazanç esaslarına göre vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2. 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrası ile ilgili olarak : 
Türkiye yönünden yatırım fonu veya yatırım ortaklığından elde edilen gelirin temettü geliri 

olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. 
3. Anlaşma ile ilgili olarak : 
Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, gelir üzerinden alınan vergilerde vergi kaçakçılığının 

önlenmesi için gayret gösterecekleri ifade edilerek, vergi kaçakçılığı olması halinde yetkili makam
ların kendi iç mevzuatlarını uygulayacakları belirtilmiştir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1996 

Esas No. : 1/336 
Karar No.: 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 4.11.1994 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" erken genel seçimler nedeniyle görü-
şülemeyerek hükümsüz (kadük) sayılmıştır. Bu defa, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca söz konusu Tasarının yenilenmesi suretiyle 
görüşülmesi talebi ve bununla 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 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 söz konusu Tasarı, yine aynı madde 
uyarınca, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Komisyonlarda 
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, Mısır Arap Cumhuriyeti ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzu
lanan bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap 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 ile Mısır Arap 
Cumhuriyeti arasında 25 Aralık 1993 tarihinde Kahire'de "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çif
te 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, söz edilen Anlaşma ve eki Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek 
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

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

Biltekin Özdemir 
Samsun 

Bu Rapor Sözcüsü 

YıldırımAktürk 
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 
İçel 

Üye 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Üye 

Sabri Tekir 
İzmir 

Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

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 

Algan Hacaloğlıt 
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 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 25 Aralık 1993 tarihinde Kahire'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşması" ve eki Protokolün 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 Bakam 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
• Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakan 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı V. 
N. Matkap 

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 
/. 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 ile Mısır Arap Cumhuriyeti 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 İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA 
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Gelir 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, her bir Âkit Devlette veya politik alt bö
lümlerinde ya da mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile üc
retin veya maaşın toplam tutarı üzerinden ödenen vergiler ve bunun yanı sıra sermaye değer artış 
kazançlarına uygulanan 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; ve 

iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir). 
b) Mısır Arap Cumhuriyeti 'nde ; 

i) gayrimenkul mallardan alman gelir vergisi (tarımsal arazi vergisi, bina vergisi ve ghaf-
fir vergisi dahil); 

ii) menkul sermaye gelir vergisi; 
iii) ticari ve sınai kazançlar üzerinden alman vergi; 
iv) ücretler, maaşlar, menfaatler, düzenli ödemeler ve benzeri diğer ödemeler üzerinden 

alınan vergi; 
v) serbest meslek ve tüm diğer ticari olmayan işlerden elde edilen kazanç üzerinden alınan 

vergi; . 
vi) genel gelir vergisi; 

vii) kurum kazançları vergisi; ve 
viii) yukarıda belirtilen vergilerin yüzdesi olarak veya başka şekilde alınan ek vergiler; 

(Bundan böyle "Mısır Vergisi" olarak bahsedilecektir). • 
4. Bu Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave ola

rak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde 
benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, vergi mevzuatlarında ya
pılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 
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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. 

ii) "Mısır" terimi, Mısır Arap Cumhuriyeti'ni ifade eder ve coğrafi anlamda kullanıldığında, 
"Mısır" terimi: 

a) karasularını, ve 
b) bu Anlaşmanın uygulanacağı kişi, rrial varlığı veya faaliyetlerle bağlantılı araştırma ve iş

letme faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, Mısır'ın uluslararası hukuka göre kıyıya bitişik an
cak karasuları dışında kalan deniz yatağında ve denizde toprak altındaki doğal zenginlikle
rinin araştırılması ve işletilmesi amacıyla egemenlik hakkını icra edebileceği sözkonusu 
alanları 

içerir. 
b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya Mı

sır anlamına gelir; 
c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergiler anlamına gelir; 
d) "Şirket" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuru

luş anlamına gelir; 
e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gö

ren herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 
f) "Kanunî ana merkez" terimi, her iki Âkit Devletin ilgili kanunlarına göre tescil edilen ka

yıtlı merkez anlamına gelir. 
g) "Vatandaş" terimi; 

i) bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip bütün gerçek kişileri; 
ii) bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre statü kazanan bütün hükmî şahıslan, or

taklıkları veya dernekleri 
ifade eder. 

h) "Bir Âkit-Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 
Âkit Devletin bir mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Deyletin bir mukimi tara
fından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin bir mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs an
lamına gelir; 

i) "Yetkili makam" terimi: 
(i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini; 

(ii) Mısır'da, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini 
ifade eder; 

j) "Uluslararası trafik" terimi, bir Türk veya Mısır teşebbüsü tarafından gemi veya uçak işle
tilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Ancak, yalnızca Türkiye veya Mısır sınırları içinde yapılan 
gemi veya uçak 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. 
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Madde4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mev
zuatı gereğince ev, ikametgâh, kanuni merkez, yönetim yeri 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 Âkit Devlette de mukim olduğun
da, bu kişinin statüsü aşağıdaki şekilde belirlenecektir : 

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edile
cektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi, ki
şisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu devletin mukimi kabul edilecektir (hayati men
faatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati 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; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Dev
lette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edile
cektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaştysa 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, bu kişi kanuni merkezinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi olarak kabul edile
cektir. ' . . . / • " . 

Madde 6 
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; 
g) Satış yeri olarak kullanılan depo ve binalar; 
h) (i) Dokuz ayı geçen bir süre devam eden inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya montaj pro

jesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri; 
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(ii) Bir teşebbüsün çalışanları veya aynı amaç için teşebbüs tarafından görevlendirilen diğe-
rersoneli aracılığıyla ülke içinde toplam 6 ayı aşan bir süre veya süreler için (aynı veya bağlı pro
je için) danışmanlık hizmetleri de dahil verilen hizmetler. 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 

a) Teşebbüs tesislerinin, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın depolanması ve
ya teşhiri amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama veya teşhir amacıyla el
de 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 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. 

4. 1 inci 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın -5 inci fıkranın uygulanacağı bağımsız 
nitelikteki acenta dışında- bir kişi, bir Akit Devlette bir teşebbüs namına hareket ederse ve bu te
şebbüs adına mukavele faaliyetleri 3 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu 
Devlette bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip ka
bul edilecektir. Ancak, anılan fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden yürütülen faali
yetler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir. 

5. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde de
vam eden bir simsar, bir genel komisyon acentası veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acenta 
vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya (bir işyeri 
vasıtasıyla veya diğerir şekilde) bu diğer Devlette ticari faaliyette bulunan bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluşturmaya
caktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde et
tiği gelir (tarım ve Türkiye yönünden ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette ver-
gilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul yarlık" terimi, sözkonusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına gö
re tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve Türkiye 
yönünden ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı 
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gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kay
nakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesinden veya işletme hakkından doğan sabit ya da de
ğişken ödemeler üstündeki hakları kapsayacak; gemiler, tekneler ve uçaklar gayrimenkul varlık sa
yılmayacaktır. 

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 

TİCARİ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit 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, kazanç diğer Devlette, sadece iş
yerine 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 ticari 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 teşebbüsten tamamen bağımsız nite
lik kazansaydı, ne kazanç elde edecek ise, 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 giderlerin in
dirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticari eşya alınması dolayısıy
la hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına al
dığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 

DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde 
ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

/ 2. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, uçakların ve gemilerin uluslararası trafikte işletilme
sinden elde edilen kazançlar, 1 inci fıkrada belirtilen kazançların yanı sıra arızi olarak elde edilmiş 
ise, uçakların veya gemilerin tam donanımlı veya çıplak olarak kiralanmasından elde edilen ka
zançları da kapsamına alacaktır. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye veya ulusla
rarası işletilen bir acentaya iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 
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Madde9 
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 ticari ve mali ilişkilerinde oluşan veya empoze edilen ko
şullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gere
ken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip 
vergilendirilebilir. 

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, ba
ğımsız 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 hukuki olduğu kanaatine varırsa sözkonusu ka
zanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzelt
me yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde tutulacak ye gerektiğinde Âkit Devlet
lerin 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, sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Âkit Dev-_ 
lette 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 (ortaklıklar hariç) ise gayri safı temettü tutarının yüzde 5'i; 

b) Tüm diğer durumlarda gayri safi temettü tutarının yüzde 15'i; 
Bu fıkra hükümleri, bünyesinden temettü ayrılan şirket kazancı ile ilgili vergilemeyi etkile

meyecektir. 
3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya in

tifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı 
sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanı sıra dağıtımı yapan şirketin mukimi ol
duğu devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle ayni 
muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri kapsar. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Âkit Devlet 
şirketinin kazancı, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette 7 nci maddeye göre vergilendirildikten 

- sonra, kalan kısım üzerinden <le, bu maddenin 2 nci fıkrasına göre vergilendirilebilir. 
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5. Bir Âkit Devlet mukimi oları gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim ol
duğu diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu 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. 

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, sözkonusu temettülerin bu 
diğer Devletin mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette 
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 te
mettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen gelir 
veya kazançtan oluşması durumu değiştirmez. 

Maddell 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bir diğer Dev
lette 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 safi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 
a) Mısırda doğan ve Türkiye Hükümetine ve mahalli idarelerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

-Bankasına veya tamamı Devlete ait herhangi bir kamu teşebbüsüne ödenen faizler Mısır vergisin
den muaf tutulacaktır. 

b) Türkiye'de doğan ve Mısır Hükümetine ve mahalli idarelerine, Mısır Merkez Bankasına 
veya tamamrDevlete ait herhangi bir kamu teşebbüsüne ödenen faizler Türk vergisinden muaf tu
tulacaktır. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı 
paylaşma hakkını.tanısın tanımasın devlet tahvillerinden, her çeşit tahvillerden ve her nevi alacak
tan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan di
ğer bütün gelirleri, bunun yanı sıra menkul kıymetlere, bono veya borç senetlerine ilişkin primleri 
ve ikramiyeleri kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu iş
yeri 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, mahalli 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-alaçak iliş
kisiyle bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve faiz bu işyerince yüklenildiğinde, sözkonusu fa
izin işyerinin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
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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 fazla ödenen kısım, bu Anlaşmanın diğer hüküm
leri de dikkate alınarak her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilecektir. 

Madde 12 

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak be
delleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedeli elde eden kişi gay
rimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin gay-
risafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu madde kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo veya tele
vizyon 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 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 
türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı bu bedelin elde edil
diği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu be
delin 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 uygu
lanacaktır. 

5. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen 
gayrimaddi hak bedelinin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayri
maddi hak bedelini ödeyen kişi bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette 
gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine sahip oldu
ğunda ve bu gayrimaddi hak bedeli bu işyerince yüklenildiğinde, sözkonusu gayrimaddi hak bede
linin, işyerinin bulunduğu Âkit 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, böy
le bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aş
tığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda faz
la ödenen kısım, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mev
zuatı uyarınca vergilendirilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen gay
rimenkul varlıkların elde çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticari 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. Uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların veya sözkonusu gemi veya uçakların iş
letilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, yalnızca bu teşebbüsün 
kanuni merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4. Mal varlığı dolaylı ya da dolaysız olarak esas itibariyle.Âkit Devletlerden birinde bulunan 
gayrimenkul varlıklardan oluşan bir şirketin sermaye paylarının elden çıkarılmasından doğan ka
zançlar, bu Devlette vergilendirilebilir. 

5. 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. Bu
nunla beraber, diğer Âkit Devlette elde edilen ve bundan önceki cümlede bahsedilen sermaye de
ğer artış kazançları, alış ve satış arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Âkit Devlette 
de vergilendirilecektir. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faali
yetler dolayısıyla elde ettiği gelir, aşağıdaki durumlar dışında, yalnızca bu devlette vergilendirile
cektir. Aşağıdaki durumlarda ise sözkonusu gelir aynı zamanda diğer Âkit Devlette de vergilendi
rilebilir. 

a) Kişi diğer Âkit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği sabit bir yere 
sahip ise; bu durumda, yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir diğer Âkit Devlette vergi
lendirilebilir; veya 

b) Kişi, ilgili mali yıl içinde toplam 183 günü aşan süre veya sürelerde diğer Âkit Devlette ka
lırsa; bu dummda, yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlerden elde edilen gelir, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, ar
tistik, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra, doktorların, avukatların, mühendislerin, mi
marların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 
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 vergilendirilebilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa 
edilirse, buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devette ifa 
ettiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer : 

a) Gelir elde eden kişi, diğer Devlette ilgili mali yıl içinde 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 ve

ya uçakta ifa edilen hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbüsün kanuni merkezinin bulunduğu 
Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16 

MÜDÜRLERE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE YAPILAN ÖDEMELER 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üye
si olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri Ödemeler, bu diğer Âkit Devlette vergilen
dirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin üst düzey yönetici
si olması sıfatıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri menfaatler, bu diğer Devlette vergilendi
rilebilir. 

Madde 17 

SANATÇI 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 şahsi 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 dev
lette vergilendirilebilir. . - . . 

3. 1 ve 2 nci fıkra hükümleri, sanatçı veya sporcuların bir Âkit Devlette icra ettikleri faaliyet
lerden elde ettikleri gelire, bu Devlete yapılan ziyaretin önemli ölçüde diğer Âkit Devlete, politik 
alt bölümüne veya mahalli idaresine ait kamusal fonlardan desteklenmesi halinde uygulanmaya
caktır. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI VE DÜZENLİ ÖDEMELER 

1.19 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine 
geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve bu kişiye sağlanan diğer benzeri 
menfaatler yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bu hüküm aynı zamanda, bir Âkit Devlet mu
kimine ömür boyu sağlanan düzenli ödemelere de uygulanacaktır. 
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2. "Düzenli ödeme" terimi, para ve para ile ölçülebilir menfaatler karşılığında tam ve yeterli 
ödemede bulunma taahhüdüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir süre, be
lirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek olan belli bir meblağı ifade eder. 

Madde 19 

KAMU GÖREVLERİ 

1. Bir Devletin kendisine, politik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir kamu görevi dola
yısıyla herhangi bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Âkit Devlet, politik alt 
bölümü veya mahalli idaresi tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan sağlanan menfaatler, 
emekli maaşları da dahil bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik, alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ti
cari faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaatlere ve emeldi maaşlarına bu 
Anlaşmanın 15, 16 ve 18 inci maddelerinin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki eği
tim amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyerin geçim, öğrenim veya mesleki eğitim masraflarını 
karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette ver
gilendirilmeyecektir. 

2. Bir Âkit Devlet Hükümeti veya bir bilimsel, eğitsel, kültürel veya vergiden muaf diğer bir 
kuruluş tarafından sağlanan yardımlar ve burslar diğer Âkit Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. Aynı şekilde, bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğretim veya 
bilimsel 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. 

4. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uy
gulama alışkanlıkları kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet 
ifa eden bir öğrenci veya stajyerin elde ettiği ücretler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 
DİĞER GELİRLER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilcndirilebilccektir. 

Madde 22 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre diğer Âkit Devlette vcrgilendirile-
bilcn bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet bu mukiminin gelirine isabet eden vergiden, di
ğer Devlette ödediği verginin mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber sözkonusu mahsup, 
bu diğer Devlette vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan önce hesaplanmış olan vergi miktarını 
aşmayacaktır. 
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2. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü dolayısıyla, bir Âkit Devlet mukiminin geliri o Dev
lette vergiden istisna edilirse, bu Devlet bu mukimin diğer gelirlerinin vergisini hesaplarken, ver
giden istisna edilen geliri de dikkate alabilir. 

3. Mısır yönünden, "Mısır'da gelir üzerinden ödenen vergi" ifadesi, Anlaşmanın hükümleri
ne uygun olarak, herhangi bir yıl için Mısır vergisi olarak ödenmesi gereken; ancak, ekonomik kal
kınmayı teşvik etmek üzere düzenlenen, yatırımlara ilişkin 1989 tarih ve 230 No. lu Kanunun 11 
inci maddesi uyarınca (Anlaşmadaki genel prensibi etkilemeden zaman zaman değiştirilebilir), o 
yıla veya o yılın bir kısmına ilişkin olarak vergiye tabi gelirin hesaplanmasında indirimine izin ve
rilen veya sağlanan istisna ve indirimler nedeniyle ödenmeyen miktarı da kapsayacaktır. 

4. 3 üncü fıkra hükümleri Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu ilk beş yıl için uygulanacaktır. 

Madde 23 

AYRIM YAPILMAMASI 
1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette bu diğer Devletin vatandaşlarının 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. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşeb
büsleri, ilk bahsedilen Âkit Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergi
lemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mü
kellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. , 

4. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsi ve ailevi durumları dolayısıyla uy
guladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygula
ma zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

5. Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, bir Âkit Devleti, bir şirketin o Devlette bulunan işyerine at-
fedilebilen kazançları üzerinden o Devlette bulunan bir milli şirkete uygulanacak vergiye ek ola
rak vergi almasını engelleyecek şekilde anlaşılmayacaktır. Ancak, bu şekilde alınacak ek vergi, ön
ceki vergilendirme dönemlerinde sözkonusu ek vergiy tabi tutulmamış kazançların yüzde 5'ini aş
mayacaktır. Bu hükmün amaçlar yönünden "kazançlar" terimi; bir Âkit Devlette bulunan ve bir yıl
da veya önceki yıllarda bir işyerine atfedilebilen kazançlardan, burada bahsedilen ek verginin dı
şında, tüm vergilerin indiriminden sonra kalan kazançları ifade etmektedir. 

Madde 24 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri ve Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile il
gili 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 ettiği 
bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri 
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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 sözko
nusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya ma
kamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 

a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına uymayacak ida
rî önlemler alma; 

b) Kendisinin veya diğer Âkit devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde el
de edilemeyen bilgileri sunma; 

ç) Herhangi bir ticari, sına, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri veya ale
niyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

' ' 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 
vardığında, bu Âkit Devletlerin milli hukukunda öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, 
durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilir: Bu kişinin durumu 23 mad
denin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına 
başvurabilir. . 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr bir çözüme ula
şamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devle: 

tin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarf edecektir. 
3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 

kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecek
lerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan 
çifte 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 

DİPLOMATLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat ve konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel 

kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 ; 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Bu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri en kısa süre içinde Ankara'da teati edilecektir. 

2. Bu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri : 
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a) Kaynakta tevkifat suretiyle ödenen vergiler yönünden, onay belgelerinin teati edildiği yılı 
izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya borçlanılan miktar
lar için; ve 

b) Kaynakta tevkifat suretiyle ödenen vergilerin dışındaki vergiler yönünden, onay belgeleri
nin teati edilerek Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci gü
nü veya daha sonra başlayan vergilendirme dönemleri için 

uygulanacaktır. 

Madde 28 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 
Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Her bir 

Akit Devlet, onay belgelerinin teatisini izleyen beş yıllık bir sürenin" bitiminden sonraki herhangi 
bir takvim yılının Haziran ayının 30 unda veya daha önce diğer Âkit Devlete diplomatik yollardan 
yazılı fesih ihbarnamesi verebilir. Bu durumda Anlaşma : 

a) Kaynakta tevkifat suretiyle ödenen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı 
izleyen takvim yılının Ocak ayını birinci günü veya daha sonra ödenen veya borçlanılan vergiler 
için; 

b) Kaynakta tevkifat suretiyle ödenen vergilerin dışındaki vergiler yönünden, fesih ihbarna
mesinin verildiği yılı izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan 
vergilendirme dönemleri çin 

hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşma
yı imzaladılar ve mühürlerini vazettiler. 

İkişer nüsha olarak İngilizce dilinde Kahire'de, 25 Aralık 1993 tarihinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MISIR ARAP CUMHURİYETİ 
ADINA ADINA 

DIŞİŞLERİ BAKANI MALİYE BAKANI 
Hikmet ÇETİN Dr. Mohamed Ahmed EL RAZZAZ 
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P R O T O K O L 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında gelir üzerinden alman vergilerde 
çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşmayı (bundan sonra Anlaşma olarak bahsedilecektir) bugün 
imzalayan taraflar, aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunda anlaşmışlar
dır. 

.... 1. 5 .öve 7 nci maddeler ile ilgili olarak 

Anlaşmanın amaçları yönünden, Mısır'da bulunan bir çiftlik veya plantasyon, Anlaşmanın 5 
inci maddesinde belirtilen bir işyeri olarak ve Mısır'da bir çiftlik veya plantasyonda icra edilen zi
rai faaliyetten elde edilen gelir ise, Anlaşmanın 7 nci maddesinde belirtilen ticari kazanç olarak ka
bul edilecektir. ' . . " . ' ' 

2. 10 Wicu maddenin 3 ünçil ftkrast jle jlgilj olarak 
Türkiye yönünden, bir yatırım fonu ve yatırım ortaklığından elde edilen gelir, temettü geliri 

olarak kabul edilecektir. 
3. Bu Anlaşma ile ilgili olarak 
Âkit Devletlerin yetkili makamları, gelir üzerinden alınan vergilerde vergi kaçakçılığının ön

lenmesi için gayret göstereceklerdir. Vergi kaçakçılığı halinde, Âkit Devletlerin yetkili makamla
rı, kendi iç mevzuatlarını uygulayacaklardır. 

BU HUSUSLARI TEYÎDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Protokolü 
imzaladılar ve mühürlerini vazettiler. 

İkişer nüsha olarak İngilizce dilinde Kahire'de, 25 Aralık 1992 tarihinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MISIR ARAP CUMHURİYETİ 

ADINA ' ADINA 

İ P 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 48). 



Dönem: 20 Yasama Yı l ı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 46) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Ge
lir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/348) 
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 

1/809 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Pro
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 856) 

T.C. 
Başbakanlık 2.1.1995 ' •, 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI 101-809105806 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.12.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına En
gel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Malezya ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşkusuz, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet ha
reketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Söz konusu faktör ha
reketlerinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem 
arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında 27 Ey
lül 1994 tarihinde Ankara'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve eki Protokol" imzalanmıştır. 
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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 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 Malezyalı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Malez
ya'nın daha cazip 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. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 28 mad
de ile Protokol'den meydana gelmiştir. Anlaşma maddeleri ve Protokolün gerekçeleri aşağıda be
lirtilmiştir. 

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 (Malezya ve Tür-
kiye)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 bir Âkit Devlet adı

na gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkray gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 
belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin, Malezya'da gelir vergisi ile petrol vergisi, 
Türkiye Cumhuriyetinde ise gelir ve kurumlar vergileri ile gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alı
nan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların ye
rine alınacak ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergile
rin de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makam
larının, ilgili vergi mevzuatlarında yaptıkları önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngör
mektedir. 

Madde 3. - Genel Tanımlar ' 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak

tadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 46) 
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Söz konusu maddede sırasıyla "Türkiye", "Malezya", "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit Dev
let", "Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kayıtlı Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü" ve 
"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 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 merkezi veya 
benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" ad
dedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi 
Kanunumuz ise kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlan 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 Devle
tin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması halin
de, mukimliğin tayininde bu kişilerin etkin yönetim merkezinin esas alınacağı hükme bağlanmış
tır. Ancak, bu kişinin Devletlerden birinde etkin yönetim merkezine, diğerinde kanunî ana merke
ze sahip olması durumunda, söz konusu kişinin kanunî ana merkezinin fiili etkin yönetim merkezi 
olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu Âkit Devletlerin yetkili makamlarınca belirle
necektir. 

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. 

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 ve maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı, ke
reste veya diğer orman ürünlerinin üretimi dahil doğal zenginliklerin elde edilmesine yarayan di
ğer yerler ile çiftlik ve plantasyonlardır. 

Ayrıca, bir inşaat şantiyesi yapım, montaj veya kurma projesinin veya bunlarla ilgili gözetim 
faaliyetlerinin yalnızca dokuz ayı aşan bir süre devam etmesi halinde de bir işyeri oluşturacağı be
lirtilmiştir. 
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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 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. Söz konusu acentenin 
faaliyetlerinin tamamı veya tamamına yakını temsil ettiği teşebbüs adına yapılıyorsa bu kişi bağım
sız statüde bir acente olarak kabul edilmeyecektir. 

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 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. 
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 vergilendirilebiİecektir. 

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-mefkez 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, bir teşebbüsün işyerine atfedilen kazançları belirlemede yetkili makamların elle
rindeki bilgiler yeterli değilse, bu maddedeki hiçbir şeyin, bu Devletin tahmin veya takdir yoluyla 
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bir kişinin vergi yükümlülüğünün belirlenmesinde herhangi bir kanunun uygulanmasını etkileye-
meyeceği öngörülmektedir. 

5 inci fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

6 ncı fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. - Gemicilik ve Hava Taşımacılığı 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına gi
ren türden gemi veya uçak işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün mukim ol
duğu ÂkitDevlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile bu tür kazançlar kay
nak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada, yalnızca bir Âkit Devletin sınırları içinde gemi veya uçak işletmeciliğinden el
de edilen gelirlerin 7 nci maddenin 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın faaliyetin icra edildiği 
Devlette Vergilendirileceği hükme bağlanmaktadır. 

3 üncü fıkrada, 1 inci ve 2 nci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya ulus
lararası işletilen 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 Âkit 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 (ortaklıkların haricinde) % 10, diğer bütün durumlarda % 15'i 
aşamayacaktır. 

3 üncü fıkrada, Malezya mukimi bir şirket tarafından temettünün gerçek lehdarı bir Türk mu
kimine ödenen temettülerin Malezya'da şirketir.' gelirleri üzerinden alınan vergiye ilave olarak te
mettüler üzerinden alınan herhangi bir vergiden istisna edileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
5 inci fıkrada,.işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendirildik

ten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği öngö-
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rülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/b numaralı bendiyle pa
ralellik arz etmektedir. 

6 ncı fıkra, temettü lehdarının, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu diğer Âkit Devlette 
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve söz konusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri 
arasında önemli bir bağ bulunması halinde, söz konusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergi
lendirilmeyeceğini öngörmektedir. Bu durumda, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümleri uy
gulanacaktır. 

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 Âkit Devlete, faizin gayrisafi tutarı üzerinden azamî % 15 ver

gi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 
3 üncü fıkrada, bir Türk mukimine ödenen faizin bununla ilgili borçların 1967 Malezya Gelir 

Vergisi Kanununun 2(1) bölümünde belirlenmiş bir borç olması durumunda Malezya vergisinden 
muaf tutulacağı öngörülmektedir. 

4 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti ile Malezya Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ve Türkiye İthalat-İhracat Bankası ile Malezya eyaletler hükümetlerine, mahallî idarelere 
ve Negara Malezya Bankasına ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkin
dir. 

5 inci fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
6 ncı fıkra, bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunulması ve faizin ödendiği alacak ile bu 

işyeri arasında etkin,bir bağ bulunması halinde söz konusu faizin bu madde çerçevesinde değil 
7 nci madde hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi öngörülmektedir. 

7 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare veya kamu tüzel
kişisi veya bu Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yeri olması halinde, söz konusu faizin bu Âkit 
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

8 inci 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. 
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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 almakta
dır. 

Madde 13. - Sermaye Değer Artış Kazançları 

1 inci fıkrada, 6 ncı 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 ve bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan ka
zançların, bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlan
mıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Akit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçaklar ile 
bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen kazançların, yalnızca 
gemi veya uçak işleten teşebbüsün mukim bulunduğu Akit Devlette vergilendirileceği öngörülmek
tedir. . 

4 üncü fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların 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, bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağım
sız nitelikteki diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirlerin, mukim olunan Devlette vergilendirileceği; 
ancak, bu mukimin diğer Âkit Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak veya ilgili takvim yılı için
de toplam 183 günü aşan bir süre bu diğer Devlette bulunmak suretiyle icra ettiği serbest meslek 
faaliyetlerinden elde ettiği gelirin, bu diğer Devlette, söz konusu sabit yere atfedilen miktarla ya da 
bu Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirle sınırlı ol
mak üzere 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, 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 takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla 
kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adı
na yapılması ya da söz konusu ödemenin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden 
veya sabit yerden yapılması durumunda, elde edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 
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3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakta 
çalışan personelin bu görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, bu gemiyi veya uçağı işleten te
şebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 16. - Müdürlere Yapılan Ödemeler 

1 inci fıkrada, 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 
vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 17. - Artist ve Sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan artist ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsî fa
aliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri diğer 
Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyetle
ri ile bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri artist ve sporcular 
açısından geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra, organizatörlerle ilgili olup, artist ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, artist veya sporcuların kendilerine değil de bir başka gerçek veya tüzelkişiye 
yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Âkit 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 kendisi, politik alt bölümü, 
mahallî idaresi veya kamu tüzelkişisinin kamusal fonlarından önemli ölçüde desteklenen sanatsal 
ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelire İ ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağını öngör
mektedir. 

Madde 18. - Emekli Maaşları ve Düzenli Ödemeler 

1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bun
ları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. 

2 nci fıkrada, uğranılan şahsî zararları tazmin etmek amacıyla bir Âkit Devlet veya politik alt 
bölümü tarafından ödenen emekli maaşları, ömür boyu gelirler ile diğer devamlı veya arızi ödeme
lerin yalnızca bu Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada "düzenli ödeme"nin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 19. - Kamu Görevleri 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne, mahallî idaresine veya bunların kamu tü

zelkişisine verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare ve kamu tüzel
kişisi tarafından sağlanan ve emekli maaşı dışında kalan menfaatlerin, yalnızca ödemeyi yapan 
Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. Ancak hizmet diğer Devlette yapıldığında ve gelir el
de eden o Devletin mukimi olduğunda, bu kişinin bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca hiz
met sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması şartıyla elde edilen gelirler bu 
diğer Devlette de vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkrada ise, bir Âkit Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare veya bunların kamu tüzelki
şisi tarafından oluşturulan fondan bunlara verilen hizmetler karşılığında bir gerçek kişiye ödenen 
emekli maaşlarının bu Devlette vergilendirilmesi öngörülmektedir. 
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3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün de
ğil, 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

Madde 20. - Öğretmenler 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 meslekî eğitim masraflarını kar
şılamak üzere bulundukları Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler dolayısıyla, öğrenim 
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 ye öğretim üyelerinin iki yılı aşmayan 
bir süre içinde, diğer Devlette yapmış oldukları öğretim veya araştırma karşılığında bulundukları 
Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bu diğer Devlette vergiden istisna edilece
ği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devletin vatandaşı olan öğrenci veya stajyerin diğer Devlette öğreni
mi veya mesleği ile ilgili uygulama alışkanlıkları kazanmak üzere bir takvim yılı içinde 183 günü 
aşmamak üzere hizmet ifa etmesiyle eline geçen ücretlerin bu diğer Devlette vergilendirilmeyece
ği öngörülmektedir. 

Madde 21. - Diğer Gelirler 
Bu maddede, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaşmanın bundan önceki 

maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mukim olduğu Devlette ver
gilendirileceği; ancak, sözkonusu gelirin diğer Âkit Devletteki kaynaklardan elde edilmesi halinde 
bu gelirin aynı zamanda diğer Devlette de vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 22. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 
1 inci fıkrada, Âkit Devletlerin yürürlükteki mevzuatları, bu Anlaşmaya aykırı hükümler içer

medikçe gelirin vergilendirilmesinde hüküm ifade etmeye devam edeceği belirtilmiştir. 
2 nci fıkrada, bir Malezya mukiminin Türkiye kaynaklı bir gelirinin hem Malezya'da hem de 

Türkiye'de vergiye tabi olması durumunda Türkiye'de ödenmiş olan verginin Malezya vergisinden 
mahsup edileceği öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada, bir Türkiye mukiminin Malezya kaynaklı bir gelirinin hem Türkiye'de hem de 
Malezya'da vergiye tabi olması durumunda Malezya'da ödenmiş olan verginin Türk vergisinden 
mahsup edileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bir Âkit Devletin ulusal mevzuatı gereğince muafiyete veya indirime tabı tu
tulan faiz veya gayrimaddî hak bedelleri gelirleri dolayısıyla ödenecek vergiler, bu Anlaşmada bu 
gelirler için belirlenmiş oranlarda ödenmiş gibi kabul edileceği öngörülmektedir. 

.. Madde 23. - 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. 
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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 kişinin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya her ikisinin iş
lemlerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar yarattığı veya ya
ratacağı kanaatine varması halinde sorunun hasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

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 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, vatandaşı oldu
ğu Âkit Devletin yetkili makamına da başvurabilecektir. 

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. 

5 inci fıkrada, bu maddedeki "vergileme" teriminin bu Anlaşmanın uygulanacağı vergileri ifa
de ettiği belirtilmiştir. 

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. - Diplomasi ve Konsolosluk Memurları 

Bu maddede, diplomasi ve konsolosluk memurlarının Devletler hukukunun genel kurallarına 
ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümlerin
den etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27. - Yürürlüğe Girme 

Arılaşma her iki Hükümetin kendi Devletlerinde gerekli anayasal işlemlerin yerine getirildiği
ni yazıyla birbirlerine bildirmelerini müteakip, bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte yü
rürlüğe girecektir. Bu Anlaşma, Türkiye'de, yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın 1 Ocak günü veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için uygulanacaktır. 

Malezya'da uygulama, prensip itibariyle aynı tarihte başlayacak olmakla beraber, tevkifat su
retiyle alman vergiler ve diğer vergiler için iki ayrı bent halinde düzenlenmiştir. 

Madde 28. - Yürürlükten Kalkma 
Madde Anlaşmanın feshedil inceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü 

açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade 
edeceğini belirlemektedir. 
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Protokol 
1 inci fıkrada, 5 inci maddenin 2 nci fıkrası (f) ve (g) alt bentlerinin Türkiye'nin bu gelirleri 

kendi iç mevzuatına göre vergilendirme hakkını etkilemeyeceği; 
2 nci fıkrada ise "her çeşit dalyanlar" teriminin açık deniz balıkçılığını kapsamadığının anla

şılacağı hükme bağlanmıştır. 
3 üncü fıkrada, işyeri kazancının hesabında, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhan

gi bir yerde yapılan ve yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerlerinin amaçla
rına uygun düşen giderlerin bu fıkrada belirtilen usullerden herhangi biriyle indirilmesine müsaade 
edileceği belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, Malezya'da dağıtılmayan kazançlar üzerinden vergi alınmadığı müddetçe Tür
kiye'de de bu tür kazançlar üzerinden alınan vergi oranı (0) olacaktır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1996 

Esas No. : 1/348 
Karâr No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 2.1.1995 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı" erken genel seçimler nedeniyle 19 uncu Yasama Dönemi bittiğinden hükümsüz (kadük) 
sayılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca anılan 
tasarının yenilenmesi suretiyle görüşülmesi talebi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren 
yazının 26.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, 
sözkonusu Tasarı Başkanlıkça 4.6.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 23 
üncü maddesi uyarınca, tali komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da 
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 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, Komisyonumuzun 
26.6.1996 tarihinde yaptığı 34 üncü Birleşimde Hükümeti temsilen Dışişleri ve Maliye 
Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, 
görüşülmüştür. 

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-
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lerde bulunan kredi ilişkilerinin yoğunlaşması gibi hususlar sermayenin sımr 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 Malezya 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 Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında 27 Eylül 1994 tarihinde 
Ankara'da imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" incelendiğinde; 

27 Eylül 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı
na Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı" ile; ' 

- Söz konusu ülke vatandaşlarının aynı gelir üzerinden her iki ülkede ayrı ayrı vergilendiril
melerinin önlenmesi ve bu suretle her iki ülke yatırımcılarına karşılıklı olarak güvenli yatırım or
tamı yaratılmasının, 

- Vergi Kaçakçılığının önlenmesi ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin il
kelerin tespit edilmesinin, 

amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmeleri takiben, söz edilen Anlaşma ve pki Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek 
maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
-•' - Başkan Başkanvekili 

Biltekin Özdemir Nurhan Tekinel 
Samsun Kastamonu 

Bu Rapor Sözcüsü Üye 
Yıldırım Aktürk ' İbrahim Ertan Yülek 

Uşak Adana 
Üye Üye 

Sait Açba Gökhan Çapoğlu 
Afyon Ankara 

. :' Üye Üye 
Hikmet Uluğbay Metin Şahin 

Ankara Antalya 
Üye Üye 

Saffet Kaya Ataullah Hamidi 
Ardahan Batman 
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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 

Üye 
Mustafa Çiloğlü 

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 ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-27 Eylül 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 . - B u 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. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
DevletBakanı 
M. Gülce gün 
DevletBakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S.Sümer 

DevletBakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M.Gölhan 

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 
//. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

DevletBakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Kö'ylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. At t ila 

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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PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Proto

kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ 

ARASINDA 

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA 

ENGEL OLMA ANLAŞMASI . : 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
' • - ' • ' : . : . . ; : ' . • • • • V E •• 

, MALEZYA HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığına engel 
olan bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR : 

M a d d e 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 Âkit Devlet adına gelir üzerinden alı
nan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile üc
retin veya maaşın toplam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler dahil olmak üzere, toplam 
gelir, veya gelirin unsurları üzerinden alman tüm vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler olarak ka
bul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle : 
a) Malezya'da : 

i) gelir vergisi; ve 
ii) petrol gelir vergisi; 

(Bundan böyle "Malezya vergisi" olarak bahsedilecektir). 
b) Türkiye'de : 

(i) Gelir vergisi 
(ii) Kurumlar vergisi 

(iii) Gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk 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 gelir üzerinden alınan vergilere de uygulanacaktır. Akit Devletlerin yetkili makam
ları ilgili vergi kanunlarında yapılan, önemli değişikliklerini birbirlerine bildireceklerdir. 
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Madde 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe : 
a) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin Kanunlarının yürürlükte olduğu saha ve aynı zamanda Tür

kiye'nin üzerinde uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını arama ve işletme hakkına sahip 
olduğu kıta sahanlığı da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanının tümünü ifade 
eder; 

b) "Malezya" terimi, Malezya Federasyonu'nun egemenlik alanını, Malezya karasularını, 
karasularının deniz yatağını ve toprak altını ve uluslararası hukuk gereğince Malezya'nın canlı ve
ya cansız doğal kaynaklarının arama veya işletilmesi amacıyla egemenlik hakkına sahip olduğu 
Malezya karasuları dışında kalan hertürlü sahayı ve bu sahanın deniz yatağını ve yeraltını ifade 
eder; 

c) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya 
Malezya anlamına gelir; 

d) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergi anlamına gelir; 
e) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve vergileme yönünden kişi olarak muamele 

gören herhangi bir diğer kişiliği kapsar; 
f) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden tüzelkişilik olarak muame

le gören herhangi bir kurum anlamına gelir; 
g) Türkiye yönünden"Kayıtlı Merkez" terimi, Türk Ticaret Kanununa göre tescil edilen ka

nunî ana merkez anlamına gelir; 
h) "Vatandaş" terimi, 

(i) Malezya yönünden, Malezya vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi ve Ma
lezya'da yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan herhangi bir hükmî şahsı, ortaklığı, der
neği ve diğer bir kurumu; 

(ii) Türkiye yönünden, Türk vatandaşlığını "Türk Vatandaşlık Kanunu" gereğince sahip 
olan herhangi bir gerçek kişiyi ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan her
hangi bir hükmî şahsı, ortaklığı ve derneği 

ifade eder. 
i) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 

Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devletin mukimi tarafından iş
letilen teşebbüs anlamına gelir. 

j) "Yetkili makam" terimi, 
(i) Malezya'da Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini; ve 

(ii) Türkiye'de Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini; 
ifade eder; 
k) "Uluslararası trafik" terimi, bir Âkit Devletin teşebbüsü tarafından, bir gemi veya uçak 

işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder, ancak, yalnızca, diğer Âkit Devlet sınırları içinde yapı
lan gemi veya uçak işletmeciliği bu kapsama dahil değildir. 

2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, Anlaşmada tanımlanmamış her te
rim, metinde aksi öngörülmedikçe, o Devletin bu Anlaşmayı uygulayacağı vergilere ilişkin mevzu
atında öngörülen anlamı taşır. 
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Madde 4 

MUKİM 
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mev

zuatı gereğince ev, ikametgâh, kanunî ana merkez (kayıtlı merkez), yönetim merkezi veya benzer 
yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devletin de mukim olduğun
da, bu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir : 

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edile
cektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi ki
şisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayatî men
faatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin bulunduğu Devlet saptanamazsa veya ki
şinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir mcskenî yoksa, bu kişi kalmayı adet edindi
ği evin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı âdet edindiği bir ev varsa veya her iki Dev
lette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edile
cektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin de vatandaşı de
ğilse, 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, bu kişi etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edile
cektir. Bununla beraber, bu kişi Devletlerden birinde etkin yönetim merkezine diğerinde kanunî 
ana merkeze sahip olduğunda, sözkonusu kişinin kanunî ana merkezinin, fiili etkin yönetim mer
kezi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunu Âkit Devletlerin yetkili makamları kar
şılıklı anlaşmayla tespit edeceklerdir. 

Madde 5 

İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır : 
a) Yönetim yeri; 
b)Şube; 
c)Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atölye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı, kereste veya diğer orman ürünle

rinin üretimi dahil 'doğal zenginliklerin elde edilmesine yarayan diğer yerler; 

g) Çiftlik veya plantasyon; 
h) Dokuz ayı aşan bir süre devam eden, bir inşaat şantiyesi ile yapım, montaj veya kurma 

projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 46) 



- 1 9 -

3. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir : . 

a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca malların veya ticarî eşyanın depolanması, teslimi veya 
teşhiri amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teslim veya teşhir ama
cıyla elde tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 
amacıyla elde tutulması; 

d) işe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi top
lama amacıyla elde tutulması; 

e) işe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 
diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

f) işe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, a) ile e) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin bir 
veya birkaçını birarada icra etmek için elde tutulması; ancak işe ilişkin sabit yerdeki bütün bu fa
aliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yar
dımcı karakterde olması şarttır. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, 5 inci fıkra hükmünün uygulanaca
ğı bağımsız nitelikteki acenta dışındaki bir kişi bir teşebbüs namına hareket ederek, bir Âkit Dev
lette bir teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, 
bu teşebbüs bu Devlette sözkonusu kişinin gerçekleştirdiği işlemler dolayısıyla bir işyerine sahip 
kabul olunacaktır. Ancak bu kişinin işe ilişkin sabit bir yerden yürüttüğü faaliyetler, 3 üncü fıkra
da belirtilenlerle sınırlandırıldığında, sözkonusu işe ilişkin sabit yer anılan fıkra hükümleri uyarın
ca bir işyeri oluşturmayacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin bir teşebbüsü, diğer Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir 
acente vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

Bununla beraber, sözkonusu acentenin faaliyetlerinin tamamı veya tamamına yakını bu teşeb
büs adına yapılan işlerden oluşuyorsa, bu kişi, bu fıkranın kapsamında bağımsız statüdeki bir acen
te ol arak kabul edilmeyecektir. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya diğer Âkit 
Devlette ticarî faaliyette bulunan (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde), bir şirketi kontrol eder 
ya da onun tarafından kontrol edilirse şirketlerden herbiri diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde etti
ği gelir bu diğer Devletle vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, sözkonusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatında be
lirtilen anlamı taşıyacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve 
ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygu
lanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin, hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocakları
nın, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı, kereste veya diğer orman ürünleri dahil tabiî kaynak-
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ların ve diğer doğal kaynakların işletme hakkından veya işletilmesinden doğan sabit ya da değiş
ken ödemeler üstündeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık ola
rak 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 
elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan el
de edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 

TİCARÎ KAZANÇLAR 
1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yeralan bir 

işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer te
şebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette yalnızca 
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 ay
nı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bağımsız ve ayrı bir teşebbüs olarak 
bulunması ve işyerini oluşturduğu teşebbüsden tamamen bağımsız nitelik kazanması halinde elde 
edebileceği kadarlık bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yer
de yapılan yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, giderlerin indirilmesine, işyerinin 
bağımsız bir teşebüs olması ve giderlerin işyerine atfedilebilecek makul düzeyde olması şartıyla 
müsaade edilecektir. 

4. Bir teşebbüsün işyerine atfedilen kazançları belirlemede yetkili makamların ellerindeki 
mevcut bilgiler yeterli değilse, bu maddedeki hiçbir şey, bu Devletin takdir veya tahmin yoluyla bir 
kişinin vergi yükümlülüğünün belirlenmesinde herhangi bir Kanunun uygulanmasını etkilemeye
cektir. Ancak, bu kanun yetkili makamlara verilen bilgilerin müsaade ettiği çerçevede bu madde
deki ilkelere uygun olarak uygulanacaktır. 

5. İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticarî eşya satın alınması dolayısıyla do
ğan hiçbir kazanç, bu işyerine atfedilmeyecektir. " 

6. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına al
dığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 

GEMİCİLİK VE HAVA TAŞIMACILIĞI 
1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte gemi ve uçak işletmeciliği dolayısıyla el

de edilen gelirler yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. 7 nci maddenin 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, yalnızca bir Âkit Devletin sınırları 
içerisinde gemi veya uçak işletmeciliği dolayısıyla elde edilen gelirler bu Devlette vergilendirile
bilir. 

3. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir Âkit Devlet teşebbüsünce 
bir ortaklık, bir bağlı işletme veya uluslararası bir acentaya iştirak dolayısıyla elde edilen gelirlere 
de uygulanacaktır. 
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Madde9 
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 
Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasında ticarî ve malî ilişkilerinde oluşan veya empoze edi
len koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması 
gereken; fakat bu koşullar dolayısıyla teşebbüslerin birinde kendini göstermeyen kazanç, o teşeb
büsün kazancına eklenip vergilendirilebilir. 

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,iki teşebüs arasındaki koşulla
rın bağımsız teşebbüsler arasında olması gereken ilişkiler gözönünde tutularak, sonradan bu ilk 
bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum 
kendini gösterdiğinde, diğer Devlet bu düzenlemenin hukukî olduğu kanaatına varırsa, söz konusu 
kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu dü
zeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Dev
letlerin yetkili makamları birbirine 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 sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Âkit Dev
letçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak, temettü elde eden temettünün gerçek Ieh-
darı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşamayacaktır. 

a) Temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az 
yüzde 25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi temettü tutarının yüzde 10'u; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15'i. 
3. Malezya mukimi olan bir şirketçe temettünün gerçek lehdarı olan bir Türkiye mukimine 

ödenen temettüler, Malezya'da şirketin gelirleri üzerinden alınan vergiye ilave olarak temettüler 
üzerinden alınan herhangi bir vergiden istisna edilecektir. Bu fıkradaki hiçbir şey, Malezya muki
mi olan bir şirketçe ödenen temettülere ilişkin verginin, temettünün ödendiği yılı takip eden tahak
kuk yılında Malezya'daki ilgili vergi oranı dikkate alınarak, Malezya vergisinden indirilmiş veya 
indirilebilecek gibi kabul edilmesinde, Malezya vergi mevzuatı hükümlerini etkilemeyecektir. 

4. 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 şir
ketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edi
len gelirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri kapsar. 
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5. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Âkit Devlet 
şirketinin kazançları, bu işyerinin bulunduğu Atat Devlette, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten 
sonra kalan kazançları üzerinden de bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 

6. 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 sözkonusu te
mettü elde ediş olayı ile bu işyerinin arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü 
fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 11 

FAİZ 
1. Bir Âkit Devlette 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 
gayrisafi tutarının yüzde 15'ini aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, faizin gerçek lehdarı olan bir Türkiye mukimine 
ödenen faiz, ödenen faizle ilgili borçlar veya diğer borçlar, 1967 Malezya Gelir Vergisi Kanunu
nun 2 (1) bölümünde belirlenen onaylanmış bir borçsa Malezya vergisinden muaf olacaktır. 

4. 2 nci ve 3 üncü fıkra hükümlerine bakılmaksızın : 
a) Malezya' da doğan ve Türkiye hükümetine veya mahallî idarelere veya Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası veya Türkiye İthalat-îhracat Bankasına ödenen faizler, Malezya vergisinden istis
na edilecektir, 

b) Türkiye'de doğan ve : 
i) Malezya Hükümetine; 
ii) Eyaletler Hükümetlerine; 
iii) Mahallî İdarelere; ve 
iv) Negara Malezya Bankasına 
ödenen faizler Türk vergisinden istisna edilecektir. 
5. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun 

kazancını paylaşma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan elde edilen gelirleri ve özellikle 
devlet tahvillerinden, tahvillerden veya bonolardan doğan gelirleri kapsar. 

6. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette sa
hip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile 
bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci, 2 nci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulama 
dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

7. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya kamu tüzelkişisi tarafın
dan ödenen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi 
mukim olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağ
lantılı bir işyerine sahip olduğunda ve faiz bu işyerinden kaynaklandığında, sözkonusu faizin işye
rinin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

8. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
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ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedi
len miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate 
alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

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, sözkonusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayri maddî hak bedeli elde eden kişi gay
rimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddî hak bedelinin gay-
risafı tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddî hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo-televizyon 
yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebî, artistik, bilimsel her nevi telif 
hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya 
üretim yönteminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı ile sınaî, ticarî, bilimsel teçhizatın veya 
sınaî, ticarî, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı kar
şılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı, söz konusu bedelin 
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözko
nusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 
2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacak
tır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya kamu tüzelkişisi veya 
mukimi tarafından ödenen gayrimaddî hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
Bununla beraber, söz konusu gayrimaddî hak bedelini ödeyenkişi mukim olsun veya olmasın, bir 
Âkit Devlette gayrimaddî hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işye
rine sahip olduğunda ve bu gayrimaddî hak bedeli bu işyerinden kaynaklandığında; sözkonusu gay
rimaddî hak bedelinin işyerinin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan 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 ilave ödeme, 
bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatı uyarınca ver-
gilendirilebilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen gayri
menkul varlığın elden çıkarılmasından doğan kazançlar bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticarî varlığına 
dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faali
yeti icra etmek üzere kullandığı menkul varlığın elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu işyerinin 
(yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu 
diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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3. Uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların veya sözkonusu gemi veya uçakların iş
letilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, yalnızca bu teşebbü
sün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4.1,2 ve 3 üncü fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan ka
zanç yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, 
diğer Âkit Devlette elde edilen ve bundan bir önceki cümlede bahsedilen sermaye değer artış kazanç
ları, alış ve satış arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faali
yetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, 
sözkonusu hizmetler ve faaliyetler bu diğer Devlette icra edilirse ve eğer : 

a) bu kişi bu diğer Devlette hizmet ve faaliyetlerini icra etmek amacıyla sürekli kullanabi
leceği bir sabit yere sahipse; veya 

b) bu kişi, bu diğer Devlette hizmet veya faaliyetlerini icra etmek üzere ilgili takvim yılı 
içinde, bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşan bir süre kalırsa, 

aynı zamanda bu digpr Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir ya da 

yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelir, bu di
ğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebî, ar
tistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mi
marların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 

BAĞIMLI FAALİYETLER 
• 1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin 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 vergilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette 
ifa edilirsei buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer : 

a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde top
lam 183 günü aşmayan bir süre 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 yapılmazsa, 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devletin bir teşebbüsün-

ce uluslararası trafikte işletilen bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen 
gelir, bu Devlette vergilendirilebilir. 
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Madde 16 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu 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 hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan ve tiyat
ro, 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 ge
lirler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

"2. Bir sanatçının ya da bir sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, sanat
çının veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 Ve 15 inci madde
lerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı veya sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit 
Devlette vergilendirilebilir. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri, bir Âkit Devlette icra edilen faaliyetler dolayısıyla elde edi
len kazançlara veya hertürlü menfaatlere, bu Devlete yapılan sözkonusu ziyaretin diğer Âkit Dev
letin veya bir politik alt bölümünün veya bir mahallî idaresinin veya bunların bir kamu tüzelkişisi
nin kamusal fonlarından tamamen veya önemli ölçüde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak des
teklenmesi halinde uygulanmayacaktır. 

. Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI VE DÜZENLİ ÖDEMELER 

1.19 uncu maddenin 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlette doğan ve di
ğer Âkit Devletin bir mukimine geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen herhangi bir emekli ma
aşı veya benzer ödemeler ile düzenli ödemeler yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Uğranılan şahsî zararları tazmin etmek üzere, bir Âkit Devlet veya onun politik alt bölüm
leri tarafından ödenen emekli maaşları ve düzenli ödemeler ile yapılan diğer devamlı veya arızi 
ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilir. 

3. "Düzenli ödeme" terimi, belli bir bedel ödeme yükümlülüğüne karşılık, ömür boyu veya be
lirli bir süre veya belirlenebilir bir süre, belli zamanlarda düzenli olarak para veya para ile ölçüle
bilir bir menfaat şeklinde ödenecek toplam bir meblağı ifade eder. 

Madde 19 
KAMU GÖREVLERİ 

l.'a) Bir Âkit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahallî idaresine veya bun
ların kamu tüzelkişisine bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, politik 
alt bölüm, yerel idare veya kamu tüzelkişisi tarafından sağlanan ve emekli maaşı dışında kalan 
menfaatler, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette ifa edildiğinde ve gelir elde eden o Devletin muki
mi olduğunda, sözkonusu menfaatler yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilendirilecektir. Ancak bu 
kişinin 

i) Bu Devletin vatandaşı olması; veya 
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ii) Yalnızca hizmet sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması zorunludur. 
2. Bir Âkit Devlet, bir politik alt bölümü veya bir mahallî idaresi veya bunların kamu tüzelki

şisi tarafından ya da bunlarca oluşturulmuş bir fondan, bu Devlete, politik alt bölüme veya mahal
lî idareye veya bunların kamu tüzelkişisine yapılan hizmetler karşılığında bir gerçek'kişiye ödenen 
emekli maaşları yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

3. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi veya bunların kamu tü
zelkişisi tarafından yürütülen ticarî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaat
lere ve emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim 
amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyerin, geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını kar
şılamak için,,bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette vergi
lendirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğretim ve bi
limsel araştırma yapmak amacıyla iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için bulunan bir öğretmen 
veya öğretim üyesine öğretim veya araştırma karşılığında, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklar
dan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uygu
lama alışkanlıkları kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa 
eden bir öğrenci veya stajyerin eline geçen ücretler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 
DİĞER GELİRLER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerinde alıkça belirtilmeyen 
gelir unsurları, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilecektir. Ancak sözkonusu gelir diğer Âkit 
Devletteki kaynaklardan elde edilirse, bu gelir aynı zamanda bu diğer Devlette de vcrgilendirilebi-
l i r . . ' _••••''•'• 

Madde 22 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Herbir Âkit Devletin yürürlükteki mevzuatları, yapılan bu Anlaşmaya aykırı hükümler içer
medikçe, ilgili Âkit Devletler yönünden gelirin vergilendirilmesinde hüküm ifade etmeye devam 
edecektir. Gelir her iki Devlette de vergiye tabi olduğunda çifte vergilendirme aşağıdaki fıkralar 
uyarınca önlenecektir. 

2. Malezya yönünden, Malezya vergisinden mahsuba ilişkin Malezya mevzuatı hükümleri sak
lı kalmak üzere, bir Malezya mukimince Türkiye kaynaklı gelir dolayısıyla hem Türkiye'de hem 
de Malezya'da vergiye tabi tutulan bir gelir üzerinden doğrudan veya mahsup yoluyla Türkiye 
mevzuatı ve bu Anlaşma hükümleri uyarınca ödenecek Türk vergisi tutarı, bu gelirler dolayısıyla 
ödenecek Malezya vergisinden mahsup edilebilecek, ancak, mahsup edilen vergi Malezya'da ver
giye tabi toplam gelirler üzerindeki vergiden sözkonusu gelire isabet eden Malezya vergisi kısmı
nı aşamayacaktır. 

3. Türkiye yönünden, Türk vergisinden mahsuba ilişkin Türkiye mevzuatı hükümleri saklı kal
mak üzere, bir Türkiye mukimince Malezya kaynaklı gelir dolayısıyla hem Türkiye' de hem de Ma-
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lezya'da vergiye tabi tutulan bir gelir üzerinden doğrudan veya mahsup yoluyla Malezya mevzuatı 
ve bu Anlaşma hükümleri uyarınca ödenecek Malezya vergisi tutarı, bu gelirler dolayısıyla ödene
cek Türk vergisinden mahsup edilebilecek, ancak, mahsup edilen vergi Türkiye'de vergiye tabi 
toplam gelirler üzerindeki vergiden sözkonusu gelire isabet eden Türk vergisi kısmını aşamayacak
tır. 

4. 2 nci ve 3 üncü fıkraların amaçları bakımından "diğer Âkit Devletin bir mukimince bir Âkit 
Devlette ödenecek vergi" terimi, ilk bahsedilen Devletin vergi mevzuatı gereğince ödenmesi gere
ken; fakat bu Devletin ekonomik kalkınmasını hızlandırmaya yönelik bu Anlaşmanın imza tarihin
de yürürlükte olan veya bu hükümlerin yerine ya da bunlara ilave olarak getirilen, ilgili Devletle
rin yetkili makamlarınca önemli ölçüde benzer karakterde olduğu bildirilen teşvik mevzuatı hü
kümleri gereğince muafiyete veya indirime tabi tutulan bu Devlet vergilerini de kapsamaktadır. 

Bundan önceki hükme bakılmaksızın, ilk bahsedilen Âkit Devlette ödenecek vergi: 

a) 11 inci maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında'bahsedilen faizler için yüzde 15 oranında; 
. b) 12 nci maddenin 2 nci fıkrasında bahsedilen gayrimaddî hak bedelleri için yüzde 10 oranında 
hesaplanacaktır. 

Bununla beraber, ilk bahşedilen Devletin vergi mevzuatı gereğince, bu Devlette mukim olma
yan kişilerin faiz ve gayrimaddî hak bedellerine bu fıkrada bahsedilen yergi oranlarından daha dü
şük vergi oranlan uygulanırsa, bu fıkranın amaçlan yönünden sözkonusu düşük vergi oranlan uy
gulanacaktır. 

Madde 23 . 

AYRIM YAPILMAMASI 
1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 

koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyet
lerden değişik veya daha ağır vergilendirmeye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacak
lardır. 

2. 10 uncu maddenin 5 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü
nün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşeb
büslerine göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan ya da kontrol edilen te
şebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergile
meden veya buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı mü
kellefiyetlere tabi tutulamayacaklardır. 

ı 4. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uyr 

guladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini, diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygula
ma zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 24 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, bir Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendi
si için, bu Anlaşmanın hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine 
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vardığında, bu Devletlerin iç hukukunda öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, duru
mu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilir. Bu kişi, durumu, 23 üncü maddenin 
1 inci fıkrasına uygun düştüğünde vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber, kendisi tatminkâr bir çözüme ula
şamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devle
tin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulamasından kaynak
lanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. Yet
kili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte vergilen
dirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşma
ya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. 

5. Bu maddedeki "vergileme" terimi bu Anlaşmanın uygulanacağı vergileri ifade eder. 

Madde 25 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri, bunun yanısıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu Anlaşma kapsamına 
giren vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi 
tutacaklardır. Bir Âkit Devlet tarafından alman her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçe
vesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahak
kuk veya tahsiline veya cebri icra ya da cezasıyla veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bak
makla görevli kişi veya makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu 
kişi veya makamlar, sözkonusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kulla
nacaklardır. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti : 
a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına uymayacak 

idarî önlemler alma; 
b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçevesinde 

elde edilemeyen bilgileri sunma; 
c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî İşlemi aleni hale getiren bilgileri veya 

aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 26 

DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi veya konsolosluk memurlarının uluslararası hukukun genel 

kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Âkit Devletlerden herbiri, bu Anlaşmanın, yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatında öngörü
len işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun 
alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümleri: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 46) 



- 29 -

a) Türkiye'de, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birinci günü ve
ya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere; 

b) Malezya'da: 

i) kaynakta tevkif edilen vergiler bakımından, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen 
takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra elde edilen gelirlere; 

ii) gelir üzerinden alınan diğer vergiler bakımından, bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izle
yen ikinci takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan herhangi bir tahakkuk yılına iliş
kin olarak alman vergiler için 

uygulanacaktır. 

Madde 28 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 
Âkit Devletlerden biri, bu Anlaşmayı, herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce dip
lomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma : 

a) Türkiye'de, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birinci günü veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için; 

b) Malezya'da : 

i) kaynakta tevkif edilen vergiler bakımından, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen 1 
Ocak günü veya daha sonra elde edilen gelirler için; 

ii) gelir üzerinden alman diğer vergiler bakımından, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen 
ikinci takvim yılının 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan herhangi bir tahakkuk yılına ilişkin 
olarak alınan vergiler için 

hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYÎDEN, Hükümetleri adına, aşağıda imzalan bulunan tam yetkili tem
silciler, bu Anlaşmayı imzaladılar. 

Türkçe, Malayca ve İngilizce dillerinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 
27 Eylül 1994 tarihinde, Ankara'da düzenlenmiştir. Bu Anlaşmanın uygulanmasında ve yorumun
da herhangi bir anlaşmazlık olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALEZYA HÜKÜMETİ 

HÜKÜMETİ ADINA ADINA 

İSMET ATTİLA DATO 'SERÎ DR. UM KENG YAIK 
MALİYE BAKANI TEMEL ENDÜSTRİLER BAKANI 
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PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleyen bir Anlaşma imzalayan taraflar, aşağıdaki hükümlerin An
laşmanın ayrılmaz bir bölümünü ötüştürdüğü hususunda anlaşmışlardır. 

1. 5 inci maddenin 2 nci fıkrasına ilave olarak : 

(f) ve (g) alt bentleri, Türkiye'nin bu gelirleri kendi iç mevzuatına göre vergilendirme hakkı
nı etkilemeyecektir. 

2. 6 nci maddenin 2 nci fıkrasına ilave olarak : 
"Her çeşit dalyanlar" teriminin açık deniz balıkçılığını kapsamadığı anlaşılacaktır. 
3. 7 nci maddenin 3 üncü fıkrasına ilave olarak : 
7 nci maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasıyla ilgili olarak, işyerinin bulunduğu Devlette 

veya diğer herhangi bir yerde yapılan yönetim ve genel idare giderleri, aşağıdaki usullerden her
hangi biriyle belirlenecektir: 

a) Daha önceki üç yılda yapılan bu nitelikteki giderlerin ortalamasına eşit bir meblağ veya ye
ni açılmış işyerinde ise daha az sayıda yılın ortalaması veya 

b) Aşağıdakilere bağlı olarak işyerine atfedilebilen gider tutarları":" 
i) Teşebbüs tarafından tutulan muhasebe kayıtları veya • ' . 

ii) Teşebbüsün ve işyerinin ticarî faaliyetlerini yürütmekte kullandıkları toplam sermayeler veya 
iii) Teşebbüsün ve işyerinin toplam ciroları veya 
iv) Teşebbüsün toplam direkt imalat giderleri ve işyerinin bu tür giderleri. 
4. 10 uncu maddenin 5 inci fıkrasına ilave olarak : 
Malezya'da dağıtılmayan kazançlar üzerinden vergi alınmadığı müddetçe, Türkiye'de dağıtıl

mayan kazançlar üzerinden de alınan vergi (0) olarak kalacaktır. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, Hükümetleri'adına, aşağıda imzaları bulunan, tam yetkili tem
silciler, bu protokolü imzaladılar. 

Türkçe, Malayca ve İngilizce dillerinde, her Uç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 
27 Eylül 1994 tarihinde, Ankara'da düzenlenmiştir. Bu Anlaşmanın uygulanmasında ve yorumun
da herhangi bir anlaşmazlık olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALEZYA HÜKÜMETİ 

HÜKÜMETİ ADINA ADINA 

İSMET ATTİLA DATO'SERİ DR. LIM KENG YAIK 
MALİYE BAKANI TEMEL ENDÜSTRİLER BAKAN 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 45) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/346) 
TC. 

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 

1/807 Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 855) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 2.1.1995 

Sayı: B.02.0.KKG/101-808/05805 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.12.1994 
tarihinde kararlaştırılan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Arasında Gelir vfc Servet 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. Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GEREKÇE 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzu

lanan bir Devlettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyiti arasındaki ser
maye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin artmasının her iki Devletin de refahına büyük bir katkıda 
bulunacağı kuşkusuzdur. Bu amaçla, sözkonusu faktörlerin daha büyük bir hareketliliğe kavuştu
rulmasında, Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sı önemli bir rol oynamaktadır. 

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 yeya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya 
bu mümkün olmazsa iki Devlet arasında paylaşılmaktadır. Böylece, Akit Devletlerden birinde ya
tırım yaparı, teknoloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine gö-
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re daha ağır vergilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşı
larına çıkacak her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte ver
gilendirmenin Âkit Devletlerde önlenmesi ile Cezayirli yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırım
cılar için ise Cezayir'in daha cazip hale geleceği tabiidir. 

Ayrıca bu Anlaşma, "vergi kaçakçılığına engel olma" amacına yönelik olarak, gerek Anlaşma 
hükümlerinin gerekse tarafların iç mevzuat hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bil
gi değişimi konusunda işbirliğini öngörmektedir. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasın

da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, 31 
maddeden meydana gelmiştir. Ayrıca Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan 3 fıkralık bir "Protokol" 
Anlaşma maddelerinin sonuna eklenmiştir. Anlaşma metninin madde gerekçeleri aşağıda belirtil
miştir. 

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 (Cezayir ve Tür-

kiye)'den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 
Madde 2. - Kavranan Vergiler 
Bu madde, Anlaşma'nın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin etme ama

cını gütmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, Âkit Devletlerden 

herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerinde gelir ve servet üzerinden alı
nan vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir ve servetten alman vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkra, Anlaşmanın, Âkit Devletlerdeki halihazır vergilerden hangilerine uygulanacağı- . 

nı belirtmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin Cezayir'de Global Gelir Vergisi, Kurum 
Kazançlarından Alınan Vergiler, Meslekî Faaliyetlerden Alınan Vergi, Götürü Ödemeler, Varlık 
Vergisi ve Ham Petrolün Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi ve Boru Hattı ile Taşınmasına İlişkin 
Faaliyet Sonuçları Üzerinden Alınan Vergi ve Gayri maddî Hak Bedeli; Türkiye'de ise Gelir Ver
gisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi üzerinden alınan Fon Payından ibaret ol
duğu belirtilmiştir. . 

4 üncü fıkra, her bir Âkit Devlet tarafından Anlaşmanın imza tarihinden sonra halihazır vergi
lere ilaveten veya onların yerine alınmaya başlanan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya 
onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır. 
Fıkra metninde ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, vergi mevzuatındaki önemli değişik
likleri birbirlerine bildirmeleri de öngörülerek, bu konuda ortaya çıkacak sorunların daha kolayca 
çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 3.-Genel Tanımlar 
Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar 3 üncü maddede yer al

maktadır. , 
Bu maddede sırasıyla "bir Âkit Devlet", "diğer Âkit Devlet", "Cezayir", "Türkiye", "vergi", 

"kişi", "şirket", "Kanunî merkez", "vatandaşlar", "bir Âkit Devletin teşebbüsü", "diğer Âkit Dev
letin teşebbüsü", "yetkili makam" ve "uluslararası trafik" terimlerinin tanımlarıyapılmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anjaşma'da tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerden her birinin 
iç mevzuatındaki anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 45) 
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Madde 4. - Mukim 
Anlaşmanın pek çok madesinde Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, doğrudan doğruya "mu

kim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzelkişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arzetmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayrım yapılmaksızın, bu Anlaşma
nın amaçlan bakımından; ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer her
hangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi, mukim addedilmektedir. Gelir Ver
gisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanunî ve
ya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle ver
gi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada sayılan kriterler nedeniyle her iki 
Devletin de mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılarak, yalnızca bir Dev
letin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun gerçek kişiler dışında kalan kişilere ilişkin olarak çıkma
sı halinde, bu kişilerin kanunî merkezinin mukimliğin tayininde esas alınacağını hükme bağlamıştır. 

Madde 5. - İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükelleflerce ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması için ka
zanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya Daimî temsilci bulundurması ve kazancın 
bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Aynı şe
kilde, bu Anlaşmanın ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebi-
len ticarî kazancın kaynak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. Madde, 6 fıkra ile han
gi hallerde bir işyerinin kendini göstereceğini veya göstermeyeceğini bütün ayrıntılarıyla açıkla
maktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada ise, kapsama özellikle giren işyerlerine örnekler verilmektedir. Bunlar yönetim 

yeri, şube, büro, fabrika, atelye, satış mağazası, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş 
ocağı veya doğal zenginliklerin elde edilmesine yarayan diğer yerlerdir. 

Ayrıca fıkranın (h) bendinde, diğer Devlette 6 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiye
si ile yapım veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile yine bunlarla ilgili ola
rak 6 ayı aşan bir süre devam eden ücretli veya diğer personel kullanılarak ifa edilen danışmanlık 
hizmetleri dahil sağlanan hizmetler de işyeri kapsamına alınmıştır. 

3 üncü fıkrada, işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. - • 
4 üncü fıkrada, daimî temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi bir Âkit Devlette di

ğer Âkit Devletin teşebbüsü adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli 
olarak kullanırsa, bu faaliyetler 3 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça anılan kişinin tem
sil ettiği teşebbüs, bu ilk bahsedilen Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. Fakat, işe ilişkin 
sabit bir yerden 3 üncü fıkra hükmü çerçevesinde yürütülen faaliyetler bu yeri bir işyeri haline ge
tirmeyecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimî temsilci ayrı ayrı maddelerde gösteril meyi p, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde kavrandığından, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ticarî 
kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimî temsilciliğe ilişkin hükümleri de 
Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 
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5 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün işlerini diğer Âkit Devlette yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüye sahip bir 
başka acente vasıtasıyla yürütmesi halinde, işyerinin var sayılmayacağı ile ilgilidir. 

6 ncı fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri sayılmasına yeterli olmadığı belirtilmektedir. 

Madde 6. - Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 
Bu madde, yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerin yarata

bileceği her türlü gelir unsurunu (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir) da kapsamına almaktadır. 
Bu çerçeve altında maddenin 1 inci fıkrası, gayrimenkul gelirlerinin vergileme hakkını gayri

menkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakmaktadır. 
2 nci fıkra, gayrimenkul varlık teriminin tanımı ile ilgilidir. 
3 üncü fıkra, 1 inci fıkra hükümlerinin gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralan

masından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirin bu gayrimenkulun bu
lunduğu Devlette vergilendirileceğini belirtmektedir. 

4 üncü fıkra, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan elde et
tiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen geli
re de uygulacağını belirtmektedir. 

Madde 7. - Ticarî Kazançlar - " 
Bu maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamakta

dır. Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak, faali
yetin diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın, sadece bu işyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette yergilendİrilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslarla ilgilidir. Buna göre, işyeri, bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri koşullar altında elde etmesi ge
reken kazanç, sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre 
yüksek veya düşük fiyatlandırmaya gidilirse, olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesine göre yeni bir vergi matrahı hesaplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancından indirilebilecek veya indirilemeyecek gider unsurları ile ilgilidir. 
4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 

dolayısıyla kazanç affedilemeyeceğini öngörmektedir. 
5 inci fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap

samına alması halinde, ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 
Madde 8. -UluslararasıTaşımacılık 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğin

den sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergi-
lendirilebileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya uluslararası işle
tilen, bir acentaya iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğunu hükme bağla
maktadır. • 

Madde 9. - Bağımlı Teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 
örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, birbirleriyle bağımlı olan teşebbüslerin, bağımsız teşeb
büslere kıyasla farklı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde, Âkit Devlet
lerin ne tür tedbirler alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 45) 
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1 inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler 
arasında geçerli olacak fiyatlardan sapmaları halinde, vergi ziyama uğrayan Âkit Devlete ek vergi 
alma hakkını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda, diğer Devletin kendi mükellefi olan bağımlı 
teşebbüste yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10.-Temettüler 

1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgilidir. Temettü gelirlerinin, 
esas itibariyle, temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilmesi öngörül
mektedir. 

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, temettünün gayrisafi tutarının % 12'sini aşamaya
caktır. 

3 üncü fıkra, temettü teriminin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (ticarî kazanç) çerçevesinde vergilendirildikten 

sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirileceği öngörülmek
tedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının temettü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir işye
rine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında etkin bir bağlantı bulunması halinde, 
sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bu gibi haller
de, ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 nci fıkra, bir Âkit Devletin, kendisinden kazanç elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi 
olan bir şirketin dağıttığı temettüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi 
alamayacağını amirdir. Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmak
ta, fakat bu kurumdan kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. 
Fıkrada temettünün, kazancın elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve kazancın elde edil
diği Devletteki işyeri veya sabit yer ile temettü elde ediş olayı arasında etkin bir bağ bulunması hal
lerinin, kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11. -Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel ilkeyi öngörmektedir. Buna göre, faizi vergi

lendirme hakki, lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 
Ancak 2 nci fıkra hükmü ile faizlerin doğduğu Devlete de, faizin gayrisafi tutarı üzerinden 

azamî % 10 vergi alma hakkı tanınmaktadır. 
3 üncü fıkrada, 2 nci fıkraya istisna getirilmekte ve Cezayir'de doğan ve Türkiye Hükümetine 

ya da T.C. Merkez Bankasına ödenen faizlerin Cezayir vergisinden; Türkiye'de doğan ve Cezayir 
Hükümetine veya Cezayir Merkez Bankasına ödenen faizlerin de Türk vergisinden istisna tutula
cağı öngörülmektedir. - . ' . - . . 

4 üncü fıkrada, faiz teriminin tanımı yapılmaktadır. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan indirimli vergi ora

nına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile ilgilidir. Bu gibi hallerde, ti
carî kazanca ilişkin olan 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. ' 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin ne zaman bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme bağ
lamaktadır. Buna göre, ödeyicinin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, mukim veya bu Devlet-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 45). 
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te bulunan bir işyeri olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul oluna
caktır. 

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 ve her ikisiyle başka bir kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin 
olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak or
taya konmuştur. Bu halde fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan bir fa
iz sayılmayacak ve Anlaşmanın diğer hükümleri dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mevzuatına 
göre vergilendirilecektir. 

Madde 12.-Gayrimaddî Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmekte, vergileme hakkını ödeme yapılan kişinin 

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 vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin indirimli vergi 

oranına göre değil olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği ön
görülmüştür. • 

5 inci ve 6 nci fıkralar, faizde olduğu gibi, gayrimaddî hak bedellerinin nerede elde edilmiş sa
yılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özel hükümler öngörmektedir. 

Madde 13. - Sermaye Değer Artış Kazançları 
6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan kazançların 

vergilendirilme hakkını, bu malların bulunduğu Âkit Devlete tanıyan hüküm 1 inci fıkrada düzen
lenmiştir. 

2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların veya serbest meslek faaliyetinin 
icrasında kullanılan sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan kazançları ver
gileme hakkının, bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlete tanındığı, hükme bağlan
mıştır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemiler ile uçakların 
işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen kazançların bu teşebbüsün mu
kim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini Öngörmektedir. 

4 üncü fıkra, maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların satı
şından doğan kazançların, sözkonusu varlıkları elden çıkartanların mukim olduğu Âkit Devlette 
vergilendirilmesini, bununla beraber bu varlıkların iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çı
kartılmasından doğan değer artış kazançlarının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette de vergi-
lendirilebileceğini öngörmektedir. 

Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri 
Gelir Vergisi Kanunumuzun yanısıra Kurumlar Vergisi Kanunumuzun da dar mükelleflerin 

serbest meslek kazançlarını vergi tevkifatma tabi tutması nedeniyle 14 üncü madde, dar mükellef 
kurumları da kapsama alacak şekilde düzenlenmiştir. 

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-
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nin diğer Devlette bulunan sabit bir yerden veya bu diğer Devlette bir malî yıl içinde bir veya bir
kaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla kalarak serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği ka
zanç kaynak Devlette de vergilendirilebilecektir. 

2 ine} fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmıştır. 

Madde 15. - Bağımlı Faaliyetler 

1 inci fıkra, genel kuralı belirtmektedir. Fıkraya göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi 
şartıyla bir Âkit Devlet mukimince elde edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hiz
metin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, vergileme yetkisi hizmetin ifa edildiği kaynak Devlete 
geçecektir. Ancak sözkonusu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde 
öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Bir başka ifadeyle, yönetim kurulu 
üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğretmen ve araştırmacılar ile öğrenci ve stajyerler 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 Devlette vergilendirme için öngörülen şartlardan biri
nin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet mukiminin 
bu diğer Devlette bir malî yıl içinde bir veya birkaç seferde toplam 183 günden fazla kalması ve
ya ücretinin bu diğer Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına ödenmesi ya da 
sözkonusu ödemenin, işverenin, bu diğer Devlette sahip olduğu işyerinden veya sabit yerden yapıl
ması halinde, elde edilen ücretler kaynak Devlette de vergilendirilebilecektir. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakta ça
lışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin, teşebbüsün kanunî merkezinin bu
lunduğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 16. - Müdürlere Yapılan Ödemeler 
Maddeye göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim ve

ya denetim kurulunun üyesi olması sıfatıyla elde ettiği ücret ve benzeri ödemeler şirketin mukim 
olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 17. - Artist ve Sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan gösteri sanatçısı ve sporcuların iştigal konularıyla il
gili şahsî faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra et
tikleri diğer Âkit Devlette vergilendirilebileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest 
meslek faaliyetlerini ve bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci maddelerin hüküm
leri, sanatçı ve sporcular açısından geçerli kabul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci madde 
kapsamında yürütülecektir. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, gösteri sanatçısı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili 
faaliyetlerinden doğan gelirlerin sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de bir başka gerçek ve
ya tüzelkişiye yönelmesi halinde de vergilemenin faaliyetin icra edildiği Devlette yapılacağını be
lirlemektedir. Ancak, böyle bir durumda ticarî kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücret
lerin vergilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15.inci maddelerindeki hükümler dik
kate alınmayacaktır. 

3 üncü fıkra, iki Âkit Devletçe kabul edilen kültürel veya sportif değişim programı çerçeve
sinde bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirin bu faaliyetlerin ya
pıldığı Âkit Devlette vergiden istisna edileceğini öngörmektedir. 
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Madde 18. - Emekli Maaşları 
Madde kamu görevleri hariç, diğer kişilere geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli ma

aşları ile sağlanan diğer benzeri menfaatler ve ömür boyu gelirlerin, mukim Devlette vergilendiri
leceğini öngörmektedir. 

Madde 19. - Kamu Hizmeti 

1 inci fıkrada, emekli maaşları da dahil olmak üzere kamu hizmeti karşılığında yapılan öde
melerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörmektedir. 

2 nci fıkra ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün değil, 
15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağını açıklığa kavuşturmaktadır. 

Madde 20. - Öğretmen ve Araştırmacılar 
Madde, Öğretmen veya araştırmacıların, iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için öğretim ve

ya araştırma hizmetleri karşılığında hizmet yaptıkları Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikle
ri menfaatler dolayısıyla öğretim ve araştırma yapmak amacıyla bulundukları Devlette vergiye ta
bi tutulmayacağını hükme bağlamaktadır. 

Madde 21. - Öğrenci ve Stajyerler 
1 inci fıkra, öğrenci, stajyer veya çırakların, öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Dev

lette yararlanacakları vergi istisnasının sınırlarını hükme bağlamaktadır. Buna göre, öğrenci, staj
yer veya çıraklar, yurt dışından elde etmeleri şartıyla, yalnızca geçim, öğrenim veya meslekî eği
tim masraflarını karşılayan paralar dolayısıyla vergiye tabi tutulmayacaktır. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada bahsedilen öğrenci veya stajyerin, 1 inci fıkranın uygulanmadığı 
bursları elde ettiğinde, eğitim veya meslekî öğrenimine devam ettiği Devletin mukimlerine uygu
lanan vergi muafiyet, istisna ve indirimlerinden aynı şekilde yararlanacağını hükme bağlamaktadır. 

3 üncü fıkra, öğrenci, stajyer veya çırağın uygulama alışkanlığı kazanmak üzere, bir takvim 
yılında 183 günü aşmayacak şekilde ifa ettikleri hizmetler dolayısıyla elde ettikleri ücretlerin, hiz
metin ifa edildiği Devlette vergilendirilmeyeceğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 22. - Diğer Gelirler 
Madde genel prensibi ortaya koymakta ve Anlaşmanın bundan önceki maddelerinde ele alın

mayan gelir unsurlarının nerde doğarsa doğsun elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirile
ceğini öngörmektedir. • 

Madde 23. - Servet 
1 inci fıkraya'göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alart ve gayrimenkul 

varlıklardan oluşan servetini vergileme hakkı, bu diğer Âkit Devlete aittir. 
2 inci fıkra, bir işyerine veya sabit yere ait menkul varlıkların vergilendirilmesi ile ilgilidir. 

Fıkraya göre, ticarî kazançlara ilişkin bir işyerine veya serbest meslek faaliyetlerine ilişkin bir sa
bit yere ait menkul varlıklardan oluşan serveti vergileme hakkı, bu diğer Devlete aittir. 

3 üncü fıkraya göre, uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçak ile sözkonusu vasıtaların iş
letilmesine tahsis edilen menkul varlıklardan oluşan servette vergileme hakkı, bu teşebbüsün kanu
nî, merkezinin bulunduğu Devlete aittir. 

4 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukimine ait servetin diğer tüm unsurlarının, yalnızca bu Dev
lette vergilendirileceğini öngörmektedir. 
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Madde 24. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Maddede çifte vergilendirmenin önlenmesi için mahsup yöntemi öngörülmüştür. 

1 inci fıkraya göre, mukim Devlet, kaynak Devlette Anlaşma hükümleri gereğince vergilendi-
rilebilen gelir ve servet için ödenen vergiye eşit miktarda bir mahsup imkânı tanıyacaktır. Ancak 
mukim Devlette vergiden mahsup edilecek miktar, kaynak Devlette elde edilen gelir veya edinilen 
servet için, mahsup işlemi yapılmadan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2 nci fıkraya göre, bir devletin ulusal mevzuatı gereğince muafiyete veya indirime tabi olan 
vergi, ödenmiş gibi kabul edilecek ve 1 inci fıkra hükümleri uyarınca, diğer Âkit Devlet, bu gelire 
isabet eden vergiyi sanki ödemiş gibi mahsup edecektir. Bu hükümler Anlaşmanın yürürlüğe gir
diği tarihi izleyen, yıldan başlayarak 10 yıl için uygulanacaktır. 

Madde 25. - Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devletin vatandaşlarına, diğer Âkit Devlette, o Devletin 

aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergileme ve buna bağ
lı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları hükme bağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada ise, 1 inci fıkrada belirtilen farklı muamelede bulunmama prensibini teşebbüsler 
için de geçerli olacağı belirtilerek, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu 
işyerinin bu diğer Devlette aynı faaliyeti yürüten bu diğer Devletin bir teşebbüsüne göre daha ağır 
bir vergilemeye tabi tutulamayacağı hükme bağlanmaktadır. Ancak, işyeri kazancının, Anlaşmanın 
7 nci maddesine göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden bir de 10 uncu maddenin 4 
üncü fıkrası uyarınca vergilendirilmesi, ayrım yapmama prensibinin ihlali sayılmamaktadır. 

3 üncü fıkrada ise, ayrım yapmama prensibinin, Âkit Devletlerden bîrinin mukimleri tarafın
dan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya 
kontrol edilen diğer Âkit Devletin teşebbüsleri için de geçerli olduğu ifade edilmektedir. 

4 üncü fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uy
guladıkları şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine uygulama 
mecburiyeti altında olmadıkları hükme bağlanmaktadır. 

Madde 26. - Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir Âkit Devlet mukiminin, Âkit Devletlerden herhangi birini veya 

her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı 
veya yaratacağı kanaatine vardığında, sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişinin durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müra
caat usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecek
tir. Ancak bu kişi, durumunun 25 inci maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşmesi halinde, vatandaşı 
olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilecektir. Fıkra, bu müracaatın Anlaşma hükümle
rine aykırı düşen vergilemenin tebliğini takibeden bir yıl içinde yapılmasını öngörmektedir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendi çözemezse,'di
ğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. Ulaşılan so
nuç 1 yıl içinde uygulanacaktır. Vergi istisna ve indirim kararının, bu istisna veya indirimden ya
rarlanacak kişiye tebliğ tarihinden itibaren en fazla bir yıl içerisinde kişi bu haktan yararlanabile
cektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından doğan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 üncü fık
rada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde olacağı hükme bağlanmıştır. 
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Madde 27. - Bilgi Değişimi 

Bu Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanabilmesi için iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında 
gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç vardır. Maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi de
ğişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği, bilgi değişiminin sınırları ele 
alınmıştır. 

Madde 28. - Tahsilatta Yardımlaşma 

1 inci fıkra; Âkit Devletlerin, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde bahsedilen vergiler ile bu ver
gilerin cezaları, usulsüzlük cezaları, gecikme zamları, faizleri ve benzeri konularda birbirlerine yar: 

dım edeceklerini hükme bağlamaktadır. 

2 nci fıkra, bir Âkit Devletin, diğer Devletin malî alacaklarının tahsilinde, kendi malî alacak
larına uyguladığı idarî ve hukukî usulleri uygulayacağını öngörmektedir. 

3 üncü fıkrada, yukarıdaki hükümlerin ancak, alacağın, talep eden Devlette tahsil edilebilir ni
telikte olması durumunda uygulayacağını öngörmektedir. 

4 üncü fıkrada, talep eden Devletin, önce bu malî alacağın tahsiliyle ilgili kendi ülkesinde tüm 
yolları tamamlaması, eğer bu yolla bir çözüme ulaşamazsa, diğer devlete başvurması gerektiği hük
mü yer almıştır. 

5 inci fıkra, ölen bir kişiye veya onun mirasına ilişkin malî alacakların tahsilini düzenlemek
tedir. Bu alacak, miras üzerinden veya mirastan yararlananlardan tahsil edilir ve dolayısıyla mira
sın veya mirastan yararlananların payının değeri ile sınırlıdır. Bir kişinin ölümünden önce ödeme
si gereken vergilere ilişkin vergi ve usulsüzlük cezalarının mirasçılardan istenemeyeceği hükmü de 
fıkra kapsamına alınmıştır. 

6 nci fıkrada, malî alacağın tahsiline ilişkin talepte bulunacak Devletin, talep yazısına hangi 
belgeleri ekleyeceği belirtilmiştir. 

7 nci fıkra, malî alacağın zamanaşımına ilişkin sorunlara talepte bulunan Devletin mevzuatın
daki hükümlerin uygulanacağını öngörmektedir. 

8 inci fıkrada, talepte bulunan Devletin mevzuatına göre belirlenen zamanaşımı süresini uza
tan nedenler belirtilmektedir. 

9 uncu fıkraya göre, tahsilatında yardımlaşma için anlaşılmış malî alacak, başvurulan Devlet
te aynı nitelikteki alacakların yararlandığı garanti ve imtiyazlardan yararlanacaktır. 

10 uncu fıkraya göre, bir Devletin malî alacağı itiraz konusu olduğunda ve bu Devletin mev
zuatındaki garantilerden yararlanamadığında, bu Devletin vergi idaresi, diğer Devletin vergi idare
sinden koruyucu önlemlerin alınmasını isteyebilir. 

11 inci fıkra, Devletlerin, tahsil edilen tutarların transfer şeklini belirlemek için karşılıklı an
laşacaklarını belirtmektedir. 

Madde 29. - Diplomasi ve Konsolosluk Memurları 
Madde, diplomasi ve konsolosluk memurlarının Devletler hukukunun genel kurallarına ve 

özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümlerinden 
etkilenmeyeceğini belirtmektedir. 

Madde 30. - Yürürlüğe Girme 

1 inci fıkraya göre, Âkit tarafların kendi iç mevzuatları bakımından Anlaşmanın yürürlüğe gir
mesi için gerekli onay işlemlerinin tamamlandığını diplomatik kanallarla birbirlerine bildireceklerdir. 
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2 nci fıkraya göre ise, Anlaşma bu bildirimlerden sonuncusunu aldığı tarihte yürürlüğe gire
cek ve hükümleri yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren elde edi
len gelirlere uygulanacaktır. . 

Madde 31. - Yürürlükten Kalkma 

Maddede, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte ve Âkit Devlet
lerden herbirinin Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten'sonra her takvim yı
lının bitiminden en az 6 ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaş
mayı feshedebileceği ve fesih halinin hangi vergilendirme dönemi için hüküm ifade edeceği açık
lanmıştır. , 

Protokol Hükümlerinin Gerekçesi 

Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan ve Anlaşma maddelerinin sonunda yer alan protokol üç 
bentten ibarettir. 

1. a bendiyle ilgili olarak 

Türkiye açısından kavranan vergilerle ilgili olarak, Savunma Sanayiini destekleme; sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik; çıraklık meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştır
ma fonlarının, anlaşmanın 2 nci maddesinin b) paragrafında belirtildiği gibi, "gelir ve kurumlar 
vergisinden alınan fon payı" şeklinde değiştirildiği hükme bağlanmıştır. 

2. b bendiyle ilgili olarak 
Anlaşmanın 6 ncı maddesinde belirtilen gayrimenkul malların, Türkiye yönünden "her türlü 

balık tutma yerleri"ni de kapsadığı hükme bağlanmıştır. 
3. c bendiyle ilgili olarak 

10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasıyla ilgili olarak İşyerinin bulunduğu Âkit Devletin iç mevzu- . 
atında temettüler üzerinde öngörülen vergi oranı Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında 
belirtilmiş olan % 12 oranını aşmadığı sürece, iç mevzuatta belirtilen oranın uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu ' 28.6.1996 

Esas No.:1/346 
Karar No.: 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 2.1.1995 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhu
riyeti Arasında Gelir ve. Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" erken genel 
seçimler nedeniyle 19 uncu Yasama Dönemi bittiğinden hükümsüz (kadük) sayılmıştır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca anılan tasarının yenilenmesi su
retiyle görüşülmesi talebi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 26.4.1996 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, söz konusu Tasarı Başkan
lıkça 4.6.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi uyarınca, ta
li komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edil
miştir. : '' 

6.6.1996 tarihinde 53 üncü Hükümetin istifa etmesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 78 inci maddesi hükmü uyarınca görüşülmesi ertelenen söz konusu Tasarı, yine'aynı 
madde hükmü uyarınca, Bakanlar Kurulunun 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 
26.6.1996 tarihinde yapüğı 34 üncü Birleşimde Hükümeti temsilen Dışişleri ve Maliye Bakanlık-
lan ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşül
müştür. v ' 

Bilindiği gibi, çağdaş dünyanın en önemİi 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 Cezayir Demokratik 
Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin 
geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Söz konusu faktör hareketlerinin 
geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü bu nedenle önem 
arz etmektedir. Bu.amaçla, Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti arasın
da 2 Ağustos 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" incelendiğinde; 

- Söz konusu ülke vatandaşlarının aynı gelir üzerinden her iki ülkede ayrı ayrı vergilendiril
melerinin önlenmesi ve bu suretle her iki ülke yatırımcılarına karşılıklı olarak güvenli yatırım or
tamı yaratılmasının, , 
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- Vergi Kaçakçılığının önlenmesi ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin il
kelerin tespit edilmesinin, 

Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmeleri takiben, söz edilen Anlaşma ve eki Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi benimsenerek maddelerin 
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, 
Başkan Başkan V. 

. Biltekin Özdemir ,' Nurhan Tekinel 
. Samsun Kastamonu 

Bu Rapor Sözcüsü Üye 
Yıldırım Aktürk İbrahim Ertan Yülek 

Uşak Adana , 
Üye Üye 

SaitAçba Gökhan Çapoğlu 
. Afyon Ankara 

Üye 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 
Sabrı Tekir 

İzmir 

Metin Şahin 
Antalya 

Üye 
Ataııllah 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 
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Üye 
Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
(İmzada Bulunamadı) 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 

r 

Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(İmzada Bulunamadı) 
Üye 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Proto

kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 2 Ağustos 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ceza

yir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol"un 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. Kar ay alçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülce gün 

Devlet Bakanı V. 
Ö. Alpago . 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M.Gölhan 

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 
./v". 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. Ulıısoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının linçi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S..Sayısı: 45) 



- 1 8 -

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ 
ÖNLEYEN VE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYI SAĞLAYAN BİR ANLAŞMA YAPMAK 
İSTEĞİYLE AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanackatır. 

Madde 2 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın her.bir Âkit Devlet veya politik alt bölüm
leri ya da mahallî idareleri adına gelir ve.servet üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile üc
retin toplam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler ye bunun yanısıra sermaye değer artış
larına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir, toplam servet veya gelirin ya da serve
tin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden ve servetten alınan vergiler olarak kabul edi
lecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle : 
a) Cezayir'de : 

* (i) Global gelir vergisi; 
(ii) Kurum kazançlarından alman vergiler; 

(iii) Meslekî faaliyetlerden alınan vergi; 
(iv) Götürü ödemeler; 
(v) Varlık vergisi; 

(vi) Ham petrolün aranması, çıkarılması, işletilmesi ve boru hattı ile taşınmasına ilişkin 
faaliyet sonuçlan üzerinden alınan vergi ve gayrimaddî hak bedeli; 

(Bundan böyle "Cezayir vergisi" olarak bahsedilecektir). -

b) Türkiye'de : 
(i) Gelir vergisi 

(ii) Kurumlar vergisi • 
(iii) Gelir ve kurumlar vergisinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir). 

4. Anlaşma, aynı zamanda Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak 
veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle ayni nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde ben
zeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, her yılın sonunda önemli 
vergi mevzuatı değişikliklerini birbirlerine bildireceklerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 45) 



- 1 9 -

Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 

a) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri metnin gereğine göre, Cezayir veya 
Türkiye anlamına gelir; 

b) (i) "Cezayir" terimi, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ve coğrafî anlamda, ulu
sal mevzuatı ve uluslararası hukuk gereğince egemenlik haklarını ve yargı yetkisini icra ettiği Ce
zayir topraklarını, deniz yatağını ve karasularına bitişik bölgeleri ifade eder; 

(ii) "Türkiye" terimi Türk ülkesini, karasularını, kıta sahanlıklarını ve aynı zamanda ilgi
li taraflar arasında karşılıklı anlaşmalarla sınırlandırılmış münhasır ekonomik bölgelerini ifade 
eder; 

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan tüm vergiler anlamına gelir; 
d) "Kişi" terimi, gerçek kişileri, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluşları kapsa

mına alır; 
e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gö

ren herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

f) "Kanunî merkez" terimi, duruma göre, Cezayir Ticaret Kanunu veya Türk Ticaret Kanu
nu çerçevesinde tescil edilen ana merkez anlamına gelir; 

g) "Vatandaşlar" terimi, 

(i) Cezayir yönünden, Cezayir vatandaşlığını "Cezayir Vatandaşlık Kanunu" gereğince 
elde eden herhangi bir gerçek kişiyi ve Cezayir'de yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kaza
nan herhangi bir hükmî şahsı, ortaklığı ve derneği; 

(ii) Türkiye yönünden, Türk vatandaşlığını "Türk Vatandaşlık Kanunu" gereğince elde 
eden herhangi bir gerçek kişiyi ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereğince statü kazanan 
•herhangi bir hükmî şahsı, ortaklığı ve derneği 

ifade eder. 
h) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 

Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından işleti
len teşebbüs anlamına gelir. 

i) "Yetkili makam" terimi, 
(i) Cezayir yönünden Maliyeden sorumlu Bakan veya onun yetkili temsilcisi; 

(ii) Türkiye yönünden Maliye Bakanı veya onun yetkili temsilcisi; 
anlamına gelir. 

j) "Uluslararası trafik" deyimi, kanunî merkezi bir Âkit Devlette bulunan bir teşebbüs tara
fından, gemi veya uçak işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki yalnızca, diğer Âkit 
Devletin sınırları içinde bulunan noktalar arasında yapılan gemi veya uçak işletmeciliği kapsama 
dahil değildir. 

2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, An
laşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin 
mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 
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Madde4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mev
zuatı gereğince'ikametgâh, ev, kanunî merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir 
kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devlette de mukim olduğun
da, bu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir : 

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul 
edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Âkit Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu 
kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir 
(hayatî menfaatlerin merkezi); ; 

• b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya 
kişinin her iki Âkit Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskenî yoksa, bu kişi kalmayı adet 
edindiği evin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı âdet edindiği bir ev varsa veya her iki Dev
lette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul 
edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin de vatandaşı değ-
lise, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözüleceklerdir. 

3. 1. inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit Devletin de mu
kimi olduğunda, kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi 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). Satış mağazası; 
g) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal zenginliklerin elde edil

mesine yarayan diğer yerler; 
h) (i) 6 ayı aşan bir süre devam eden, bir inşaat şantiyesi ile yapım veya kurma projesi veya 

bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri; 
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(ii) 6 ayı aşan bir süre, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından diğer Âkit Devlette bu amaç
la işe alınan ücretli veya diğer personel kullanılarak ifa edilen danışmanlık hizmetleri de dahil, sağ
lanan hizmetler, 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir: 

a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca teşebbüse ait malların veya ticarî eşyanın depolanması 
veya teşhiri amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama veya teşhir amacıyla elde 
tutulması; . 

c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi 
amacıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi top
lama amacıyla elde tutulması; 

e) işe 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
kaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonu
cunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi -5 inci fıkra hükmünün uy
gulanacağı bağımsız nitelikteki acenta dışında- bir Âkit Devlette diğer Âkit Devletin teşebbüsü adı
na hareket ederse, aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, ilk bahsedilen Devlette bu kişinin gerçekleştir
diği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

a) Eğer bu kişi, işe ilişkin sabit bir yerden yürütülebilecek 3 üncü fıkrada belirtilen türden 
faaliyetlerle sınırlı.olmamak üzere, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip 
olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, işyerinin varlığı kabul edilecektir. Ancak, anılan fıkra hük
mü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden yürütülen faaliyetler, bu yeri bir işyeri haline getirme
yecektir; veya 

b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk et
tiği mallardan veya ticarî eşyalardan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticarî eşya stoku bu
lundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir. . 

5. Bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, bir genel komisyon acentası veya bağımsız statüde diğer herhangi bir 
acenta vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya (bir işyeri 
vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) diğer Âkit Devlette faaliyette bulunan bir şirketi kontrol eder, ya 
da onun tarafından kontrol edilirse, bu 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 et
tiği gelir (tarım ve'ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. "Gayrimenkul varlık" terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin mevzuatına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancı
lıkta kullanılan araçları ve hayvanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülki
yetine ilişkin, hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve diğer do
ğal kaynakların işletme hakkından veya işletilmesinden doğan sabit ya da değişken ödemeler üs
tündeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından ve
ya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire de 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 el
de edilen gelire de uygulanacaktır. 

Madde 7 
TİCARÎ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yeralan bir 
işyeri vasıtasıyla faaliyette bulunmadıkça, yalnız bu (ilk bahsedilen) Devlette vergilendirilecektir. 
Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine 
atfedilebılen 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 işyerinin oluşturduğu teşebbüsden tamamen bağımsız ni
telik kazansaydı, ne kazanç elde edecek idiyse, böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yer
de yapılan yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amaçlarına uygun düşen 
gerçek giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. İşyerince, (gerçek giderlerin geri ödenmesi ha
riç olmak üzere) teşebbüsün merkezine veya teşebbüsün diğer işyerlerinden herhangi birine, ihtira 
beratı, işletme lisansı veya diğer hakların kullanılması karşılığında gayrimaddî hak bedeli, ücret ve 
diğer benzeri ödemelerin yapılması, hizmetlerin ifası ve bir yönetim faaliyeti karşılığında komis
yon ödenmesi, bankacılık teşebbüsleri dışındakilerde borç verilen paralar karşılığında işyerince fa
iz ödenmesi halinde, işyerine doğrudan atfedilebilenler dışında, bu tür masrafların indirilmesi ka
bul edilmeyecektir. 

Aynı şekilde, işyerinin kazancının belirlenmesinde (gerçek giderlerin geri ödenmesi hariç), iş
yeri tarafından, patentlerin veya diğer hakların kullanımı karşılığında teşebbüsün ana merkezi ve
ya herhangi bir işyerinden alınan gayrimaddî hak bedeli, ücret veya benzerleri; verilen özel hizmet
ler veya yönetim karşılığında alınan komisyonlar, bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere ana 
merkeze veya diğer işyerlerine ödünç olarak verilen paralar karşılığında tahakkuk ettirilen faizler, 
işyerine doğrudan atfedilebilenler hariç olmak üzere, dikkate alınmayacaktır. 

4. İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dolayısıyla doğan hiç 
bir kazanç, bu işyerine atfedilmeyecektir. ' 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına al
dığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 
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Madde8 

GEMİCİLİK VE HAVA TAŞIMACILIĞI 
1. Akit Devletlerden birinin bir teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi ve uçak işletmeciliğin

den elde ettiği kazançlar yalnızca bu teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette ver-
gilendirilebilir. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklık, bir bağlı işletme veya ulus
lararası işletilen bir acentaya iştirakten sağlanan 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 
Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 

ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticarî ve malî ilişkilerinde oluşan veya empoze edilen ko
şullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gere
ken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip 
vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği kazanç, diğer Âkit 
Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içerebilir. Aynı za
manda bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp, bağımsız teşebbüs
ler arasında oluşacak ilişkiler gözönünde tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen Delvetçe yürütülen 
hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, diğer 
Devlet gerçek durumu gözönünde tutarak, kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli dü
zeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözö
nünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makamları birbirine danışacaklardır. 

Madde 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mukimine ödenen te
mettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Devletçe de 
kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak, kendisine ödemede bulunulan kişi temettünün 
gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi gayrisafi temettü tutarının % 12'sini aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya inti
fa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu 
Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muame
leyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri kapsar. Yatırım fonu ve yatırım ortaklık
larından sağlanan gelirler de bu terimin kapsamına girer. 

4. Bir Âkit Devlet şirketi diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla faaliyette bulun
duğunda, işyerinin kazancı bu işyerinin bulunduğu devlette 7 nci maddeye göre vergilendirildikten 
sonra, kalan kısım üzerinden 2 nci fıkra gereğince de vergilendirilebilir. 
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5. Bir Akit Devlet mukimi olan gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim 
olarak bulunduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî ve sınaî faaliyette 
bulunursa ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyerinin arasında etkin bir bağ bulunmak
taysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hüküm
leri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devlet mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, 
diğer Devlet, bu şirket tarafından ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun 
istisnasını, sözkonusu temettülerin diğer Devlet mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde 
ediliş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması 
oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu şirketin dağıtılmamış kazançları üzerinden de bir 
dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kârın tamamen veya 
kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazançtan oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devlet mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette ver-
gilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de ver-
gilendirilebilir; ancak, kendisine ödemede bulunulan kişi faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alı
nacak vergi, faizin gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın : 

a) Cezayir'de doğan ve Türkiye Hükümeti'ne ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 
ödenen faiz, Cezayir vergisinden istisna edilecektir; 

b) Türkiye'de doğan ve Cezayir Hükümeti'ne veya Cezayir Merkez Bankası'na ödenen fa
izler, Türk vergisinden.istisna edilecektir. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı 
paylaşma hakkını tanısın tanımasın, devlet tahvillerinden, tahvillerden veya bonolardan ve her ne
vi alacaktan doğan gelir ile bu gelirin ejde edildiği Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sa
yılan diğer bütün gelirleri kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette sa
hip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî veya sınaî faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği 
alacak ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygula
ma dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından öde
nen faizin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi mukim ol
sun ya da olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir 
işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığın
da, sözkonusu faizin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı., ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile üçüncü kişiler arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedi
len miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate 
alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 
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Madde 12 

GAYRİMADDÎ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddî hak be
delleri, bu diğer Devlette vergilendirilcbilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi gayri
maddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddî hak bedelinin gayri-
safi tutarının % 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddî hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, edebî, artistik, 
bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, pla
nın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı ile sınaî, ticarî, 
bilimsel teçhizatın"veya sınaî, ticarî, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı 
veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı, bu bedelin elde edil
diği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bir Türkiye 
mukimi, Cezayir'de bulunan bir sabit yeri kullanarak Cezayir'de serbest meslek faaliyetinde bulu
nursa 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 uygulama dışı kalacaktır. Bu du
rumda, olayına göre 7 nci madde veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından öde
nen gayrimaddî hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayri
maddî hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Âkit Devlette gayrimaddî hak be
delini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğun
da ve bu gayrimaddî hak bedeli bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında; sözkonusu gay
rimaddî hak bedelinin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacak
tır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında varolan 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 ilave ödeme, 
bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatı uyarınca ver-
gilendirilebilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede tanımlanan.bir 
gayrimenkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazanç bu diğer Devlette vergilendirilebi
lir. " 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticarî varlığına 
dahil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faali
yeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazanç, bu işyerinin veya sabit yerin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) elden çıkarılmasından 
doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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3. Uluslararası trafikte işletilen gemi ve uçakların veya sözkonusu gemi ve uçakların işletilme
siyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, yalnızca bu teşebbüsün kanunî 
merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4.1,2 ve 3 ünGü fıkralarda değinilenler dışında kalan tüm varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazanç yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla bera
ber, diğer Akit Devlette doğan ve yukarıda bahsedilen sermîiyc değer artış kazançları, iktisap ve elden 
çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilecektir. 

Madde 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetlerinden veya bağımsız nitelikteki benze
ri diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirler, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Aşağıdaki 
durumlarda söz konusu gelir, diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir: 

a) Eğer bu kişi diğer Âkit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği bir 
sabit yere sahip işe, bu durumda yalnızca bu yere atfedilebilen gelir diğer Âkit Devlette vergilen
dirilebilir; veya 

b) Eğer bu kişinin bir malî yılda diğer Âkit Devlette kalışı, bir veya birkaç seferde toplam 
183 günü aşarsa. 

23. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebî, 
eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, 
dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

. Madde 15 
BAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin 
bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri menfaatler, bu hizmet diğer Âkit Dev
lette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer 
Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer : 

a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette bir malî yıl içinde bir veya bir kaç seferde toplam 
183 günü aşmamak üzere kalırsa ve 

b) Ödeme, bu diğer Âkit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işve
ren adına yapılırsa ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa, 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 
3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikteki bir gemi 

veya uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbüsün kanunî merkezinin bulun
duğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim veya denetim 
kurulu üyesi olması dolayısıyla eline geçen ücret, huzur hakkı ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 
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Madde 17 

ARTİST VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan ve ti
yatro, sinema, radyo, televizyon artistliği yapan veya müzisyen olarak çalışan gösteri sanatçısının 
ve bunun yanısıra sporcunun diğer Âkit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayı
sıyla elde ettiği gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir gösteri sanatçısının ya da sporcunun icra ettiği kişisel veya bu nitelikteki faaliyetlerden 
doğan gelir, kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci madde hükümle
riyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette vergi
lendirilebilir. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan bir gösteri sa
natçısı veya sporcunun iki Âkit Devletçe kabul edilen sportif ve kültürel değişim programı çerçe
vesinde diğer Âkit Devlette icra ettiği kişisel faaliyetlerden veya bu nitelikteki faaliyetlerinden do
ğan gelir, yalnızcabu Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 18 

EMEKLİ MAAŞLARI 

19 uncu maddenin 1 inci fıkra 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 vergilendirilebilecektir. Bu hüküm aynı zamanda bir Âkit Devlet muki
mine sağlanan ömür boyu gelire de uygulanacaktır. 

Madde 19 • . , • " 
KAMU GÖREVLERİ 

1. Bir Âkit Devletin kendisine, politik alt bölümüne veya bir mahallî idaresine bir kamu göre
vi dolayısıyla bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Âkit Devlet, politik alt 
bölüm veya mahallî idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan sağlanan menfaatler, 
emekli maaşları da dahil, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından yürütülen tica
rî veya sınaî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaatlere ve emekli "maaşla
rına, 15, 16 ve 17 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMACILAR 

Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğretim ve bilimsel araştırma 
yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya araştırmacının iki yılı aşmayan bir süre veya süreler 
için öğretim veya araştırma karşılığında, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği ge
lirler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 

ÖĞRENCİ VE STAJYERLER 
1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim 

amacıyla bulunan bir öğrenci, stajyer veya çırağın geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraf
larını karşılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirler, bu diğer-Dev-
lette vergilendirilmeyecektir. 
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2. 1 inci fıkranın uygulanmadığı burslar sözkonusu olunca, 1 inci fıkra kapsamına giren bir öğ
renci veya stajyer, eğitim ya da meslekî öğrenimleri sırasında bulunduğu Devletin mukimlerine uy
gulanan vergi muafiyet, istisna ve indirimlerinden aynı şekilde yararlanacaklardır. 

3. Bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uygu
lama alışkanlıkları kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa 
eden bir öğrenci veya stajyerin eline geçen ücretler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 22 
DİĞER GELİRLER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerin
de ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 23 

SERVET 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin 6 ncı maddede bahsedilen gayrimenkul varlıklardan oluşan ve 
diğer Âkit 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 kullanılabileceği bir sabit yere ait menkul varlıklardan oluşan servet, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi ve uçaklardan ve sözkonusu gemi ve uçakların işletilme
si ile ilgili menkul varlıklardan oluşan servet, yalnızca teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu 
Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devlet mukiminin servetinin diğer bütün unsurları, yalnızca bu Devlette vergilen
dirilebilecektir. 

Madde 24 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME YOLLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, diğer Âkit Devlette vergi
lendirilebilir bir gelir elde ettiğinde veya servet elinde bulundurduğunda, ilk Devlet; 

a) Diğer Âkit Devlette ödenen gelir vergisine eşit bir miktarı, mukimin geliri üzerinden alman 
vergiden, 

b) Diğer Âkit Devlette ödenen servet vergisine eşit bir miktarı, bu mukimin serveti üzerinden 
alınan vergiden 

mahsup eder. 
Bununla birlikte, mahsup edilen söz konusu miktar her iki durumda da, mahsuptan önce he

saplanan gelir veya servet vergisinin, diğer Âkit Devlette vergilendirilebilen gelir veya servete isa
bet eden kısmını aşmayacaktır. 

2. Âkit Devletlerden birinde, bu Devletin ulusal mevzuatı gereğince muafiyet veya indirime 
konu olan vergi, ödenmiş gibi kabul edilerek 1 inci fıkranın son bendinde öngörülen şartlar altında 
diğer Âkit Devlette bu gelirlere isabet eden vergiden mahsup edilmesi gerekir. Bu hükümler, bu 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yılın 1 Ocak'ından itibaren 10 yıllık bir süre için uy
gulanır. 
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Maddc25 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette o Devletin vatandaşlarının aynı koşul
larda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden veya buna bağlı mükellefiyetlerden 
değişik veya daha ağır vergilendirmeye veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü
nün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşeb
büslerine göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan ya da kontrol edilen te
şebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergile
meden veya buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye veya buna bağlı mü
kellefiyetlere tabi tutulamazlar. 

4. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uy
guladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini, diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygula
ma zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. -

Madde 26 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, bir Âkit Devlet veya her iki Âkit Devletin işlemlerinin kendisi için, 
bu Anlaşmaya vergileme yönünden uymayan sonuçlar yarattığı ya da yaratacağı kanaatine vardı
ğında, bu Devletlerin ulusal mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, du-, 
rumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilir. Eğer bu kişinin durumu, 25 inci 
maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman, vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili maka
mına başvurulabilir. Müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı vergilemenin ilk tebliğini takip eden 1 
yıllık süre içerisinde yapılmalıdır. 

2. Yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber, kendisi tatminkâr bir çözüme ulaşamadığı 
takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yetkili 
makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Ulaşılan sonuç bir yıl içinde uygulanır ve is
tisna veya indirim lehdan, vergi istisna veya indirim kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten iti
baren en fazla bir yıl içerisinde bu haktan yararlanır. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan ya da uygulamasından kay
naklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecekler
dir. Aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuşturulmamış durumlardan kaynaklanan çifte vergi
lemenin ortadan kaldırılması için birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, 1,2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşma
ya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Bu amacı sağlamada sözlü 
görüş alış-verişinin daha yararlı olacağı kanaati belirdiğinde, söz konusu görüş alış-verişi Âkit. 
Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşacak bir Komisyonda gerçekleştirilir. 

Madde 27 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmahükümlerinin uygulanması için gerekli olan 
bilgileri, bunun yanısıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu Anlaşma kapsamına 
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giren vergilerle 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 çerçe
vesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahak
kuk veya tahsiline veya cebri icra ya da cezasına veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bak
makla görevli kişi veya makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu 
kişi veya makamlar, sözkonusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu 
kişi veya makamlar, sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî kararlar alınırken açık
layabilirler. 

2. Pinti fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devlet yetkili makamını: 
a) kendisinin veya diğer Âkit Devletlerin mevzuatına veya idarî uygulamalarına uymayacak 

idarî önlemler alma; 
b) kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî uygulamaları çerçeve

sinde elde edilemeyen bilgileri siınma; 
c) herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi aleni hale getiren bilgileri veya 

aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 28 
TAHSİLATTA YARDIMLAŞMA 

1. Âkit Devletler, talep eden Devletin kanun ve kurallarının uygulanmasından doğan ve bu 
Anlaşmada kavranan vergiler ile bu vergilere ilişkin vergi cezaları, usulsüzlük cezaları, gecikme 
zamları, faizler ve masrafların kendi iç mevzuatı ve kurallarına göre tahsilinde karşılıklı destek ve 
yardımlaşmada mutabık kalmışlardır. 

2. Bu Anlaşmada aksi bir hüküm bulunmadıkça, talepte bulunan Devletin talebi üzerine, talep
te bulunulan Devlet, sözkonusu malî alacakların tahsilinde kendi malî alacaklarında uygulanan ida
rî ve hukukî usulleri uygular. 

3. Önceki paragraf hükümleri, ancak talep eden Devlette tahsil edilebilen nitelikteki malî ala
caklara uygulanır. 

4. Talepte bulunan Devlet, malî alacağın tahsiliyle ilgili kendi ülkesinde tüm yolları tamamla
madıkça, talepte bulunulan Devlet bu talebi yerine getirmek zorunda değildir. 

5. Ölen kişiye veya onun mirasına ilişkin malî alacakların tahsilatında öngörülen yardımlaş
ma, bu alacak, miras üzerinden ya da mirastan yararlananlardan tahsil edileceğinden, mirasın veya 
mirastan yararlananların her birinin payının değeri ile sınırlıdır. Bu durumda, bir kişinin ölümün
den önce ödemesi gereken vergilere ilişkin vergi cezaları ve usulsüzlük cezaları mirasçılardan alı
namaz. 

6. Bir malî alacağın tahsiline ilişkin yardımlaşma talebine aşağıdaki belgeler eklenir : 
a) Anlaşma kapsamına giren bir vergiye ilişkin malî alacak olduğunu belirten bir belge, 
b) Talepte bulunan Devlette takip ve tahsiline izin veren resmî bir belge, 
c) Gerekirse, mahkeme veya idarî bir organ tarafından bununla ilgili olarak verilmiş kararın 

onaylı bir örneği, ve , 
d) Tahsilat için gerekli olan diğer tüm belgeler. 
7. Malî alacağın zamanaşımına ilişkin tüm sorunlar, yalnızca talepte bulunan Devletin mev

zuatına göre çözümlenir. 
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8. Talepte bulunan Devlet, 1 inci fıkrada bahsedilen bir malî alacağın tahsili konusunda, ken
di iç mevzuatının öngördüğü zamanaşımı süresi içinde, diğer Akit Devletin yardımmristediğinde, 
talepte bulunan Devletin tahsil talebinin, talepte bulunulan Devletin yetkili makamınca alındığı ta
rihten durumun borçluya tebliğ tarihine kadar geçen süre, talepte bulunan Devletin mevzuatında 
öngörülen zamanaşımı süresine eklenir. 

Yardım talebi ve bunun borçluya tebliği, talepte bulunan Devletin mevzuatında öngörülen za
manaşımı süresinin son yılında yapıldığı takdirde, bu zamanaşımı süresi, tahsil yardım talebinin 
alınış tarihi ile bunun borçluya tebliğ tarihi arasında geçen süreye bakılmaksızın, bir yıl uzar. 

9. Tahsilatında yardımlaşma için anlaşılmış bir malî alacak, talepte bulunulan Devlette aynı 
nitelikteki alacakların yararlandığı garanti ve imtiyazlardan yararlanır. 

10. Bir Devletin malî alacağı itiraz konusu olduğunda ve bu Devletin mevzuatının öngördüğü 
garantilerden yararlanamadığında, bu Devletin vergi idaresi, kendi haklarını korumak için, diğer 
Devletin kendi içi mevzuatının müsaade ettiği koruyucu tedbirlerin alınmasını bu diğer Devletin 
vergi idaresinden isteyebilir. 

Bu diğer Devlet, bu vergilendirmenin Anlaşma hükümlerine uymadığına kanaat getirirse, za
man geçirmeksizin 26 ncı maddede belirtilen komisyonun toplanmasını talep eder. 

11. Her iki Âkit Devletin yetkili makamları, talepte bulunan Devletin hesabına, talepte bulu
nulan Devlet tarafından tahsil edilmiş tutarların transfer şeklini belirlemek için karşılıklı anlaşacak
lardır. 

Madde 29 

DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi veya konsolosluk memurlarının devletler hukuku genel ku
ralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 30 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Her bir Âkit Devlet, bu Anlaşmanın, kendi iç mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlan
dığını, diplomatik yolla diğer Âkit Devlete bildirecektir. 

2. Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri veya diğeri tarafından son bildirimin alındığı tarihte 
yürürlüğe girecek ve hükümleri, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı takip eden yılın 1 Ocak 
tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır. 

Madde 31 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedil inceye kadar yürürlükte kalacaktır. 
Âkit Devletlerden her biri, Anlaşmayı, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra, her 
takvim yılının bitiminden en az 6 ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle 
feshedilebilir. 

Bu durumda, Anlaşma feshedildiği yılın en geç 31 Aralık tarihine kadar elde edilen gelirlere 
uygulanır. 
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Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri bu Anlaşmayı imzaladılar. 

Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde, her üç metin de geçerli olmak üzere, Ankara'da, 
2 Ağustos 1994 tarihinde imzalandı. Anlaşma hükümlerinin yorumunda farklılık ortaya çıktığı tak
dirde, Fransızca metin esas sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Adına Hükümeti Adına 

İsmet ATTİLA Ammar MAKHLOUFI 

MALİYE BAKANI SANAYİ VE ENERJİ BAKANI 

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ArasmdaGelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin 

PROTOKOL 

Bugün Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma-
sı'nın imzalanması sırasında taraflar, aşağıdaki hükümlerin bu Anlaşmanın bütünleyici bir parçası 
olduğunu kabul etmişlerdir. 

a) Savunma sanayiini destekleme; sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik; çıraklık, mesle
kî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonları, anlaşmanın 2 nci maddesinin b) paragra
fında belirtildiği gibi "gelir ve kurumlar vergisinden alınan fon payı" şeklinde değiştirilmiştir. 

•-•' b) Türkiye yönünden, Anlaşmanın 6 ncı maddesinde belirtilen gayrimenkul mallar "her türlü 
balık tutma yerleri" ni kapsamına alır. 

c) 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasıyla ilgili olarak, işyerinin bulunduğu Âkit Devletin iç mev
zuatında temettüleı' üzerinde öngörülen vergi oranı, Anlaşmanın 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasın
da belirtilen oranın altında olduğu sürece, iç mevzuatta öngörülen oran uygulanır. 

Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri bu Protokolü imzaladılar. 

Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde, her üç metin de geçerli olmak üzere, Ankara'da, 
2 Ağustos 1994 tarihinde imzalandı. Anlaşma hükümlerinin yorumunda farklılık ortaya çıktığı 
takdirde, Fransızca metin esas sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Adına Hükümeti Adına 

İsmet ATTİLA Ammar MAKHLOUFI 

MALİYE BAKANI SANAYİ VE ENERJİ BAKANI 

. ' @ — — - — • . 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 43) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/323) 

T.C. 
Başbakanlık 26.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar 
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 adlan belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederini. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/747 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 744) 

T.C. • 
Başbakanlık 28.6.1994 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-741/03512 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.5.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 



GENEL GEREKÇE 
Polonya Cumhuriyeti ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. 

Kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet 
hareketlerinin geliştirilmesi, her iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör ha
reketlerinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem 
arzetmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 3 Kasım 1993 tarihinde Varşova'da "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir veya servet üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin 
(çifte vergilendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı ge
lir unsurları itibariyle ikâmet veya kaynak devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün ol
mazsa iki devlet arasında paylaştırılmaktadır. 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 karşılarına çıkacak 
her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin 
Âkit Devletlerde önlenmesi ile Polonyalı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise 
Polonya'nın daha cazip hale geleceği tabiidir. 

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. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, 31.5.1963 tarih ve 244 sa
yılı Kanun uyarınca, bir Kanun Tasarısı halinde Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

TASARI MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtilmektedir. 

Madde 2. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Yürütme maddesidir. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, 29 maddeden meydana 
gelmiştir. Anlaşma metninin madde 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 (Polonya ve Tür-

kiye)'den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2. - Kavranan Vergiler 
Bu madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin etme amacı

nı gütmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, Âkit Devletlerden 

herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerinde gelir ve servet üzerinden alınan 
vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 
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2 nci fıkra, gelir ve servetten alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkra, Anlaşmanın, Âkit Devletlerdeki halihazır vergilerden hangilerine uygulanacağı

nı belirtmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin Polonya'da Kurumlar Vergisi ve Gelir Ver
gisi, Türkiye'de ise Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi üzerinden 
alman Fon Payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, her bir Âkit Devlet tarafından Anlaşmanın imza tarihinden sonra halihazır vergi
lere ilaveten veya onlann yerine alınmaya başlanan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya 
onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin de Anlaşma kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır. 
Fıkra metni, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, vergi mevzuatındaki önemli değişiklik
leri birbirlerine bildirmelerini de öngörmektedir. 

Madde 3. - Genel Tanımlar 

Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar 3 üncü maddede yer al
maktadır. 

Bu maddede sırasıyla "Türkiye", "Polonya", "bir Âkit Devlet", "diğer Âkit Devlet", "vergi", 
"kişi", "şirket", "kayitlı merkez", "vatandaş", "bir Âkit Devletin teşebbüsü", "diğer Âkit Devletin 
teşebbüsü", "yetkili makam" ve "uluslararası trafik" terimleri tanımı yapılmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerden her biri
nin iç mevzuatındaki anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. - Mukim 
Anlaşmanın pek çok maddesinde Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, 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, bu Anlaşma
nın amaçları bakımından; ikametgâh, ev, hukukî ana merkez (kanunî merkez), yönetim merkezi ve
ya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi, mukim 
addedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergi
si Kanunumuz ise kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğin
den, 1 inci fıkra hükmüyle vergi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada sayılan kriterler nedeniyle her iki 
Devletin de mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılarak, yalnızca bir Dev
letin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası, aynı sorunun gerçek kişiler dışında kalan kişilere ilişkin olarak çık
ması halinde, bu kişilerin etkin yönetim merkezinin mukimliğin tayininde esas alınacağını, bunun
la birlikte, bu kişinin etkin yönetim merkezinin bir Âkit Devlette, kayıtlı merkezinin diğer Âkit 
Devlette olması halinde ise Âkit Devlet yetkili makamlarının karşılıklı anlaşma ile mııkimliği be
lirleyecekleri hükme bağlamıştır. 

Madde 5. - İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükelleflerce ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması için ka
zanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Aynı şekilde, 
bu Anlaşmanın ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen tica
rî kazancın kaynak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir. Madde, 6 fıkra ile hangi haller
de bir işyerinin kendini göstereceğini veya göstermeyeceğini bütün ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 
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1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada ise, kapsama özellikle giren işyerlerine örnekler verilmektedir. Bunlar yönetim 

yeri, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal 
kaynakların çıkarıldığı diğer yerlerdir. 

Bu fıkrada ayrıca, süresi oniki ayı aşan inşaat şantiyesi ile yapım veya montaj projelerinin bir 
işyeri oluşturacağı belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, işyeri sayılmayan haller 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 anılan kişinin temsil ettiği teşebbüs, bu Devlette bir işyeri
ne sahip kabul edilecektir. Fakat, işe ilişkin sabit bir yerden 3 üncü fıkra hükmü çerçevesinde yü
rütülen faaliyetler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde gösterilmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde kavrandığından, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ticarî 
kazançlarımn Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimî temsilciliğe ilişkin hükümleri de 
Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün işlerini diğer Âkit Devlette yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye sahip bir başka 
acenta vasıtasıyla yürütmesi halinde, işyerinin var sayılmayacağı ile ilgilidir. 

6 ncı fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri sayılmasına yeterli olmadığı belirtilmektedir. 

Madde 6. - Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir 
Bu madde, yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerin ya

ratabileceği her türlü gelir unsurunu (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil) da kapsamına 
almaktadır. 

Bu çerçeve altında maddenin 1 inci fıkrası, gayrimenkul gelirlerinin vergileme hakkını gayri
menkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakmaktadır. 

2 nci fıkra, gayrimenkul varlık teriminin tanımı ile ilgilidir. 

3 üncü fıkra, 1 inci fıkra hükümlerinin gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralan
masından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacağını belirt
mektedir. 

4 üncü fıkra, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan elde et
tiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen geli
re de uygulanacağını belirtmektedir. 

Madde 7. - Ticarî kazançlar 
Bu maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamakta

dır. Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak, faali
yetin diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın, sadece bu işyerine at-
fedilebilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslarla ilgilidir. Buna göre, işyeri, bağım
sız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri koşullar altında elde etmesi ge
reken kazanç, sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline gö-
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re yüksek veya düşük fiyatlandırmaya gidilirse, olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura 
edilmesine göre yeni bir vergi matrahı hesaplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlemesi sırasında işyerinin amacına uygun giderlerin indiri
lebileceği hakkındadır. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceği hakkındadır. 

5 inci fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde, ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. - Uluslararası taşımacılık 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına gi
ren türden bir gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca 
teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Bir başka ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkra, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya uluslararası işle
tilen bir acentaya iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğunu hükme bağla
maktadır. 

Madde 9. - Bağımlı teşebbüsler 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 
örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, birbirleriyle bağımlı olan teşebbüslerin, bağımsız teşeb
büslere kıyasla farklı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde, Âkit Devlet
lerin ne tür tedbirler alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermcyip, bağımsız teşebbüsler 
arasında geçerli olacak fiyatlardan sapmaları halinde, vergi ziyama uğrayan Âkit Devlete ek vergi 
alma hakkını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda, diğer Devletin kendi mükellefi olan bağımlı 
teşebbüste yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10. - Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgilidir. Temettü gelirlerinin, 

esas itibariyle, temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilmesi öngörül
mektedir. 

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 % 10'u, diğer bütün durumlarda % 15'i aşamayacaktır. 

3 üncü fıkra, temettü teriminin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (ticarî kazanç) çerçevesinde vergilendirildikten 

sonra, kalan kazanç üzerinden de vergilendirilebileceğini, ancak bu şekilde alınacak verginin bu di
ğer Devlette alınan kurumlar vergisinin indirilmesinden sonra kalan kazancın tutarının % 15'ini 
aşamayacağı belirtilmektedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının temettü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir işye
rine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında etkin bir bağlantı bulunması halinde, 
sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bu gibi haller
de, ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 
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6 ncı fıkra, 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devletin, kendisinden kazanç 
elde eden ve diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temettüler üzerinden veya da
ğıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını amirdir. Böylece, kaynak Devletin vergi
leme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, fakat bu kurumdan kâr payı elde eden kişilere doğru 
bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada, temettünün kazancın elde edildiği Devletin mu
kimlerine ödenmesi ve kazancın elde edildiği Devletteki işyeri veya sabit yer ile temettü elde ediş 
olayı arasında etkin bir bağ bulunması hallerinin, kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine is
tisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11. - Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel ilkeyi öngörmektedir. Buna göre, faizi vergi

lendirme hakkı, lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 
Ancak 2 nci fıkra hükmü ile faizlerin doğduğu Devlete de, faizin gayrisafi tutarı üzerinden 

azamî % 10 vergi alma hakkı tanınmaktadır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlet Hükümeti, mahallî idaresi ve Merkez Bankası tarafından alınan 
faizler ile bu Hükümetin sağladığı kredilerden elde edilen faizin karşılıklı olarak vergiden istisna 
edilmesine ilişkindir. 

4 üncü fıkrada, faiz teriminin kapsamı belirtilmektedir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan indirimli vergi ora

nına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği ile ilgilidir. Bu gibi hallerde, ti
carî kazanca ilişkili olan 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6 ncı fıkra, faiz gelirlerinin ne zaman bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme bağ
lamaktadır. Buna göre, ödeyicinin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, mukim veya bu Devlet
te bulunan bir işyeri olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul oluna
caktır. 

7 nbi fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
Fıkra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyici ile fa
iz lehdarı ve her ikisiyle başka bir kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin 
olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak or
taya konmuştur. Bu hajde fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan bir fa
iz sayılmayacak ve Anlaşmanın diğer hükümleri dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mevzuatına 
göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. - Gayrimaddî hak bedelleri 

1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmekte, vergileme hakkını ödeme yapılan kişinin 
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 vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin indirimli vergi 

oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmüştür. Bu gibi hal
lerde, ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

5 inci ve 6 ncı fıkralar, faizde olduğu gibi, gayrimaddî hak bedellerinin nerede elde edilmiş sa
yılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özel hükümler öngörmektedir. 
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Madde 13. - Sermaye değer artış kazançları 

6 ncı maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan kazançların 
vergilendirilme hakkını, bu malların bulunduğu Âkit Devlete tanıyan hüküm 1 inci fıkrada düzen
lenmiştir. 

Bir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kulla
nılan sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan kazançları vergileme hakkının, 
bu işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlete tanındığı, 2 nci fıkrada hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kara na
kil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların satışından elde edilen ka
zançların, yalnızca gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

4 üncü fıkra maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların satı
şından doğan kazançların, sözkonusu varlıkları elden çıkartanların mukim olduğu Âkit Devlette 
vergilendirilmesini, bununla beraber bu varlıkların iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çı
kartılmasından doğan değer artış kazançlarının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette de vergi-
lendirilebileceğini öngörmektedir. 

Madde 14. - Serbest meslek faaliyetleri 

Gelir Vergisi Kanunumuzun yanısıra Kurumlar Vergisi Kanunumuzun da dar mükelleflerin 
serbest meslek kazançlarını vergi tevkifatına tabi tutması nedeniyle 14 üncü madde, dar mükellef 
kurumlan da kapsama alacak şekilde düzenlenmiştir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançlarının, kazan
cı elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber, bu 
kişinin diğer Devlette bulunan sabit bir yerden veya bu diğer Devlette 12 aylık kesintisiz bir dö
nemde 183 gün veya daha fazla süredeki faaliyet icrasından elde ettiği kazanç, kaynak Devlette de 
vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkrada teşebbüslerin elde edecekleri serbest meslek kazançları için düzenleme yapılmış 
ve bir Âkit Devletin bir teşebbüsü tarafından serbest meslek kazancı elde edilmesi halinde, teşeb
büsün yalnızca bu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber, sözkonusu te
şebbüslerin kaynak Devlette bulunan bir işyerinden veya kaynak Devlette 183 günü aşan faaliyet 
icrasından elde ettikleri kazançlar, kaynak Devlette de vergilendirilebilecektir. Her iki durumda da 
bu teşebbüs, sözkonusu gelir dolayısıyla bu diğer Devlette bu Anlaşmanın 7 nci maddesi hüküm
lerine göre vergilendirilmeyi, diğer bir ifadeyle sözkonusu gelir bu diğer Devlette bulunan işyeri
ne atfedilebilirmiş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilecek ve bu tercih diğer Devletin sözkonusu 
gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını da etkilemeyecektir. 

3 üncü fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmıştır. 

Madde 15. - Bağımlı faaliyetler 
1 inci fıkra, genel kuralı belirtmektedir. Fıkraya göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi 

şartıyla bir Âkit Devlet mukimince elde edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hiz
metin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, belli şartlarla kaynak Devletin de vergileme yetkisi do
ğabilecektir. Ancak sözkonusu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde ön
görülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Bir başka ifadeyle, yönetim kurulu üye
leri, emekliler, kamu görevlileri ve öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili mad
delere göre vergilendirileceklerdir. 
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2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devlette vergilendirme için, öngörülen şartlardan biri
nin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Devlet mukiminin 
bu diğer Devlette bir takvim yılı içinde toplam 183 günden fazla kalması veya ücretinin bu diğer 
Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına ödenmesi .ya da sözkonusu ödeme
nin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu işyerinden veya sabit yerden yapılması halinde, üc
retin ödendiği kaynak Devlet vergileme yetkisine sahip olacaktır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara 
nakil vasıtasında çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin, gemi, uçak ve
ya kara nakil vasıtasını işleten teşebbüsün mukim olduğu Devletçe vergilendirileceğini öngörmek
tedir. 

Madde 16. - Müdürlere yapılan ödemeler 
Maddeye göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim ku

rulunun üyesi olması sıfatıyla elde ettiği ücret ve benzeri ödemeler şirketin mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 17. - Sanatçı ve sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili şahsî 
faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri di
ğer Âkit Devlette vergilendirilebileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek fa
aliyetlerini ve bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci,maddelerin hükümleri, sanat
çı ve sporcular açısından geçerli kabul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında 
yürütülecektir. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet-" 
lerinden doğan gelirlerin sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de bir başka gerçek veya tüzel 
kişiye yönelmesi halinde de vergilemenin faaliyetin icra edildiği Devlette yapılacağım belirlemek
tedir. Ancak, böyle bir durumda ticarî kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin ver
gilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7,14 ve 15 inci maddelerindeki hükümler dikkate alın
mayacaktır. 

3 üncü fıkra, iki Âkit Devletçe kabul edilen kültürel veya sportif değişim programı çerçeve
sinde bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirin bu faaliyetlerin ya
pıldığı Âkit Devlette vergiden istisna edileceğini öngörmektedir. 

Madde 18. - Emekli Maaşları 
1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bun

ları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. Ömür boyu 
gelirler için de aynı kural uygulanacaktır. Ancak kamu görevleri karşılığında ödenen emekli 
maaşları bu kapsamın dışındadır. 

2 nci fıkra uğranılan şahsî zararları tazmin etmek üzere, bir Âkit Devlet veya onun politik alt 
bölümü tarafından yapılan tüm ödemelerin bu Devlette vergilendirileceğini belirtmektedir. 

Madde 19. - Kamu hizmeti 
1 inci fıkra kamu hizmeti karşılığı yapılan ödemelerin, emekli maaşları dahil, yalnızca ödeme

yi yapan Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 
2 nci fıkra ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar hakkında bu madde hükmünün değil, fa

kat 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağım açıklığa kavuşturmaktadır. 
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Madde 20. - Öğrenciler 

1 inci fıkra, öğrencilerin ve stajyerlerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette 
yararlanacakları vergi istisnasının sınırlarını hükme bağlamaktadır. Buna göre, öğrenci ve stajyer
ler, yalnızca geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılayan ve bulundukları Devletin 
dışındaki kaynaklardan sağlanan paralar dolayısıyla öğrenim gördükleri veya staj yaptıkları Âkit 
Devlette vergiye tabi tutulmayacaklardır. 

2 nci fıkra, öğrenci ve stajyerlerin meslekî tecrübe kazanmak üzere 183 gün süreyle ifa ettik
leri hizmetler dolayısıyla elde ettikleri ücretlerin, hizmetin ifa edildiği Devlette vergilendirilmeye
ceğini hüküm altına almaktadır. 

Madde 21. - Diğer gelirler 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukiminin bu Anlaşmanın bundan önceki maddelerinde kavran
mayan gelir unsurlarının, mukim olduğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlık haricindeki varlı
ğın elden çıkarılması sonucu elde edilen gelire, gelirin lehdarının diğer Âkit Devlette bir işyeri ve
ya sabit yere sahip olması ve sözkonusu varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bu
lunması halinde, 1 inci fıkra hükümleri yerine olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri
nin uygulanacağını hükme bağlamaktadır. 

Madde 22. - Servet 

Türkiye'de şu anda yürürlükte olan bir servet vergisi olmamasına rağmen, bu maddenin An
laşmada yer almasinın nedeni, ileride servet vergisinin kabulü halinde Anlaşmanın bu vergilere de 
uygulanmasını sağlamaktır. 

Madde 4 fıkradan oluşmaktadır. 1 inci fıkraya göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 
Devlette yer alan ve gayrimenkul varlıklardan oluşan servetini vergileme hakkı, bu diğer Âkit Dev
lete aittir. 

2 nci fıkra, bir işyerine ait menkul varlıkların vergilendirilmesi ile ilgilidir. Fıkraya göre, bir 
işyerine veya serbest meslek faaliyetleri ile ilgili sabit yere ait menkul varlıklardan oluşan servette 
vergileme hakkı, bu diğer Devlete aittir. 

Taşımacılık işlerinde kullanılan taşıtlarla diğer taşınabilen varlıklara ilişkin 3 üncü fıkraya gö
re, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kara nakil vasıtaları ile sözkonusu taşımacılık işle
rinde kullanılan menkul varlıklardan ibaret olan servetin vergilendirilmesi, bu işletmeciliği yapan 
teşebbüsün mukim olduğu Devlete aittir. 

4 üncü fıkra, bir Âkit devlet mukimine ait servetin diğer tüm unsurlarının, yalnızca bu Devlet
te vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 23. - Çifte vergilendirmenin önlenmesi 
1 inci fıkrada, Türkiye'de mukim olan, bir başka deyişle Türkiye'de tam mükellef statüsünde 

olan gerçek kişilerin ve kurumların, çifte vergilendirilmelerinin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Bu
na göre sözkonusu kişiler, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Polonya'da vergilendirilebilen bir 
gelir elde ettiklerinde veya servete sahip olduklarında sözkonusu gelir veya servet için Türkiye'de 
hesaplanan vergiden, Polonya'da ödedikleri vergiyi mahsup edebileceklerdir. Ancak bu mahsup, 
hiç bir zaman için mahsuptan önce bu gelir veya servet için Türkiye'de hesaplanan vergi miktarı
nı aşmayacaktır. 

2 nci fıkra ise, Polonya mukimleri için çifte vergilendirmenin nasıl önleneceğini açıklamakta
dır. Fıkranın (a) bendine göre (b) bendinde kavranan gelirler saklı kalmak üzere, bir Polonya mu-
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kiminin Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir unsuru elde etmesi veya servete sahip olması duru
munda, Polonya bu geliri vergiden istisna edecektir. Polonya bu mukimin geriye kalan gelirlerine 
veya servetine ilişkin verginin hesaplanmasında istisna edilen gelir veya servet sanki vergiden is
tisna edilmemiş gibi bir vergi oranı uygulayabilecektir. 

Fıkranın (b) bendi, bir Polonya mukiminin bu Anlaşmanın 10, 11, 12 nci maddeleri gereğince 
Türkiye'de vergilendirilebilir gelir unsurları elde etmesi durumunda, Polonya, bu mukimin Türki
ye'de ödediği gelir vergisine eşit miktarın gelir vergisinden mahsubuna izin verecektir. Bununla 
beraber, bu mahsup, Türkiye'de elde edilen gelir unsurları için hesaplanan vergi miktarını aşmaya
caktır. 

Madde 24. - Ayrım yapılmaması 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devletin vatandaşlarına, diğer Âkit Devlette, o Devletin 
aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla vergileme ve buna bağlı mükellefiyetler bakımından da
ha ağır bir muamelede bulunulamayacağı hükme bağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada ise, 1 inci fıkrada belirtilen farklı muamelede bulunmama prensibinin teşebbüs
ler için de geçerli olacağı belirtilerek, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip ol
duğu işyerinin bu diğer Devlette aynı faaliyeti yürüten bu diğer Devletin bir teşebbüsüne göre da
ha ağır bir vergilemeye tabi tutulamayacağı hükme bağlanmaktadır. Ancak, işyeri kazancının, An
laşmanın 7 nci maddesine göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden bir de 10 uncu 
maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca vergilendirilmesi, ayrım yapmama prensibinin ihlali sayılma
maktadır. 

3 üncü fıkrada ise, ayrım yapmama prensibinin, Âkit Devletlerden birinin mukimleri tarafın
dan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya 
kontrol edilen diğer Âkit Devletin teşebbüsleri için de geçerli olduğu ifade edilmektedir. 

4 üncü fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uy
guladıkları şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine uygulama 
mecburiyeti altında olmadıkları hükme bağlanmaktadır. 

5 inci fıkrada, teşebbüslerin dar mükelleflere yaptıkları faiz, gayrimaddî hak bedeli şeklinde
ki ödemelerin, tam mükelleflere ödenmiş gibi gider kaydedilebileceği öngörülmüştür. Ancak An
laşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddesi
nin 6 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller bu kapsama dahil edilmeyerek bu hükümlerde 
yer alan kısıtlamaların aynen uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı şekilde, bir Âkit Devlet teşebbüsü
nün vergiye tabi servetinin belirlenmesinde bu teşebbüsün diğer Âkit Devlet mukimine olan her
hangi bir borcu ilk bahsedilen Devletin bir mukimi ile akdedilmiş gibi indirilebileceği de hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 25. - Karşılıklı anlaşma usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, Âkit Devletlerden birinin bir mukimi. Âkit Devletlerden herhangi bi

rinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuç
lar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağla
maktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müraca
at usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukim olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilecektir. 
Ancak bu kişi, durumunun 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşmesi halinde, vatandaşı ol
duğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilecektir. 
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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 doğan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 üncü fık
rada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde olacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 26. - Bilgi değişimi 
Bu Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanabilmesi için iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında 

gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç vardır. Maddede, Akit Devletlerin hangi hallerde bilgi de
ğişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği, bilgi değişiminin sınırları ele 
alınmıştır. 

Madde 27. - Diplomatlar ve konsolosluk memurları 

Madde, diplomatlar ve konsolosluk memurlarının Devletler hukukunun genel kurallarına ve 
özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümlerinden 
etkilenmeyeceğini belirtmektedir. • 

Madde 28. - Yürürlüğe girme 

Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 
ifade edeceği belirtilmiştir. Maddeye göre Âkit Devletlerin Hükümetleri bu Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi için gerekli anayasal işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirecekler ve Anlaşma, bah
sedilen bildirimlerden sonuncusunun alındığı günü izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 
Anlaşma hükümleri ise, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen Ocak ayının birinci günü veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için uygulanacaktır. 

Madde 29. - Yürürlükten kalkma 
Madde, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte ve Âkit Devletler

den herbirinin Anlaşmayı, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce fesih ihbarnamesi ver
mek suretiyle feshedebileceğini ve fesih halinin her iki Devlette hangi vergilendirme dönemleri 
için hüküm ifade edeceğini açıklamaktadır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 25 6.1996 
Esas Ato..' 11323 
Karar No.: 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 20.6.1996 Tarihli 7 nci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kişilerin aynı gelir veya servet üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesini 
amaçlayan ve bu suretle sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin gelişmesine katkıda bulunaca
ğı düşünülen Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Sedat Aloğlu 
İstanbul 

Üye 
Cevdet Akçalı 

' Adana 
Üye 

Kâmran İnan 
Bitlis 
Üye 

Bekir Aksoy 
Çorum 

Üye 
M. İstemihan Talay 

İçel 
Üye 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Üye 
Temel Karamollaoğlu 

Sivas 

Sözcü 
Cefi Jozef Kamhi 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Üye 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1997 
Esas No. : 1/323 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28.6.1994 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" erken genel seçimler nedeniyle görüşüleme-
yerek hükümsüz (kadük) sayılmıştır. Bu defa, Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca, söz konusu Tasarının yenilenmesi suretiyle görüşül
mesi talebi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 26.4.1996 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine anılan Tasarı, Başkanlıkça 4.6.1996 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi gereği Tali Komisyon olarak Dı
şişleri 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 Komisyonların
da öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması talebine ilişkin Karanm 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, Polonya Cumhuriyeti ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan 
bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet 
hareketlerinin geliştirilmesi, her iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, serma
ye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan 
sorunlann çözümü önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 3 Kasım 1993 tarihinde Varşova'da "Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma, ile; vergileme hakkının gelir unsurları itibariyle ikâmet 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, Âkit Devlet yatınmcıları için daha güvenli ve cazip hale ge
lecek, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve 
hizmet hareketleri gelişecek, bu durum her iki ülkenin de refahına katkıda bulunacaktır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonucunda, yukarıda sözü edilen Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve Gerekçesi benimsenerek mad
delerinin 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 Başkan Vekili 

Biltekin Özdemir Nurhan Tekinel 
Samsun Kastamonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 43) 



- 1 4 -

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 
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 

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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HÜKÜMETÎN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.-3 Kasım 1993 tarihinde Varşova'da. imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bü Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuruİu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yard. 
M^ Kar ay alçın 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
T.Akyol 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 

Devlet Bakanı 
E.-Şahin 

Adalet Bakanı 
M.S.Oktay 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Bay. ve İskân Bakanı 
0. Kumbaracıbaşı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
/. Tez 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
M Tekinel 

Millî Savunma Bakanı 
M. GÖlhan 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Sağlık Bakanı 
M. K, Dinç 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Kültür Bakanı 
D.F. Sağlar 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

. İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 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. 

© 

_ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN ' 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uy

gun 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. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA 

GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

ANLAŞMASI 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ve 
POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir ve servet üzerinden alman vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen bir Anlaşma yapmak 
isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 
1. Bu Anlaşma, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Âkit Devletin veya po

litik alt bölümlerinin ya da mahallî idarelerinin namına gelir ve servet üzerinden alınan vergilere 
uygulanacaktır. 

2. Menkul ve gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile üc
retin veya maaşın toplam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler ve bunun yanısıra serma
ye değer artışlanna 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) Polonya'da: 

(i) Kurumlar vergisi; ve 
(ii) Gelir vergisi; 
(Bundan böyle "Polonya Vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra Âkit Devletlerden herhangi biri 

tarafından mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nite
likte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetki
li makamları, vergi mevzuatında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 
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Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 

a) (i) "Türkiye" terimi Türkiye'nin egemenlik alanını, Türk karasularını bunun yanısıra ulus
lararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını arama, işletme, muhafaza ve idare etmek amacıyla yar
gı yetkisi ya da egemenlik haklarının kullanıldığı deniz alanlarını ifade eder; 

(ii) "Polonya" terimi Polonya Cumhuriyeti egemenlik alanını ve uluslararası hukuk uyarınca 
ve iç hukuk esasları çerçevesinde Polonya'nın deniz yatağındaki, toprak altındaki doğal kaynakla
rını arama ve işletme haklarını icra edebileceği Polonya karasularının ötesindeki bölgeyi ifade eder. 

b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya 
Polonya anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinin kapsadığı herhangi bir vergi anlamına ge
lir; 

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 gö
ren herhangi bir kuruluş anlamına gelir; 

0 "Kayıtlı merkez" terimi, Türkiye yönünden, Türk Ticaret Kanununa göre tescil edilen hu
kukî ana merkezî (kanunî merkez) veya Polonya yönünden, Polonya Ticaret Kanununa göre yöne
tim merkezini ifade eder; 

g) "Vatandaş" terimi, bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi ve bir 
Âkit Devletin yürürlükte olan mevzuatı gereğince statü kazanan herhangi bir tüzelkişiyi, ortaklığı 
veya kurumu ifade- eder; 

h) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 
Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından işleti
len teşebbüs anlamına gelir; 

i) "Yetkili makam" terimi : 
(i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini; 

(ii) Polonya'da, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini 
ifade eder. 
j) "Uluslararası trafik" terimi, bir Âkit Devletin teşebbüsü tarafından gemi, uçak veya kara na

kil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki, yalnızca diğer Âkit Devletin sı
nırları 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, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin 
mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

Madde 4 
MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "Bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mev
zuatı gereğince, ev ikametgâh, hukukî ana merkez (kanunî merkez), yönetim merkezi veya benzer 
yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. 
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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 daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi kişisel 
ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir (hayati menfaatle
rin merkezi); 

. b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin 
her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin 
bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlet
te de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin bir mukimi kabul edi
lecektir; -

d) Eğer kişi her iki Âkit Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Âkit Devletin de vatan
daşı değilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. Bu maddenin-1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit 
Devletin de mukimi olduğunda, bu kişi etkin yönetim merkezinin bulunduğu Âkit Devletin muki
mi kabul edilecektir. Bununla beraber bu kişi Âkit Devletlerden birinde etkin yönetim merkezine 
ve diğer Âkit Devlette kayıtlı merkeze (kanunî merkez) sahip olduğunda, şirketin bu Anlaşmanın 
amaçlan bakımından hangi Devlette mukim olduğu hususunu, Âkit Devletlerin yetkili makamları 
karşılıklı anlaşmayla belirleyeceklerdir. 

Madde5 < 
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; 
g) Bir inşaat şantiyesi veya yapım veya kurma projesi yalnızca oniki ayı aşan bir süre devam 

ettiğinde bir işyeri oluşturur. 
3. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 

hususları kapsamadığı kabul edilecektir. 
a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticarî eşyanın depolanması, 

teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıy

la elde tutulması;' 
c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi ama

cıyla elde tutulması; 
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d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi top
lama amacıyla elde tutulması; 

e) îşe ilişkin sabit yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan di
ğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

0 İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, a) ile e) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin birka
çını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak işe ilişkin sabit yerdeki bu faaliyetlerin bir ara
da icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde 
olması şarttır. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın - 5 inci fıkara hükümünün uygulana
cağı bağımsız nitelikteki acenta dışında - bir kişi, bir teşebbüs namına hareket ederek, bir Âkit Dev
lette bir teşebbüs adına mukavele akdetmek yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanır
sa, bu teşebbüs bu Devlette sözkonusu kişinin gerçekleştirdiği işlemler dolayısıyla bir işyerine sa
hip kabul olunacaktır. Ancak bu kişinin işe ilişkin sabit bir yerden yürüttüğü faaliyetler, 3 üncü 
fıkrada belirtilenlerle sınırlandırıldığında, sözkonusu işe ilişkin sabit yer anılan fıkra hükümleri 
uyarınca bir işyeri oluşturmayacaktır. 

5. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette işlerini yalnızca kendi işlerine olağan şekil
de devam eden bir simsar, genel komisyon acentası veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acen
ta vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya (bir işyeri 
vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bu diğer Âkit Devlette ticarî faaliyette bulunan bir şirketi kont
rol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri oluş
turmayacaktır. 

Madde 6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 
1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde etti

ği gelir (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilcbilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin mevzuatına gö
re tanımlanacaktır. Terim herhalükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancı
lıkta kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı 
gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kay
nakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesinden veya işletme hakkından doğan sabit ya da de
ğişken ödemeler üstündeki hakları kapsayacak; gemiler, vapurlar, kara nakil vasıtaları ve uçaklar 
gayrimenkul 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, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu (ilk bahsedilen) Devlette vergilendiri-
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lecektin Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer 
Devlette, sadece 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 bü işyeri, aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, tamamen 
ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız nite
lik kazansaydı, ne kazanç elde edecek ise, 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 giderlerin in-
dirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dolayısıy
la hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına al
dığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 
1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtaları iş

letmeciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu devlette vergilendirilebilecektir. 
2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye veya 

uluslararası işletilen bir acentaya 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 ko
şullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gere
ken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip 
vergilendirilebilir. 

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, ba
ğımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler göz önünde tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen 
Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini 
gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin hukukî olduğu kanaatine varırsa, sözkonusu ka
zanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzelt
me yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devlet
lerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 
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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, sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Âkit Dev
letçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak, temettü elde eden kişi temettünün gerçek 
lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranlan aşmayacaktır: 

a) Temettü elde eden, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 
25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi temettü tutarının yüzde 10'u; 

b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15'i. 
3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya in

tifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya diğer haklardan veya alacak niteliğinde olmayıp 
kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısıra dağıtımı yapan şir
ketin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edi
len gelirle aynı muameleyi gören diğer kurum haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve 
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 vergilendirilebilir. Bununla beraber, bu şekilde alınacak vergi, bu 
diğer Devlette alınan kurumlar vergisinin indirilmesinden sonra kalan kazancın tutarının yüzde 
15'ini aşmayacaktır. 

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 sözkonusu te
mettü elde ediş olayı ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 ,inci ve 2 nci fıkra hü
kümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket diğer 
Âkit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet, bu şirket tarafından ödenen temet
tüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, sözkonusu temettülerin bu diğer Dev
letin mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulunan bir 
işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde bu diğer Devlet, bu 
şirketin dağıtılmamış kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Dağıtılan te
mettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen kazanç
tan veya gelirden oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 

FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette 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 
gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 
a) Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin mahallî idareleri veya Merkez Bankası da 

dahil olmak üzere diğer Âkit Devletin Hükümetince elde edilen faiz; 
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b) bu hükümet tarafından desteklenen kredilerden elde edilen faiz 
ilk bahsedilen devlette vergiden istisna edilecektir. 
4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın ve borçlunun 

kazancını paylaşma hakkını tanısın tanımasın, devlete ait menkul kıymetlerden, bonolardan ya da 
borç senetlerinden ve her çeşit alacaktan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Devletin vergi mev
zuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette sa
hip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile 
bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı ka
lacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idardesi veya mukimi tarafından ödenen 
faizin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununlar 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 ye faiz bu işyerinden kaynaklandığında, sözkonusu 
faizin işyerinin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi 
ile bir başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda 
ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedi
len miktara uygulanacaktır. Bu durumda ilâve ödeme, 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, sözkonusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o 

Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddî hak bedeli elde eden kişi gay
rimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddî hak bedelinin gay-
risafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddî hak bedelleri" terimi, sinema filmleri dahil olmak 
üzere edebî, artistik ya da bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, de
sen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanma imtiyazı veya kullanma 
hakkı ile sınai, ticarî, bilimsel teçhizatın veya sınai, ticarî, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi
nin kullanma imtayazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı sözkonusu bedelin el
de edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonu
su bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 
nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen 
gayrimaddî 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 
gayrimaddî hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine sahip oldu
ğunda ve bu gayrimaddî hak bedeli bu işyerinden kaynaklandığında, sözkonusu gayrimaddî hak be
delinin, işyerinin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
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6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî hak bedelinin miktarı, ödeyici ile 
gerçek lehdar arasınada 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 ilave ödeme
ler, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatı uyarınca 
vergilendirilebilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI . 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gayri
menkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen 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 bir sabit 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. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının veya sözkonusu gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından do
ğan kazançlar, yalnızca bu teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4. 1,2 ve 3 üncü fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla 
beraber, bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer Âkit Devlette elde edilen sermaye değer 
artışı kaçançlan, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Âkit 
Devlette de vergilendirilebilecektir. 

Madde 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 
1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faali

yetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, 
eğer bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve: 

a) Bu mukim bu diğer Âkit Devlette bu hizmet veya faaliyetleri icra etmek için sürekli kulla
nabileceği bir sabit yere sahip ise; veya 

b) Kişi bu diğer Devlette sözkonusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla 12 aylık her
hangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla kalırsa, 

sözkonusu gelir, aynı zamanda diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 
Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir ya da yal

nızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen ge
lir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faali
yetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer 
bu hizmet ve faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve: 

a) teşebbüs, bu hizmet veya faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip 
olursa; veya 

b) hizmetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 
183 günü aşarsa, 
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sözkonusu gelir,- aynı zamanda bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. 

Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen gelir ya da yal
nızca bu diğer Devlette icra edilen hizmet veya faaliyetlere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. Her iki durumda da bu teşebbüs, sözkonusu gelir dolayısıyla bu diğer Âkit Dev
lette 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirilmeyi, yani sözkonusu gelir bu diğer Devlette bu
lunan bir işyerine atfedilebiliriniş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih bu diğer Devle
tin sözkonusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyecektir. 

3. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, ar
tistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra, doktorların, avukatların, mühendislerin, mi
marların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve özel meslekî bilgi ve maharet ge
rektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır. 

Madde 15 , 

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, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer 
Devlette ifa edelirse, buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa 
ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde top
lam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve 

b) Ödeme, bu 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 bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikte işiletilen bir 
gemi, uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbü
sün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 16 

MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 
ARTİST VE SPORCULAR 

1. 14 üncü ve 15 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan, tiyat
ro, 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 ge
lir, 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 madde hü-
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kümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit Devlette 
vcrgilendirilebilir. 

3. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, iki Âkit Devletçe kabul edi
len kültürel veya sportif değişim programı çerçevesinde bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen fa
aliyetlerden elde edilen gelir, bu faaliyetlerin yapıldığı Âkit Devlette vergiden istisnaedilecektir. 

Madde 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

1. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine 
geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ile sağlanan diğer benzeri menfaatler, 
yalnızca bu devlette vergilendirilebilecektir. Bu hüküm aynı zamanda bir Âkit Devlet mukimine 
ömür boyu yapılan ödemelere de uygulanacaktır. 

2. Uğranılan şahsî zararları tazmin etmek üzere, bir Âkit Devlet veya onun politik alt bölümü 
tarafından ödenen emekli maaşları ve yapılan ömür boyu ödemeler ile diğer devamlı veya arızî öde
meler, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 19 
KAMU HİZMETİ 

1. Bir Âkit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahallî idaresine kamu hiz
meti dolayısıyla bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, politik alt bö
lüm veya mahallî idare tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan sağlanan menfaatler, emek
li maaşları da dahil, yalnızca bu devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, bir politik alt bölümü veya bir mahallî idaresi tarafından yürütü
len ticarî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan menfaatlere ve emekli maaşlarına 
15, 16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim 
amacıyla bulunan bir öğrenci veya stajyere geçimini, öğrenim veya meslekî eğitimini sağlayabil
mesi için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer Devlette vergilen
dirilmeyecektir. 

2. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenimini veya mesleği ile ilgili uy
gulama alışkanlıkları kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet 
ifa eden bir öğrenci veya stajyerin bu hizmeti dolayısıyla elde ettiği menfaatler, bu diğer Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 
DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devletin bir mukiminin, nerede doğarsa doğsun bu anlaşmanın daha önceki madv 
delerinde ele alınamayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

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 etkin bir bağ olması halinde, bu geli
re, bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre 7 nci veya 
14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 43) 



- 2 8 -

Madde22 

SERVET 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin 6 ncı maddede bahsedilen gayrimenkul varlıklardan oluşan ve 
diğer Âkit Devlette bulunan serveti, bu diğer Devlette veirgilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir iş yerinin dktifine 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 servet, bu diğer Dev
lette vergilendirilebilir. 

3. Uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarından veya sözkonusu gemi, 
uçak ve kara nakil vasıtalarının işletilmesine tahsis edilen menkul mallardan oluşan servet, yalnız
ca teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

4. Bir Âkit Devlet mukiminin servetinin diğer bütün unsurları, yalnızca bu Devlette vergilen-
dirilebilecektir. 

' Madde 23 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 

1. Türkiye'de çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir : 

Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Polonya'da vergilendirilebilen bir 
gelir elde ettiğinde veya servete sahip olduğunda, Türkiye, Türk vergi mevzuatının yabancı vergi
lerin mahsubuna ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, bu mukimin gelirine veya servetine isabet 
eden vergiden Polonya'da gelir veya servet üzerinden ödenen verginin mahsubuna müsaade ede
cektir. 

Bununla beraber sözkonusu mahsup, Polonya'da vergilendirilebilen gelir veya servet için 
mahsuptan önce Türkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Polonya'da çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 

a) Bir Polonya mukimi, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Türkiye'de vergilendirilebilen 
bir gelir elde ettiğinde veya servete sahip olduğunda, Polonya, b) bendi hükümleri saklı kalmak 
üzere, sözkonusu geliri veya serveti vergiden istisna edecektir. Polonya bu mukimin diğer gelir ve
ya servetinin vergisini hesaplarken, istisna edilen gelir veya servetin bu şekilde istisna edilmemesi 
halinde uygulanacak olan vergi oranını uygulayabilir. 

b) Bir Polonya mukimi 10, 11 ve 12 nci madde hükümlerine uygun olarak Türkiye'de vergi
lendirilebilen bir gelir unsuru elde ettiğinde, Polonya bu mukiminin Türkiye'de ödediği gelir ver
gisine eşit miktarın gelir vergisinden mahsup edilmesine izin verecektir. Bununla beraber, sözko
nusu mahsup, Türkiye'de elde edilen gelir unsurları için mahsuptan önce hesaplanan vergi mikta
rını aşmayacaktır. 

Madde 24 

AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette bu diğer Devletin vatandaşlarının 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 vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır. 
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3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşeb
büsleri, ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergileme
den ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefi
yetlere tabi tutulmayacaklardır. 

4. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uy-. 
guladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygula
ma zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

5. Bu Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası veya 12 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet 
teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine yaptığı 
faiz, gayrimaddî hak bedeli şeklindeki ödemelerle diğer ödemeler, bu ödemeler sanki ilk bahsedi
len Devletin bir mukimine yapılmış gibi indirilebilecektir. Aynı şekilde, bir Âkit Devlet teşebbü
sünün diğer Âkit Devlet mukimine olan herhangi bir borcu bu teşebbüsün vergiye tabi servetinin 
belirlenmesinde ilk bahsedilen Devletin bir mukimi ile akdedilmiş gibi indirilebilecektir. 

Madde 25 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 
1. Bir Âkit Devlet mukimi Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için 

bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığın
da, bu Devletlerin ulusal mevzuatında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu 
mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedeb ilir. Bu kişinin durumu 24 üncü maddenin 
1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvu
rabilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber, kendisi tatminkâr bir çözüme ula
şamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devle
tin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarf edecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü 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, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşma
ya 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 

BİLGİ DİĞİŞİMİ 
1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 

bilgileri; bunun yanısıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu Anlaşma kapsamına 
giren vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi 
tutacaklardır. Bir Âkit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçe
vesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahak
kuk veya tahsilatına veya cebri icra ya da cezasına veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bak
makla görevli kişi veya makamlara (adlî makalar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu ki-
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şi veya makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullana
caklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî kararlar 
alınırken arkalayabilirler. 

• 2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 
a) kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî uygulamalarına uymayacak idarî 

önlemler alma; 
b) kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçevesinde elde 

edilemeyen bilgileri sunma; 
c) herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi aleni hale getiren bilgileri veya ale

niyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme; i 
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 27 
DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının ulus
lararası hukukun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrıcalık-' 
lan etkilemeyecektir. , 

Madde 28 
' YÜRÜRLÜĞEGİRME 

Bu Anlaşma onaylanacaktır. Âkit Devletlerden her biri, onaylama işlemlerinin tamamlandığı
nı diğerine bildirecektir. Bu anlaşma bildirimlerden sonuncusunun alındığı günü izleyen ayın birin
ci günü yürürlüğe girecektir. 

Anlaşmanın hükümleri her iki Âkit Devlette, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen 
Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ait vergiler için hü
küm ifade edecektir. 

Madde 29 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Dev
letlerden her biri Anlaşmayı, herhangi bir takvim yılının sona ermesine en az altı ay kala diploma
tik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, her iki Âkit 
Devlet bakımından fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birinci günü veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade etmeyecektir. 

Bu hususları teyiden Türkçe, Polonyaca ve İngilizce dillerinde, her üç metin aynı derecede ge
çerli olmak üzere Varşova'da 3 Kasım 1993 tarihinde düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık 
olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ADINA ADINA 

Hikmet Çetin Andrzei Olechowski 

©E 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 28) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) 

T.C. 
Başbakanlık 26.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 196-34211788 
TÜRKİYE 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 Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/793 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 782) 

T.C. 
Başbakanlık 19.12.1994 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-797/05262 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.10.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye'nin Baltık ülkeleri ile son yıllarda hızla gelişen ilişkileri çerçevesinde Litvanya ile 
ilişkilerimizde de önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 

Sovyetler Birliğinin dağılma sürecine girmesiyle Litvanya'nın 1991 yılında bağımsızlığını ka
zanması üzerine Bakanlar Kurulu 3 Eylül 1991 günü Litvanya ile diplomatik ilişkilerin yeniden ku
rulmasını ve 18 Aralık 1991 günü de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Büyükelçilik açılmasını ka
rarlaştırmıştır. Büyükelçiliğimiz 30 Mart 1992 günü fiilen görevine başlamıştır. 

Bunun ardından tüm olası işbirliği alanlarını kapsayacak ikili anlaşmaların imzalanması yö
nünde karşılıklı çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu bağlamda, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel çerçevesini oluşturmak, halklarımız arasın
daki yıllar öncesine uzanan dostluğu simgesel bir belgeyle pekiştirmek ve 17 Eylül 1930 günlü 



"Türkiye-Litvanya Dostluk Antlaşmasının hükümlerini çağdaş koşullara uyarlamak amacıyla, 11 
Temmuz 1994 günü Vilnius'ta iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından "Dostluk ve işbirliği Antlaş
ması" imzalanmıştır. , 

Antlaşmanın içeriği özetle aşağıda sunulmuştur: 
Giriş bölümünde, tarafların ilişkilerini uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde geliş

tirecekleri belirtilmekte, 1930 tarihli Dostluk Antlaşmasının ilkelerine olan bağlılıkları teyit edil
mekte ve BM yasasına ve AGİK belgelerine bağlılıkları yinelenmektedir. 

Madde 1. -Tarafların ilişkilerini karşılıklı yarar, güven ve işbirliği temelinde geliştirecekleri 
kaydedilmektedir. 

Madde 2. - Avrupa ve Atlantik işbirliği kuruluşları içinde işbirliği yapılacağı, ikili ve bölge
sel konularda danışmalarda bulunacağı belirtilmektedir. 

Madde 3. - Tarafların Avrupa'da istikrarın güçlendirilmesi amacıyla uluslararası kuruluşların 
etkin işlemeleri konusunda işbirliği yapacakları, saldırı potansiyelini ortadan kaldırmak için ortak 
tutum takınacakları, kitle imha silahlarının yayılmalarının önlenmesi ve ortadan kaldırılmaları yö
nünde ortak çalışacakları hüküm altına alınmıştır. 

Madde 4. - Parlamentolar ve siyası partiler arasında ilişkilerin geliştirileceği belirtilmektedir. 

Madde 5. - Tarafların kültür, eğitim, bilim ve spor alanlarında işbirliğini geliştirecekleri kay
dedilmektedir. 

Madde 6.-Tarafların ekonomik işbirliğini arttıracakları belirtilmektedir. • 

Madde 7. - Bankacılık ve ekonomi alanlarında işbirliği yapılacağı belirtilmektedir. 
Madde 8. - Bu madde uyarınca taraflar ulaştırma alanında işbirliğini geliştireceklerdir. 

Madde 9. - Tarafların enformasyon alanında işbirliği yapacakları kaydedilmektedir. 

Madde 10.-Turizm alanında işbirliği yapılacağı belirtilmektedir. 

Madde 11. - Sağlık alanında işbirliğinin özendirileceği kaydedilmektedir. 
Madde 12. - Bu maddeye göre, taraflar çevrenin ve doğanın korunması konusunda işbirliği ya

pacaklardır. 
Madde 13. - Tarafların savunma alanında işbirliği yapacakları kaydedilmektedir. 

Madde 14. - Bu madde terörizme karşı işbirliği yapılacağını öngörmektedir. 

Madde 15. - Konsolosluk, vize ve adlî yardımlaşma konularında işbirliğinin geliştirileceği bu 
madde ile düzenlenmektedir. 

Madde 16. - Yerel yönetimler arasında temasların arttırılması ve işbirliği yapılması bu madde 
ile düzenlenmektedir. 

Madde 17. - Antlaşmanın diğer bir ülkenin çıkarlarını hedeflemediği ve tarafların diğer dev
letlerle imzaladıkları anlaşmaların hükümlerini etkileyemeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 18. - Antlaşmanın nasıl yürürlüğe gireceği, süresi, nerede ve ne zaman imzalandığı, 
kaç nüsha düzenlendiği belirtilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 28) 
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Dışişlcri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu •- . 14.61996: 
Esas No.: 1/339 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 6.6.1996 Tarihli 6 
ncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı Temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Türkiye'nin Baltık ülkeleri ile hızla gelişen ilişkileri çerçevesinde, Sovyetler Birliği 'nin dağıl
masından sonra bağımsızlığını kazanan Litvanya ile ilişkilerin genel esaslarını oluşturmak amacı
nı taşıyan Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arzolunur. 
Başkan 

Sedat Aloğlu 
İstanbul 

Üye 
Cevdet Akçalı 

Adana 
Üye 

Kamran İnan 
Bitlis 

(İmzada Bulunamadı) 
Üye 

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Ercan Karakaş 

İstanbul 
Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Kâtip 
Enis Sülün 
Tekirdağ 

Üye 
İsmet Sezgin 

Aydın 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 

Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 
Üye 

Gencay Gürün 
İzmir 
Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 28) 



- 4 -

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 11 Temmuz 1994 tarihinde Vilnius'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Lit
vanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının 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. Karay alçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 

Devlet Bakanı 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

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 
/. Âttila 

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 ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 28) 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİTVANYA CUMHURİYETİ ARASINDA DOSTLUK VE 
İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI 

Aşağıda "Taraflar" olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti, 

- bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde iş
birliğini geliştirmek ve aralarındaki dostluk bağlarını güçlendirmek arzusuyla, 

- 17 Eylül 1930 Tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
Antlaşması"nın ilkelerine olan bağlılıklarını teyid ederek, 

- Sözkonusu Antlaşmaya, çağdaş gereksinimlere uygun yeni bir belge ile katkıda bulunma ira
delerini belirterek, 

- - Birleşmiş Milletler Yasasının, 4 Kasım 1950 Tarihli İnsan Haklarının ve Temel Özgürlükle
rin Korunması Avrupa Sözleşmesinin, 1 Ağustos 1975 Tarihli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kon
feransı Nihai Senedi'nin, 21 Kasım 1990 Tarihli Yeni Bir Avrupa İçin Paris Yasası'nın ve Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansının diğer belgelerinin amaç, ilke ve hükümlerine olan bağlılıkları
nı yineleyerek, 

aşağıdaki konularda anlaşmışlardır. 

Madde 1 : , 
Taraflar, her alanda ilişkilerini karşılıklı yarar, güven ve işbirliği temelinde daha da geliştire

cek ve genişleteceklerdir. 
Madde 2 : 
Avrupa ve Atlantik işbirliği ve bütünleşmesinin sistem ve yapılarına olan bağlılıklarını yine

leyen, bu sistem ve yapılar açısından önem taşıyan alanlarda yakın işbirliği kuracaklar ve deneyim
lerini birbirlerine aktaracaklardır. 

Taraflar ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla, ikili ilişkilerinin seyri ile her iki Tarafı da il
gilendiren bölgesel ve uluslararası konularda Dışişleri Bakanlıkları yüksek düzeyli yetkilileri ara
sında düzenli siyasî danışmalarda bulunacaklardır. 
/ • ' Madde 3 : 

Taraflar Avrupa'da istikrarın kuvvetlendirilmesi ve güvenliğin arttırılması için çaba harcaya
caklardır. Birbirleriyle bağlantılı Avrupa ve Atlantik güvenlik ve istikrar arttırıcı kurum ve meka
nizmaların etkin işlemeleri için işbirliği yapacaklardır. 

Taraflar askeri saldırı potansiyelini ortadan kaldırmak amacıyla, Avrupa'da silahlı kuvvetlerin 
ve silahların savunma için yeterli miktara indirilmesi için tutum takınacaklardır. 

Taraflar kitle yokedici silahların yayılmalarının önlenmesini ve tamamının ortadan kaldırılma
larını hedefleyen uluslararası mekanizmaların kuvvetlendirilmesi, bunlara evrensel düzeyde bağlı
lığının ve tam olarak uygulanmalarının desteklenmesi amacıyla birlikte hareket edeceklerdir. 

Madde 4 : 
Taraflar parlamentoları ve siyasî partileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verecek

lerdir. Bu amaçla, Taraflar kendi parlamentolarında dostluk grupları kurulması için çaba harcaya
caklardır. 

Madde 5 : 
Taraflar, kültür, eğitim, bilim ve spor alanlarındaki işbirliğini geliştirmeye ve çeşitlendirmeye 

kararlıdırlar. 
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Taraflar, yükseköğretim kurumları ile kültür, sanat ve spor kuruluşlarını birbirleriyle doğrudan 
işbirliği yapmaları yönünde özendireceklerdir. 

Taraflar, diğer ülkenin kültürü, gelenekleri ve potansiyelleri ile yakınlaşmaları amacıyla, öğ
rencilerinin, gençlerinin, profesörlerinin, bilimadamlarırim, sanatçılannın ve sporculannın değişi
mini teşvik edeceklerdir. 

Taraflar, bilimsel ve teknolojik alanlarda düzenli danışmalarla, aralarında bilgi ve deneyim de
ğişimini destekleyeceklerdir. 

Madde 6 : 
Taraflar pazar ekonomisi ilkeleri temelinde ticarî ilişkiler dahil olmak üzere, karşılıklı olarak 

yararlı ekonomik işbirliğini artıracaklardır. 
İşadamlarının, birbirlerinin ülkelerinde ve üçüncü ülkelerdeki ortak girişim projeleri ile birlik

te ekonomik ve ticarî projelerde işbirliği yapmasını teşvik edeceklerdir. Bu amaçla, Taraflar uygun 
kamusal ve özel kuruluşları arasında ekonomik danışmalar ile bilgi ve deneyim değişimini gelişti
recekler, uygun danışma organlarının kurulmasını özendireceklerdir. . 

Madde 7 : 
Taraflar bankacılık ve ekonomi alanlarında uzmanların eğitilmesinde işbirliğine önem vere

cekler, bu alanlarda her düzeyde öğrenci ve stajyer değişimini teşvik edeceklerdir. 
Madde 8 : ' • 
Taraflar ulaştırma alanında işbirliğini geliştireceklerdir. 
Madde 9 : 
Taraflar, her çeşit bilginin serbest ve daha geniş ölçülerde yayılmasını kolaylaştırmak için ça

ba harcayacaklar, bu çerçevede kablo ve uydu ile yayıncılık gibi modern iletişim araçlarının sun
duğu olanaklar da dahil olmak üzere, basın ve yayıncılık alanlarında işbirliğini teşvik ederek, ge
liştireceklerdir. 

Madde 10: " 
Taraflar ikili turizm etkinliklerinin geliştirilmesini özendirecekler ve ülkeleri arasında seyahat 

ve turizm hareketlerini kolaylaştırmak ve desteklemek için ellerinden gelen bütün çabayı göstere
ceklerdir. 

Madde 11: 
Taraflar, hastalıkların önlenmesine özel önem vererek, kamu sağlığı alanında yaygın işbirliği

ni teşvik edeceklerdir. 

Madde 12: ', ' • 
Taraflar çevre ve doğanın korunması alanında yakın işbirliğinde bulunacaklardır. 
Madde 13: 
Taraflar savunma alanında işbirliği yapacaklar, bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktaracak

lar, güvenlik ve askerî konularda danışmalar gerçekleştireceklerdir. 
Madde 14: 

•. Taraflar amaçları ve hedefleri ne olursa olsun terörizmin her biçimine karşı olduklarını ve te
rörizmin hiç bir koşul altında haklı gösterilemeyeceğini vurgularlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 28) 
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Taraflar uluslararası terörizmle, örgütlü suçlarla, silah, uyuşturucu, eski eser ve kültürel miras 
eserleri kaçakçılığıyla ve yasadışı göçle mücadelede işbirliği yapacaklardır. 

Taraflar, özellikle uluslararası terörizmle mücadele kararlığıyla, uluslararası forumlarda işbir
liği yapacaklar ve Dışişleri Bakanlıklarının eşgüdümü altında ilgili birimleri arasında düzenli top
lantılar düzenleyeceklerdir. 

Madde 15: 

Taraflar konsolosluk ve vize konularında işbirliği yapacaklar ve danışmalarda bulunacaklar
dır. 

Taraflar, suçluların değişimi ve transferini de kapsayan konularda karşılıklı adlî yardımlaşma 
ve işbirliğini ikili anlaşmalar imzalayarak ve uluslararası konvansiyon ve antlaşmalara katılarak da
ha da geliştireceklerdir. 

Madde 16 : 

Taraflar, yerel yönetimleri arasındaki temasların ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulu
nacaklardır. 

Taraflar, bu amaçla, kent ve kasabaları arasında "kardeşlik" ilişkisi kurulmasını teşvik edecek
lerdir. 

Madde 17: ; 

Taraflar, işbu Antlaşma ile kuvvetlendirilen dostluk ve işbirliği bağlarının hiç bir üçüncü ül
kenin çıkarlarını hedef almadığını ve Tarafların diğer devletlerle imzaladıkları mevcut ikili ve çok 
taraflı anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyeceğini belirtirler. 

Madde 18: 
İşbu Antlaşma onaylanacak ve onay belgelerinin değişiminin yapıldığı gün yürürlüğe girecek

tir. 

İşbu Antlaşma 10 yıl süreli olup, Taraflardan biri tarafından, geçerliliğinin bitiminden bir yıl 
önce yazılı feshi ihbarda bulunulmadıkça, beşer yıllık sürelerle yürürlükte kalmaya devam edecek
tir. 

İşbu Antlaşma Vilnius'ta 11 Temmuz 1994 günü her bir metin aynı ölçüde geçerli olmak üze
re, Türkçe, Litvanyaca ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha imzalanmıştır. Metinler arasında farklı
lık olması durumunda İngilizce metin dikkate alınacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA LİTVANYA CUMHURİYETİ ADINA 
DIŞİŞLERİ BAKANI DIŞİŞLERİ BAKANI 

HİKMET ÇETİN POVİLAS GYLYS 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 28) 



Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 27) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/342) 

T.C. 
Başbakanlık 26.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar 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 Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

7/796 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 783) 

T.C. 
Başbakanlık 19.12.1994 

Kanunlar ye Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı:. B.02.0.KKGI 101-794105258 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA • 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.10.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye'nin Baltık ülkeleri ile son yıllarda hızla gelişen ilişkileri çerçevesinde Letonya ile iliş
kilerimizde de önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 

Sovyetler Birliğinin dağılma sürecine girmesiyle Letonya'nın 1991 yılında bağımsızlığını ka
zanması üzerine, Bakanlar Kurulu 3 Eylül 1991 günü bu ülke ile diplomatik ilişkilerin yeniden ku
rulmasını, 18 Aralık 1991 günü de, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta açılacak Büyükelçiliğimizin 
Riga'ya akredite edilmesini kararlaştırmıştır. Vilnius Büyükelçiliğimiz fiilen 14 Eylül 1994 günü 
Letonya'ya akredite olmuştur. 

Bunun ardından tüm olası işbirliği alanlarını kapsayacak ikili anlaşmaların imzalanması yö
nünde karşılıklı çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel çerçevesini oluşturmak, halklarımız arasın
daki yıllar öncesine uzanan dostluğu simgesel bir belgeyle pekiştirmek ve 3 Ocak 1925 günlü "Tür-



kiye-Letonya Dostluk Antlaşmasının hükümlerini çağdaş koşullara uyarlamak amacıyla, 12 Tem
muz 1994 günü Riga'da bir "Dostluk ve İşbirliği Antlaşması" imzalanmıştır. 

Antlaşmanın içeriği özetle aşağıda sunulmuştur. 
Giriş bölümünde, tarafların ilişkilerini uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde geliş

tirmek arzusunda oldukları belirtilmekte, 1925 tarihli Dostluk Antlaşmasının ilkelerine olan bağlı
lıkları teyit edilmekte, BM Yasası ile AGİK belgelerine olan bağlılıkları yinelenmektedir. 

Madde 1. - Bu madde uyarınca, Taraflar ilişkilerini Karşılıklı yarar, güven ve işbirliği teme
linde geliştireceklerdir. 

Madde 2. - Tarafların Avrupa ve Atlantik bütünleşmelerine olan bağlılıkları yinelenmekte, 
ikili, bölgesel ve uluslararası konularda danışmalarda bulunacakları belirtilmektedir. 

Madde 3. - Tarafların Avrupa'da güvenliğin ve istikrarın arttırılması yönünde işbirliği yapa
cakları, saldırı potansiyelinin yok edilmesi için ortaklaşa çalışacakları belirtilmektedir. 

Madde 4. - Parlamentolar ve siyasî partiler arasında yakın bağlar kurulacağı kaydedilmektedir. 
Madde 5. - Bu maddeye göre Taraflar ekonomik ve ticarî işbirliğini arttıracaklardır. 

Madde 6. - Tarafların kültür, eğitim, bilim ve spor alanlarında işbirliğini geliştirecekleri belir
tilmektedir. 

Madde 7. - Tarafların bankacılık başta olmak üzere, ekonomi alanında uzman.eğitiminde iş
birliği yapacakları kaydedilmektedir. 

Madde 8. -Tarafların ulaştırma, sağlık, çevre koruma ve turizm alanlarında işbirliğini gelişti
recekleri belirtilmektedir. 

Madde 9. - Tarafların basın, yayın ve iletişim alanlarında işbirliği yapacakları belirtilmektedir. 

Madde 10. - Yerel yönetimler arasında işbirliği bağları kurulacağı kaydedilmektedir. 
Madde 11. - Tarafların savunma konularında işbirliği yapacakları belirtilmektedir. 
Madde 12.-Tarafların terörizme karşı işbirliği yapacakları kaydedilmektedir. 
Madde 13. - Bu maddeye göre, Taraflar konsolosluk, vize ve adlî yardımlaşma konularında 

işbirliğini geliştireceklerdir. 
Madde 14. - Antlaşmanın üçüncü ülkeleri hedef almadığı, diğer devletlerle imzalanan anlaş

maları etkilemeyeceği belirtilmektedir. 
Madde \5. - Antlaşmanın ne şekilde yürürlüğe gireceği, süresi, hangi gün, nerede ve kaç nüs

ha düzenlendiği açıklanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 27) 
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Dışişlcri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 11342 
Karar No.: 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 6.6.1996 tarihli 6 
ncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Sovyetler Birliğinin dağılma sürecine girmesiyle bağımsızlığını kazanan Letonya ile ilişkile
rin genci çerçevesini oluşturmak amacını taşıyan Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen 
kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Sedat Aloğlu 

İstanbul 

Üye 
Cevdet Akçalı 

Adana 

Üye 
Kamran İnan 

Bitlis 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Cemal Külahlı 

Bursa 

Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
Üye 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

• Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Kâtip 
Enis Sülün 
Tekirdağ 

Üye 
İsmet Sezgin 

Aydın 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 

Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 

Üye 
Hüseyin Kansıı 

İstanbul 
Üye 

Bülent Tanla, 
İstanbul 

Üye 
Gencay Gürün 

İzmir 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Lctonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 12 Temmuz 1994 tarihinde Riga'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Leton-

Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması"nın 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. Karay alçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı V. 

B.S.Daçe 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

Millî Eğitim Bakanı 
N.. Ayaz 

Sağlık Bakanı V. 
Y. Aktuna 

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 ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Lctonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarımn 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. -Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 27) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LETONYA CUMHURİYETİ 
ARASINDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI 

Aşağıda "Akit Taraflar" olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhu
riyeti. 

- Bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde iş
birliğini geliştirmek ve aralarındaki dostluk bağlarını güçlendirmek arzusuyla, 

- 3 Ocak 1925 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında'Dostluk Ant
laşmasının ilkelerine olan bağlılıklarını teyid ederek, 

- Sözkonusu Antlaşmayı çağdaş gereksinimlere uygun yeni bir yapıcı belge ile değiştirme ira
delerini belirterek, 

- Birleşmiş Milletler Yasası, 1 Ağustos 1975 tarihli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
Nihaî Senedi ve 21 Kasım 1990 tarihli Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı ile Avrupa Güvenlik ve İş
birliği Konferansının diğer belgelerinin amaç, ilke ve hükümlerine olan bağlılıklarını yineleyerek, 

aşağıdaki konularda anlaşmışlardır: 

Madde 1 : 

Âkit Taraflar ilişkilerini karşılıklı yarar, güven ve işbirliği temelinde değişik alanlarda daha da 
geliştirecek ve genişleteceklerdir. 

Madde 2 : 
Avrupa ve Atlantik bütünleşmesine olan bağlılıklarını yineleyen Âkit Taraflar, Avrupa ve At

lantik sistemleri ve yapıları açısından önemli olan alanlarda deneyimlerini paylaşarak yakın işbir
liğinde bulunacaklardır. 

Âkit Taraflar, ikili ilişkilerinin seyri ile her iki Âkit Tarafı da ilgilendiren bölgesel ve ulusla
rarası konularda Dışişleri Bakanlıkları yüksek düzeyli yetkilileri arasında düzenli siyasî danışma
larda bulunacaklardır. 

Madde 3 : 

Âkit Taraflar Avrupa'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için çaba harcayacaklardır. Bu 
amaçla, ilgili Avrupa ve Atlantik örgütleri ile istikrar ve güven arttırıcı mekanizmalar çerçevesin
de işbirliğinde bulunacaklardır. 

Âkit Taraflar askerî saldırı potansiyelini ortadan kaldırmak amacıyla Avrupa'da silah ve silah
lı kuvvetlerin azaltılması için ortaklaşa çalışacaklardır. 

Âkit Taraflar, kitle yokedici silahların yayılmalarının önlenmesini ve tamamının ortadan kaldı
rılmalarını hedefleyen uluslararası mekanizmaların kuvvetlendirilmesi, bu mekanizmalara evrensel 
düzeyde bağlılığın ve tam uygulanmalarının desteklenmesi amacıyla birlikte hareket edeceklerdir. 

Madde 4 : 
Âkit Taraflar Parlamentoları ile siyasî partileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem ve

receklerdir. Bu amaçla Âkit Taraflar, Parlamentolarında parlamenter dostluk gruplarının kurulma
sını destekleyeceklerdir. 

Madde 5 : 
Âkit Taraflar karşılıklı olarak yararlı ekonomik ve ticarî işbirliğini arttıracaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 27) 
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Âkit Taraflar işadamları arasında ekonomik ve ticarî konularda, kendi ülkelerindeki ve üçün
cü ülkelerdeki ortak girişim projelerini de içeren işbirliğini özendireceklerdir. Uygun danışma or
ganlarının kurulması ile bu tür Resmî ve özel organlar arasında ekonomik konularda danışmalarda 
ve bilgi değişiminde bulunulmasını destekleyeceklerdir. 

Madde 6 : 

Âkit Taraflar kültür, eğitim, bilim ve spor alanlarındaki işbirliğini arttırmak ve çeşitlendirmek 
konusunda kararlıdırlar. 

Âkit Taraflar kendi yüksek öğretim kurumlarına, kültür* sanat ve spor kuruluşlarına, karşıtla
rıyla doğrudan işbirliğinde bulunmalarını önereceklerdir. 

Âkit Taraflar, öğrenci, akademisyen, bilimadamı, sanatçı ve sporcu değişimini, bu kişileri di
ğer ülkenin kültür ve geleneklerine yakınlaştırmak amacıyla, destekleyeceklerdir. 

Âkit Taraflar bilim ve teknoloji alanlarında, danışmalar da dahil olmak üzere, bilgi ve dene
yim değişimini destekleyeceklerdir. 

Madde 7 : 

Âkit Taraflar, başta bankacılık olmak üzere, ekonomi alanlarında uzmanların eğitilmesinde iş
birliği yapmaya önem verecekler, bu alanlarda her düzeyde öğrenci ve stajyer değişimini özendi
receklerdir. 

Madde 8 : 

Âkit Taraflar, aşağıda belirtilenler gibi, iki taraf için de özel ilgi alanı olan konularda işbirli
ğini geliştireceklerdir; 

- Ulaştırma ve altyapı 
- Hastalıkların önlenmesi ön planda olmak üzere, kamu sağlığı 

- Çevre ve doğanın korunması 
-Turizm 
Madde 9 : 
Âkit Taraflar, basın, yayıncılık ve en gelişmiş iletişim teknolojileri alanlarındaki işbirliğini art

tırmak amacıyla, her çeşit bilginin serbest ve daha geniş yayılmasını kolaylaştırmak için çaba har
cayacaklarını taahhüt ederler. 

Madde 10: 
Âkit Taraflar* her iki ülke yerel yönetimleri arasındaki temas ve işbirliğinin geliştirilmesine 

katkıda bulunacaklardır. 

Âkit Taraflar, bu amaçla, kent, kasaba ve köyleri arasında "kardeşlik" ilişkisi kurulmasını teş
vik edeceklerdir. 

Madde 11 : 
Âkit Taraflar savunma konularında da işbirliğinde bulunmayı istemektedirler. Bu amaçla, iki 

ülkedeki yetkili makamlar arasında bilgi değişimini ve danışmaları başlatacaklardır. 
Madde 12: 
Âkit Taraflar, amaçları ve hedefleri ne olursa olsun her terörizmin her biçimine karşı oldukla

rını ve terörizmin hiç bir koşul altında haklı gösterilemeyeceğini vurgularlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 27) 



Âkit Taraflar, uluslararası terörizmle, örgütlü suçlarla, silah, uyuşturucu, eski eser, sanat ve 
kültürel miras eserleri kaçakçılığıyla ve yasadışı göçle mücadelede işbirliği yapacaklardır. 

Âkit Taraflar, özellikle uluslararası terörizmle mücadele kararlılığıyla, ilgili uluslararası fo
rumlarda işbirliği yapacaklardır. Âkit Taraflar, işbu Maddenin ikinci paragrafında atıfta bulunulan 
konularda, her iki ülkedeki yetkili makamlar arasında düzenli danışmalarda bulunacaklardır. 

Madde 13: 

Âkit Taraflar konsolosluk ve vize konularında işbirliği yapacaklar ve danışmalarda bulunacak
lardır. 

Âkit Taraflar, suçluların değişimi ve transferi konusunu da kapsayan konularda karşılıklı adlî 
yardımlaşma ve işbirliğini, ikili anlaşmalar imzalayarak ve uluslararası konvansiyon ve antlaşma
lara katılarak daha da geliştireceklerdir. 

Madde 14: 

Âkit Taraflar, işbu Antlaşma ile kuvvetlendirilen dostluk ve işbirliği bağlarının hiç bir üçüncü 
ülkenin çıkarlarını hedef almadığını ve Âkit Tarafların diğer devletlerle imzaladıkları ikili ve çok 
taraflı anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyeceğini belirtirler. 

Madde 15: 
İşbu Antlaşma, Âkit Tarafların, Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal gereklilik

lerin tamamlandığına ilişkin birbirlerine diplpmatik kanallardan bildirimde bulundukları günü izle
yen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

İşbu Antlaşma 10 yıl süreli ölüp, geçerliliğinin bitiminden bir yıl önce yazılı olarak feshi ih
barda bulunulmadıkça, beşer yıllık sürelerle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

İşbu Antlaşma Riga'da, 12 Temmuz 1994 günü, her bir metin aynı ölçüde geçerli olmak üzere 
Türkçe, Letonca ve İngilizce dillerinde üç özgün nüsha olarak imzalanmıştır. Yorumlamada fark
lılık olması durumunda İngilizce metin dikkate alınacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA LETONYA CUMHURİYETİ ADINA 
DIŞİŞLERİ BAKANI BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI 

. HİKMET ÇETİN VALDİS BİRKAVS 
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Dönem: 20 Yasama Yılı :1 

T.B.M.M. (S.Sayısı: 26) 

Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dost
luk ve İşbirliği Andlaşmasmm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/33&) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKGI 196-34211788 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET 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 

1/792 Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 784) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19.12.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-792105255 ' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.10.1994 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki 
Dostluk ve İşbirliği Ândlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Aramızda tarihî bağlar bulunan Macaristan ile ilişkilerimiz özellikle Avrupa'da yaşanan son 
değişiklikler sonrasında yeni boyutlar kazanmaya başlamıştır. 

İki ülke arasında ilişkilerin altyapısını oluşturacak anlaşmaların imzalanması yönünde yoğun 
çalışmalar başlatılmış, her düzeyde karşılıklı ziyaretler ve temaslar artmıştır. 

Bu çerçevede, iki halkın dostluğunun bir simgesini oluşturmak, ilişkilerimizin temel çerçeve
sinin dostluk ve işbirliği olduğunu uluslararası topluma açıklamak, ikili ilişkilerimizin daha da ge
liştirilmesi yönündeki iradeyi iki ülkenin tüm kamu ve özel kuruluşlarına da bildirmek amacıyla7 
Eylül 1994 günü Budapeşte'de bir Dostluk ve İşbirliği Andlaşması imzalanmıştır. 



_ 2 -

Andİaşmanın içeriği özetle aşağıda sunulmaktadır: 
Giriş bölümünde, iki tarafın 18 Aralık 1923 günlü Dostluk Antlaşmasının hükümlerine bağlı

lıkları yinelenmekte, Avrupa'da demokratik ve insancıl bir barış ortamının hüküm sürmesi yönün
deki kararlılıkları vurgulanmakta ve BM Yasası ile AGİK belgelerine uygun davranacakları teyit 
edilmektedir. 

Madde 1. — Tarafların karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirecekleri ve uluslararası hukuk il
kelerine uygun davranacakları belirtilmektedir. 

Madde 2. — Tarafların AGÎK ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri uyarınca temel 
Özgürlüklerin üstün tutulduğu bir Avrupa yaratmaya katkıda bulunacakları kaydedilmektedir. 

Madde 3. —Tarafların Avrupa'da silahsızlanma çabalarında işbirliği yapacakları vurgulan
maktadır. 

Madde 4. — Tarafların uluslararası barjş ve güvenliğe yönelik tehlikeler karşısında görüş alış 
verişinde bulunacakları belirtilmektedir. 

Madde 5. — Tarafların AB ve EFTA konusundaki deneyimlerini birbirlerine aktaracakları be
lirtilmektedir. 

Madde 6. — Dışişleri Bakanlıklarının ve Parlamenterlerin ikili ve uluslararası konularda da
nışmalarda bulunacakları kaydedilmektedir. . ' . . . ' 

Madde 7. — Tarafların AGİK başta olmak üzere uluslararası örgütlerde ve Avrupa bütünleş
mesine ilişkin konularda işbirliği yapacakları kaydedilmektedir. 

Madde 8. — Tarafların ekonomik ve ticarî ilişkilerini geliştirecekleri vurgulanmaktadır. 

Madde 9. — Tarafların askerî alanda ilişkilerini ileriye götürecekleri belirtilmektedir. 
Madde 10. — Tarafların terörizm ve uluslararası kaçakçılığa karşı işbirliği yapacakları bu 

madde ile düzenlenmektedir. 
Madde .11.— Tarafların çevrenin korunması yönünde ortaklaşa çalışacakları belirtilmektedir. 
Madde 12. — Kültür ve eğitim alanlarında işbirliği yapılacağı bu madde ile düzenlenmekte

dir. 
Madde 13. — Sağlık alanında ortak çalışmanın özendirileceği belirtilmektedir. 
Madde 14. — Turizm alanında ilişkilerin geliştirileceği, yerel yönetimler arasında bağlar ku

rulacağı kaydedilmektedir. 

Madde 15. — Antlaşmanın diğer bir ülkenin çıkarlarına yönelik olmadığı, Tarafların diğer an
laşmalardan doğan yükümlülüklerini etkilemeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 16. — Antlaşmanın yürürlüğe giriş biçimi, süresi, hangi dillerde düzenlendiği açıklan
maktadır. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/338 

Karar No. : 8 14.6.1996 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Andlaşması-
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 6.6.1996 tarihli 
6 ncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Türkiye ile arasında tarihî bağlar bulunan Macaristan ile ilişkilerin, Avrupa'da yaşanan son 
değişikliklerle kazandığı yeni boyutlar neticesinde iki ülkenin dostluğunu daha da geliştirmek 
amacını taşıyan Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Sedat Aloğlu 

İstanbul 

Üye 
Cevdet Akçalı 

Adana 

Üye 
Kamran İnan 

Bitlis 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Cemal Külahlı 

Bursa 

Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
Üye 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 

Kâtip 
Enis Sülün 
Tekirdağ 

Üye 
İsmet Sezgin 

Aydın 

Üye 
Âli Rahmi Beyreli 

Bursa 

Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Üye 
Gencay Gürün 

İzmir 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği 
Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

' MADDE 1. — 7 Eylül 1994 tarihinde Budapeşte'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Ma
caristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Andlaşması "nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

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 
M. Gülcegün 

Devlet Bakanı 
Ö.Alpago 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

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 
7V. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M.Köstepen 

Çal. ve Soş. 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 ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği And-
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MACARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDAKİ 

DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti, 

ulusları arasındaki derin tarihî ve kültürel bağları göz önüne alarak, 

ülkeleri arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, Türk ve Macar uluslarının ortak çıkarları 
doğrultusunda ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli temeli oluşturduğu inancıyla, 

daha önce imzalanmış ve yürürlüğe girmiş bütün ikili belgelere ve özellikle 18 Aralık 1923 'te 
imzalanan Dostluk Antlaşması'na bağlılıklarını teyit ederek, ' 

Birleşmiş Milletler Yasası'nın, Avrupa Konseyi'nin ve yeni bir Avrupa için Paris Yasası da
hil olmak üzere Helsinki Nihaî Senedi'nin ve onu tamamlayıcı belgelerin ilkelerine bağlılıklarını 
yineleyerek, 

Avrupa barışının ve uluslararası barışın korunmasına olan sorumluluklarının bilincinde, 

adil, insalcıl, barışçıl ve demokratik bir uluslararası düzeni kurmaya kesin kararlı olarak, 

aşağıdaki konularda anlaşmışlardır : 

MADDE 1 

Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti (bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak
lardır), iki devlet arasındaki geleneksel dostluk bağlarının önderliğinde, ilişkilerini güven, işbirliği, 
karşılıklı yarar temelinde ve egemenlik, toprak bütünlüğü ve içişlerine karışmama ilkelerine uygun 
olarak, derinleştirme ve güçlendirme kararlılıklarını yinelerler. 

MADDE2 

Taraflar, demokrasi, anayasal devlet ve insan hakları temel ilkeleri ile Avrupa Güvenlik ve İş
birliği Konferansı (AGİK) ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi hükümleri ve yükümlülükleri uya
rınca belirlenen ulusal azınlıklara tâbi kişilerin hakları dahil temel özgürlüklere saygılı bir Avrupa 
yaratmaya çalışacaklardır. 

MADDE3 

Taraflar, Avrupa'nın değişim sürecindeki siyasî ve güvenlik ortamında, istikrarı güçlendirme 
ve güvenliği artırma amacını belirlemişlerdir. 

Taraflar, bütün Avrupa'yı kapsayacak bir güvenlik işbirliği yapısı kurulması çabalarını destek
leyeceklerdir. 

Taraflar, silahlı kuvvetlerinin ve silahlarının savunma için yeterli asgarî seviyeye indirilmesi 
yönünde tavır koyacaklardır. 

Taraflar, silahsızlanma ve silahların kontrolü ile ilgili anlaşmaların, etkin denetime tâbi olarak 
tam uygulanması, ayrıca karşılıklı itimat ve güvenliği artırmayı amaçlayan ve daha çok şeffaflığı 
sağlayacak silahların denetimi önlemlerinin kabulü için de ortak gayretle ısrarlı davranacaklardır. 

MADDE4 

Taraflar, uluslararası barışı ve kendi ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini düşündükleri bir du
rumda, gerginliği azaltacak önlemler alma ve durumu Birleşmiş Milletler Yasası ve AGÎK Belge
leri ilkeleri doğrultusunda çözme konusunda görüş alışverişi için birbirleriyle acilen temas edecek
lerdir. 
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MADDE5 
Taraflar, Avrupabütünleşme sürecine katılımlarını artırmak amacıyla, Avrupa Topluluklarıy

la olan Ortaklık Anlaşmaları ile EFTA'yla olan Serbest Ticaret Anlaşmalarının uygulanmasına iliş
kin deneyimlerinden karşılıklı yararlanacaklardır. 

MADDE 6 ' 
Taraflar, ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile uluslararası ve bölgesel konular

da tavırlarının eşgüdümlenmesi amaçlarıyla danışmalarda bulunacaklar ve İki Tarafı da ilgilendi
ren bütün konularda düzenli görüşmeler yapacaklardır. 

Taraflar, siyasî danışmalarını düzenli olarak devam ettirme konusunda anlaşmışlardır. 
Tarafların parlamenterleri, ikili ilişkileri geliştirmek ve parlamentolararası işbirliğini özendir

mek amacıyla düzenli danışmalarda bulunacaklardır. 
Dışişleri Bakanları bu Andlaşmanın uygulanma durumunu izleyeceklerdir. 
Gerektiğinde iki Hükümetin diğer üyeleri arasında görüşmeler yapılacaktır. 

MADDE7 
Taraflar, AGİK kurumlarının yanısıra uluslararası örgütlerde de beraber çalışacaklardır. Taraf

lar, Avrupa bütünleşme süreci için büyük önem taşıyan alanlarda yakın işbirliği kuracaklardır. 

•MADDE .8 
Taraflar, karşılıklı yarar temelinde ekonomik ve ticarî ilişkilerin daha da geliştirilmesini des

tekleyeceklerdir. Taraflar, kendi tüzellerinin ve uluslararası sorumluluklarının yanısıra bu Andlaş
manın amaçlarına uygun olarak yekdiğerinin gerçek ve tüzelkişilerinin, malların ve hizmetlerin sı
nırlarından transit geçişini kolaylaştırmak ve karşılıklı sermaye yatırımlarını teşvik etmek ve koru
mak dahil olmak üzere, girişimcilik ve diğer ekonomik etkinlikleri için olumlu ekonomik, malî ve 
tüzel koşulları aşamalı olarak yaratacaklardır. Taraflar ikili ekonomik ilişkilerinde birbirlerinin 
aleyhinde ayırımcı önlem almaktan kaçınacaklardır. 

Taraflar, ulaştırmanın bütün alt-alanlarının yanısıra telekomünikasyon alanında da işbirliğini 
geliştirme olanaklarını inceleyecek ve bu amaç için gerekli bütün önlemleri alacaklardır. 

Taraflar, yürürlükte olan anlaşmalarla uluslararası sorumluluklarına uygun olarak, çağdaş bi
lim ve teknolojinin imkânlarından yararlanmada işbirliğini geliştirmek için gerekli koşulların yara
tılması çabalarını teşvik edeceklerdir. 

MADDE9 
Taraflar, askerî konulardaki ilişkilerini işbirliği ruhu içinde geliştireceklerdir. Bu amaçla, bu 

alanda değişim ve danışmaları teşvik edeceklerdir. 
MADDE 10 

Taraflar, örgütlü suç, uluslararası terör, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan simsarlığı, ya
sadışı göç ile tarih ve kültürmirası eserlerinin kaçakçılığına karşı mücadelede işbirliği yapacaklar
dır. 

MADDE 11 
Sürdürülebilir gelişmenin, şimdiki ve gelecek kuşakların sağlık ve refahı ve doğal kaynakların 

ussal yönetimi için çevre korumasını gerektirdiğini dikkate alarak, Taraflar çevre alanında ve 
doğanın korunmasında denklik, karşılıklılık ve karşılıklı yarar temeli üzerinde yakın işbirliğinde 
bulunacaklardır. Yerel, bölgesel ve küresel çevre sorunlarına yeterli çözüm bulabilmek amacıyla 
sınır ötesi kirlenmenin önlenmesi için gerekili ilgiyi göstereceklerdir. 
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MADDE12 
Taraflar, kültür miraslarının saklanması ve korunmasına büyük önem vererek kültür alanında 

işbirliğini güçlendirecekler ve bu amaçla ilgili Devlet ve özel girişimleri destekleyeceklerdir. 

Taraflar, yüksek ve diğer eğitim kurumları ile araştırma merkezleri arasında işbirliğini ve denk 
Avrupa programlarına uygun olarak ortak bilimsel projelerin geliştirilmesini teşvik edeceklerdir. 

Taraflar, iki ülkenin halklarının birbirlerinin dil ve kültürleriyle tanışmalarını kolaylaştırmak 
isteklerini yinelerler ve bu amaçla ilgili resmî ve özel girişimleri destekleyeceklerdir. 

Taraflar, Türk ve Macar halklarının birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla kitle 
iletişim alanında işbirliğini geliştirme arzusunda oydaşmışlardır. 

MADDE 13 
Taraflar, kamu sağlığı alanında ve özellikle hastalıkların önlenmesinde geniş işbirliğini teşvik 

edeceklerdir. 
MADDE 14 

Taraflar, ikili turizm etkinliklerini geliştirmek için hiçbir gayretten kaçınmayacaklar ve ül
keleri arasında yolculuk ve turizmi kolaylaştırmak ve desteklemek için azamî gayret gösterecekler
dir. 

Taraflar, yurttaşları, toplumsal kurumları ve yerel idareleri arasındaki ilişkileri teşvik edecek
ler ve "kardeş şehir" ilişkilerinin kurulmasını destekleyeceklerdir. 

Taraflar, ülkelerindeki spor ve gençlik örgütleri arasında değişimleri de özendireceklerdir. 

MADDE 15 
Bu Andlaşma herhangi bir ülkeye karşı değildir ve tarafların üçüncü devletlerle daha önceden 

imzalanmış olan ikili ya da çok taraflı anlaşmalarından doğan hak ve sorumluluklarını hiç bir şekil
de etkilemeyecektir. 

MADDE 16 
îşbu Andlaşma onaylanacak ve onay belgelerinin teati edildiği gün yürürlüğe girecektir. 

İşbu Andlaşma on yıl süreli olup taraflardan birinin yürürlük süresinin dolmasından bir yıl ön
ce yazılı olarak Andlaşmanm sona ereceğini bildirmemesi halinde beşer yıllık sürelerle yürürlükte 
kalmaya devam edecektir. 

Budapeşte'de 7 Eylül 1994 günü Türkçe, Macarca ve İngilizce iki özgün nüsha olarak ve üç 
metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Çevirilerde farklılık olduğu takdirde İn
gilizce metin esas alınacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MACARİSTAN CUMHURİYETİ 

ADINA ADINA 
. S.DEMİREL ARPADGÖNCZ 

m 
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Dönem: 20 Yasama Yı l ı : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 25) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Dü
zeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) 
T.C. 

Başbakanlık 26.4.1996 
Kanunlar ve Kararlar 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 adlan belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

11794 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma 
Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

TC. 
Başbakanlık 19.12.1994 

•Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.KKG/101-793/05256 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.10.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek 
Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı''ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Polonya ile yüzyıllar öncesine ulaşan dostluk ilişkilerimiz son yıllarda karşılıklı güven, yarar 
ve işbirliği temelinde, hemen hemen bütün ikili alanlarda önemli ve hızlı gelişmeler sağlanarak sür
dürülmektedir. 

Soğuk savaş sonrasında Avrupa'da yaşanan gelişmeler ile Polonya'nın demokratikleşme ve 
Batı ile bütünleşme yönünde sağladığı ilerlemeler Türkiye-Polonya ilişkilerinde de yeni olanaklar 
yaratmıştır. Bu çerçevede, en üst düzeyde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiş, ilişkilerimizin alt 
yapısını oluşturmak üzere, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması başta olmak üzere çeşitli anlaşmalar im
zalanmıştır. 



İkili ilişkilerde sağlanan bu gelişmeler, bir çok uluslararası soruna ilişkin iki ülkenin bakış açı-
lanndaki yakınlık ve bölgesel sorunlar karşısındaki ortak duyarlılık, uluslararası forumlarda da iş
birliğinin arttırılmasını ve iki ülke yetkililerinin birbirleriyle sürekli danışmalarda bulunmalarını 
sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasının gerekliliğini gündeme getirmiştir. Ayrıca 3 Kasım 
1994 günü imzalanan Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının 4 üncü maddesi de iki ülke arasında da
nışmalarda bulunulmasını öngörmektedir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in 2-4 Kasım 1994 günlerinde Polonya'ya yap
tıkları ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmelerde de iki ülke arasında ikili, bölgesel ve ulusla-

. rarası gelişmeler üzerinde bilgi değişiminde bulunmasını ve ortak değerlendirme yapılmasını sağ
layacak biçimde sürekli danışmalarda bulunulmasının yararı üzerinde görüş birliğine varılmıştır. 

Bunun üzerine yapılan karşılıklı çalışmalar sonucunda oluşturulan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin 
Protokol" 19 Temmuz 1994 günü Ankara'da imzalanmıştır. 

Protokol uyarınca, iki ülke arasında işbirliğinin arttırılması ve ikili ilişkilere yeni boyutlar ek
lenmesi amacıyla ikili, bölgesel ve uluslararası konularda yüksek düzeyli danışmalar yapmak üze
re bir Komite oluşturulacaktır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 14.6.1996 
Esas No.: 1/340 

Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Ko

mitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı Komisyonumuzun 6.6.1996 Tarihli 6 ncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katıl
malarıyla görüşülmüştür. 

Soğuk savaş sonrasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerle Polonya'nın demokratikleşme ve Ba
tı ile bütünleşme yönünde sağladığı ilerlemeler Türkiye ile Polonya ilişkilerinde yeni olanaklar ya
ratmıştır. Birçok uluslararası soruna iki ülkenin bakış ve bölgesel sorunlar karşısındaki ortak du
yarlılıkları, uluslararası forumlarda da işbirliğinin arttırılması ve iki ülke yetkililerinin birbirleriyle 
sürekli danışmalarda bulunmalarını sağlayacak bir mekanizmanın gerekliliği noktasından hareket
le hazırlanan Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan • Kâtip 

Sedat Aloğlu * Enis Sülün 
İstanbul ' Tekirdağ 

Üye Üye 

Cevdet Akçalı İsmet Sezgin 
Adana Aydın 
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Üye 
Kamran tnan 

Bitlis 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Cemal Külahlı 

Bursa 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Ercan Karakaş 

İstanbul 
Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 

Üye 
Bekir Aksoy 

Çorum 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 
Üye 

Gencay Gürün 
İzmir 
Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürcldi Danışma 
Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1.-19 Temmuz 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Po

lonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Damşma Komitesi Kurulmasına İlişkin Pro-
tokolün"un 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 
M. Gülcegün 

^ Devlet Bakanı 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı 
N. Kurt / 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S.Sümer 

Devlet Bakanı 
S. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

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 
Af. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. 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 ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma 
Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Tasarının, 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE POLONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YÜKSEK DÜ
ZEYLİ SÜREKLİ DANIŞMA KOMİTESİ KURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL 

Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti, 

- Çok yönlü ikili ilişkilerinin derinleştirilerek, güçlendirilmesine ve aralarında varolan işbirli
ğine yeni boyutların eklenmesine katkıda bulunmaya istekli olarak ve 

- 3 Kasım 1993 günü Varşova'da imzalanmış olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Giriş 
bölümüne ve 4 üncü Maddesine atıfta bulunarak, 

aşağıdaki konularda anlaşmışlardır. 
MADDE 1 

Taraflar, aralarında yüksek düzeyli danışmalar yapmak üzere bir "Komite" kuracaklardır. 

"Komite" Tarafları temsil eden heyetlerden oluşacaktır. 
MADDE2 
Heyetlere aynı seviyede yüksek düzeyli yetkililer başkanlık edeceklerdir. 
Taraflar, heyet üyelerini daha önceden diplomatik kanallardan kararlaştırılmış gündemin ge

reklerine uygun olarak seçeceklerdir. 
MADDE 3 
Komite, yılda bir kereden az olmamak üzere, gerekli görülen herhangi bir zamanda, Tarafla

rın başkentlerinde dönüşümlü olarak toplanacaktır. 
MADDE4 
Komite, 
- Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Antlaşması ile 

diğer ikili anlaşmaların uygulama durumlarını değerlendirecek, 
- İki ülke arasındaki yüksek düzeyli ziyaretlerin sonuçlarını inceleyecek ve izleyecek, 
- Siyasî, ekonomik, konsolosluk, kültürel ve bilimsel ikili ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendi

recek ve bu ilişkileri daha da ilerletme yolları üzerinde görüş alışverişinde bulunacaktır. 
Taraflar, karşılıklı uzlaşmayla, askerî işbirliğini ve savunmaya ilişkin konuları toplantı günde

mine ekleyebilirler. 
MADDE5 
Komite toplantıları sırasında Taraflar uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile herhangi bir Ta

rafça önemli görülen güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunacaklardır. 
Taraflar, bölgesel ve uluslararası sorunlarda işbirliği olanaklarını da araştıracaklardır. 
Heyetler, iki Tarafın imzacısı oldukları çok taraflı anlaşmaların sonuçlarını da değerlendirebi

lirler. 
MADDE6 
Komite toplantıları sırasında heyetler, çeşitli ilgi konularını ayrıntılı olarak tartışmak üzere alt 

gruplar ve/veya çalışma grupları oluşturmayı kararlaştırabilirler. Alt gruplar ve çalışma grupları in
celemelerinin sonuçlarını Komiteye rapor edeceklerdir. 

MADDE7 
Heyetler, ilgili makamlarına Komite toplantılarının sonuçlarını rapor ederek önerilerde bulu

nacaklardır. 
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MADDE 8 

Komitenin ve alt/çalışma gruplarının çalışma dili, aksi kararlaştırılmadığı takdirde, ingilizce 
olacaktır. 

MADDE9 

Alt veya çalışma grupları toplantılarınmki dahil, toplantının düzenlenme giderleri karşılıklılık 
temeli üzerinde, ev sahibi ülke tarafından üstlenilecektir. 

Ziyaret eden heyetler kendi seyahat, ibate ve iaşe harcamalarını ödeyeceklerdir. 

MADDE 10 
işbu Protokol Tarafların kendi hukukî mevzuatına göre onaylanacak ve Protokolün onayına 

ilişkin son bildirimin yapıldığı gün yürürlüğe girecektir. 

İşbu Protokol 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve Taraflardan biri yürürlülük süresinin biti
minden en az 6 ay önce yazılı olarak bildirimde bulunmadığı takdirde, birbirini izleyen beşer yıl
lık sürelerle, yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Taraflar bu Protokolün hükümlerini imza tarihinden itibaren uygulamayı kararlaştırmışlardır. 

Ankara'da 19 Temmuz 1994 günü, her biri eşit ölçüde geçerli olan, Türkçe, Lehçe ve İngiliz
ce dillerinde ikişer nüsha imzalanmıştır. Farklı yorumlama durumunda İngilizce metin esas alına
caktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ POLONYA CUMHURİYETİ 
ADINA ADINA 

HİKMET ÇETİN ANDRZEŞ OLECHOV/SKİ 

©E 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 57) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko

misyonu Raporu (1/359) 

T.C. 
Başbakanlık 26.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar 
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 Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/861 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 22.5.1995 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-87412268 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.4.1995 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
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GEREKÇE 
Hindistan, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşkusuz, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketleri
nin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hareketleri
nin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem arzetmek-
tedin Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında 31 Ocak 1995 tarihin
de Yeni Delhi'de "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol" 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 ikâmet 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 mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit Dev
letlerde önlenmesi ile Hindistan'lı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Hindis
tan'ın daha cazip hale geleceği tabidir. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 28 madde ile 
Protokolden meydana gelmiştir. Anlaşma maddeleri ile Protokolün gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde İ .~ 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 Devletlerden (Hindistan ve 

Türkiye) 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 gelir üzerinden alman vergilere uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Hindistan Cumhuriyetinde gelir vergisi ye 
buna bağlı olarak alınan ek vergiler; Türkiye Cumhuriyetinde ise gelir ve kurumlar vergileri ile ge
lir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların yeri
ne alınacak ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilerin de 
Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının, 
vergi mevzuatlarında yaptıkları 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: 57) 
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Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Hindistan", "Bir Âkit Devlet" ve "Diğer Âkit Dev
let", "Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kayıtlı Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü" ve 
"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 bir önem arzetmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzel kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçları bakımından; ev, ikametgâh, kanunî merkez, (kayıtlı merkez) iş merkezi veya benzer ya
pıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmek
tedir. Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunu
muz ise kanunî 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 Devle
tin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Âkit Devletin de mukimi olması 
halinde sorunun, Âkit Devletlerin yetkili makamlarınca karşılıklı anlaşma yolu ile çözümleneceği 
belirtilmiştir. 

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. 

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, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yerler, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi için kullanılan 
tesis veya yapılar, bir kimsenin başkaları için depolama hizmeti sağladığı depolar, malların satıldı
ğı veya siparişlerin alınıp verildiği yer olarak kullanılan satış yerleridir. 

Ayrıca, bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesinin veya bunlarla ilgili gözetim 
faaliyetlerinin birlikte veya ayrı ayrı altı ayı aşan bir süre devam etmesi veya makine ve ekipman 
satışının yanısıra arızi olarak sürdürülen ve süresi altı ayi aşmayan proje veya gözetim faaliyetleri
ne ödenen ücretlerin, makine ve ekipman satış fiyatının yüzde 10'unu aşması halinde bu faaliyet
lerin bir işyeri oluşturacağı belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 57) 
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Bir teşebbüsün altı aydan fazla bir süre bir Âkit Devlette petrot üretimi, çıkartılması veya aran
ması amacıyla kiralık makine ve tesis kullanması veya kullandırması ile bunlarla bağlantılı hizmet 
veya imkân sunması halinde bu Âkit Devlette bir işyerine sahip olarak kabul edileceği öngörülmek
tedir. 

3 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada daimî temsilcilik düzenlenmiştir. Fıkraya göre, bir kişi diğer Âkit Devletin bir 
teşebbüsü adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, 
böyle bir yetkisi olmamasına rağmen ilk bahsedilen Devlette, teşebbüs adına sevk ettiği mal ve ti
carî eşya stoku bulundurursa veya ilk bahsedilen Devlette, teşebbüsün kendisi veya teşebbüsçe 
kontrol edilen, eden veya ayni ortak kontrole tabi diğer teşebbüsler için düzenli olarak siparişlerde 
bulunursa, bu Devlette bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

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 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 (Ormancılıktan elde edilen gelir dahil) da kapsama dahil et
mektedir. 

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 şekilde 

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 bu işyerine atfedile-
bilen 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. 
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3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine 
ilişkindir. 

4 üncü fıkra, işyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticarî eşya alın
ması dolayısıyla hiç bir kazanç atfedilemeyeceğini öngörmektedir. 

5 inci fıkrada, işyerine atfedilen kazançların, aksine bir neden olmadıkça yıldan yıla aynı me-
todla belirleneceği hükme bağlanmaktadır. 

6 ncı fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. - Deniz ve Hava Taşımacılığı 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafik kapsamına giren türden gemi ve
ya uçak işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlet
te vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile bu tür kazançlar kaynak Devlette ver
giden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançların, 
gemi veya uçakların sahipleri, kiracıları veya kullanıcıları tarafından deniz ve hava yoluyla yolcu, 
posta, mal veya hayvan taşımak suretiyle elde edilen kazançlar ile birlikte, sözkonusu taşımacılık 
için diğer teşebbüsler adına bilet satılması, taşımacılıkla doğrudan bağlantılı diğer faaliyetler ve ge
milerin veya uçakların arızi olarak kiralanmasından elde edilen kazançları da kapsayacağı öngörül
mektedir. 

3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte gemilerin veya uçakların işletilmesi ile bağlantılı olarak 
kullanılan konteynerlerin (çekiciler, mavnalar ve konteyner taşımacılığı ile ilgili ekipmanlar dahil) 
kullanım, bakım veya kiralanmasından elde edilen kazançların mukim olunan Devlette vergilendi
rilmesi öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, 1 inci ve 3 üncü fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya 
uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu 
hükme bağlanmaktadır. 

5 inci fıkrada, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliği ile bağlantılı mevduat faizle
rinin, gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazanç gibi kabul edileceği ve 11 inci madde 
hükümlerinin uygulanmayacağı 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
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. 
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2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu yani temcttülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, diğer Âkit Devlet mukimine ödenen te
mettü üzerinden kaynak Devlette alınacak vergi, gayri saf i temettü tutarının % 15'ini aşmayacaktır. 

3 üncü fıkrada "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendiril
dikten sonra, kalan kazanç üzerinden bu maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği ön
görülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6-b numaralı bendiyle 
paralellik arzetmektedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu diğer Akit Devlette 
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunması ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri 
arasında etkin bir bağ bulunması halinde, sözkonusu temcttülerin bu madde çerçevesinde vergilen
dirilmeyeceğini öngörmektedir. Bu durumda, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümleri uygula
nacaktır. ' 

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, kaynak Devlette alınacak verginin, faiz elde eden kişinin faizin gerçek lehdarı 

olması ve faizin bir finansal kurum veya bir banka tarafından verilen herhangi bir borca karşılık 
ödenmesi halinde yüzde 10, tüm diğer durumlarda gayrisafi tutarın yüzde 15'ini aşmayacağı öngö
rülmüştür. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin hükümeti, yerel idaresi veya po
litik alt bölümünce; diğer Âkit Devletin Merkez Bankasınca veya Türkiye İthalat-İhracat Bankası 
(Eximbank) ve Hindistan Eximbankasmca elde edilen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tu
tulmasına ilişkindir. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizin bu maddede yer alan indirimli vergi oranına 

göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği öngörül
mektedir. 

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 yeri 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; ödeyicisi ile 
faiz-lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu İse, 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 de dikkate alınarak Âkit Dev
letlerin iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. - Gayrimaddî Hak Bedelleri ve Teknik Hizmet Ücretleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan ki

şinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddî hak bedelleri veya teknik hizmet ücretlerinin elde edildiği Dev

lete de yüzde 15'i aşmayacak şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
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3 üncü fıkra, "gayrimaddî hak bedelleri"nin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkra, "teknik hizmet ücretleri"nin tanımı yapılmaktadır. 

5 inci fıkrada, bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedelleri veya 
teknik hizmet ücretlerinin indirimli vergi oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hü
kümlerine göre vergilendirileceği öngörülmektedir. 

6 ncı ve 7 nci fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddî hak bedelleri ve teknik hizmet ücret
lerinin 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 varlıklar ile bu işyeri veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç
ların, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçaklar ile bunların işletilmesine tah
sis edilen menkul varlıklann satışından elde edilen kazançların yalnızca gemi ve uçakları işleten te
şebbüsün kayıtlı merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, varlığı esas itibariyle doğrudan veya dolaylı olarak gayrimenkul varlıktan olu
şan bir şirketin sermaye pay senetlerindeki hisselerinin elden çıkarılmasından doğan sermaye de
ğer artış kazançlarının kaynak Devlette vergilendirilmesi öngörülmektedir. 

5 inci fıkrada, bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirketin 4 üncü fıkrada bahsedilenlerin dışın
daki hisselerin elden çıkarılmasından doğan sermaye değer artış kazançlarının da bu Devlette ver
gilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

6 ncı fıkrada, bu maddenin daha önceki fıkralarında değinilenler dışında kalan varlıkların el
den çıkarılmasından doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Dev
lette; sözkonusu varlıklann iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan de
ğer artış kazançlarının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançlarının, kazan

cı elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği; ancak, bu kişinin diğer Âkit Devlette bu
lunan sabit bir yeri kullanarak icra ettiği serbest meslek faaliyetlerinden veya bu diğer Devlette il
gili bir önceki yıl veya gelir yılı içinde 183 günü aşan faaliyet icrasından elde ettiği kazancın, söz
konusu sabit yere atfedilen miktarla ya da bu Devlette bulunulan süre içinde icra edilen faaliyetle 
sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebileceği 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 Devlete 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 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. 
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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 Türkiye yönünden ilgili takvim yılı içinde, Hindistan yönünden ise ilgi
li malî yıl içinde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması 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 bir işyerinden veya sabit yerden yapılması du
rumunda, elde edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen bir gemi veya uçak
ta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelirlerin, teşebbüsün kayıtlı merkezinin bulunduğu 
Âkit 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 Âkit Devlette 
vergilendirileceği Öngörülmektedir. 

Madde 17 . - Artist ye Sporcular 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konulan 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 Âkit Devlette yapılacağını öngörmek
tedir. Ancak böyle'bir durumda, ticarî kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin ver
gilendirilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmayıp, 
vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü 
veya mahallî idaresine ait kamusal fonlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak önemli ölçüde 
desteklenen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelire 1 ve 2 nci fıkra hükümlerinin uygu
lanmayacağı, böyle durumlarda sözkonusu gelirin yalnızca mukim olunan Devlette vergilendirile-
bileceği öngörülmüştür. 

Madde 18.-Özel Emekli Maaşları 
1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen ve 19 uncu maddede bahsedilen emekli ma

aşları dışındaki emekli maaşları veya düzenli ödemelerin, bunları elde edenin mukim olduğu Dev
lette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. Bu hüküm aynı zamanda bir Âkit Devlet mukimi
ne ödenen ömür boyu gelirlere de uygulanacaktır. 

2 nci fıkrada, uğranılan şahsî zararları tazmin etmek amacıyla bir Âkit Devlet veya politik alt 
bölümü tarafından ödenen emekli maaşları ve ömür boyu gelirler ile diğer düzenli veya arızi öde
melerin yalnızca bu Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında "emekli maaşı" teriminin, 4 üncü fıkrasında ise "düzenli ödeme" 
teriminin tanımları yapılmaktadır. 
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Madde 19. - Kamu Görevleri Karşılığında Ödenen Emekli Maaşları ve Yapılan Diğer Ödemeler 

1 inci fıkrada, bir Akit Devlet, politik alt bölüm veya mahallî idare tarafından ödenen ve emek
li maaşı dışında kalan menfaatlerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörül
mektedir. Ancak, hizmet diğer Devlette yapıldığında ve gelir elde eden o Devletin mukimi oldu
ğunda, bu kişinin bu Devletin vatandaşı olması veya yalnızca hizmet sunmak için bu Devletin mu
kimi durumuna geçmemiş olması şartıyla elde edilen gelirler bu diğer Devlette de vergilendirilebi-
lecektir. 

2 nci fıkrada, bir Akit Devlet, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından oluşturulan 
fonlardan ödenen emekli maaşlarının bu Devlette vergilendirilmesi öngörülmektedir. Bununla be
raber sözkonusu gerçek kişinin bu Devletin bir mukimi ya da vatandaşı olması halinde vergilendir
me yalnızca diğer Âkit Devlette yapılabilecektir. 

3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün de
ğil, (-15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 

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 meslekî 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 bulundukları 
Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bu diğer Devlette vergiden istisna edilece
ği hükme bağlanmaktadır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devletin vatandaşı olan bir öğrenci veya stajyerin diğer Devlette öğ
renimi veya mesleği ile ilgili uygulama alışkanlıkları kazanmak üzere Türkiye'de bir takvim yılı 
Hindistan'da ise bir malî yıl içinde 183 günü aşmamak üzere ifa ettikleri hizmet karşılığında elde 
ettikleri ücretlerin, hizmetin ifa edildiği Devlette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 21. - Diğer Gelirler 
1 inci fıkrada, 2 nci fıkrada belirtilen şartlar saklı kalmak üzere, nerede doğarsa doğsun, bir 

Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaşmanın daha önceki maddelerinde açıkça belir
tilmeyen gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hük
me bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, bir Âkit Devletin mukimi olan sözkonusu gelir lehdarının, diğer Devlette bulu
nan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunması ve sözkonusu hak veya varlık ile bu işyeri ara
sında etkin bir bağ bulunması halinde, bu gelirin 7 nci maddeye göre vergilendirileceği hükme bağ
lanmıştır. Ancak, 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen 
gelirler fıkra kapsamına dahil edilmemiştir. 

3 üncü fıkrada, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri dikkate alınmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi
nin bu Anlaşmanın daha önceki maddelerinde belirtilmeyen ve diğer Âkit Devlette doğan gelirle
rinin kaynak Devlette vergilendirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 22. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Madde, çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir. 
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1 inci fıkrada, Âkit Devletlerin yürürlükteki mevzuatlarının, Anlaşmaya aykırı hükümler içer
mediği sürece gelirin vergilendirilmesinde hüküm ifade edeceği öngörülmüştür. 

2 nci fıkra, Hindistan mukimleri için çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği açıklanmaktadır. 
Buna göre, bir Hindistan mukimi Türkiye'de vergilendirebilen bir gelir elde ettiğinde, sözkonusu 
gelir için Hindistan'da hesaplanan vergiden, Türkiye'de ödediği vergiyi mahsup edebilecektir. Ancak 
bu mahsup, Türkiye'de vergilendirilebilen gelire isabet eden gelir vergisi miktarını aşmayacaktır. 

3 üncü fıkrada, Türkiye'de mukim olan, diğer bir ifade ile Türkiye'de tam mükellef statüsün
de olan gerçek ve tüzelkişilerin çifte vergilendirilmelerinin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Fıkranın 
(a) bendine göre, (b) bendinde kavranan gelirler hariç olmak üzere, bir Türkiye mukiminin Hindis
tan'da vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, Türkiye bu geliri vergiden muaf tutacaktır. 
Bununla beraber, Türkiye, bu kişinin geriye kalan gelirlerine ilişkin verginin hesaplanmasında, mu
af tutulan gelir sanki vergiden muaf değilmiş gibi bir vergi oranı uygulayabilecektir. Fıkranın (b) 
bendi, bir Türkiye mukiminin bu Anlaşmanın 10, 11 ve 12 nci maddeleri ile 13 üncü maddenin 6 
nci fıkrası gereğince Hindistan'da vergilendirilebilen bir gelir elde etmesi halinde, Türkiye, sözko
nusu gelir için Hindistan'da ödenen verginin, bu mukimin tüm dünya gelirleri üzerinden Türki
ye'de hesaplanan vergisinden mahsup etmesine izin vereceğini öngörmektedir. Ancak bu mahsup, 
Hindistan'da vergilendirilebilen gelire isabet ve mahsuptan önce Türkiye'de hesaplanan gelir ver
gisi miktarını aşmayacaktır. 

Madde 23. - 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, 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 şahsî veya ailevî durumları dolayısıyla uy
guladıkları şahsî indirimler ile vergi ve matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygu
lamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

Madde 24. - 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 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 bir vergileme yarat
tığı veya yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamaktadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilecektir. 
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2 nci fıkrada, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makamın sorunu kendisinin çözememesi 
durumunda, diğer Devletin-yetkili makamıyla sorunu çözmek için gayret göstereceği hükme bağ
lanmıştır. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri hük
me bağlanmıştır. 

4 üncü fıkra, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için yetkili makamların doğrudan haberleşebile
ceklerini öngörmektedir. 

Madde 26. - Diplomat Hüviyctindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının uluslararası hu

kukunun genel kurallarına ve Özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları malî ayrıcalıklarının 
bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27. - Yürürlüğe Girme 
Maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm ifa

de edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, Akit Devletlerin her birinin Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi için gerekli işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirmesini müteakip, bu bildirimlerin so
nuncusunun alındığı ayı takip eden birinci gün yürürlüğe girecek ve hükümleri; Türkiye'de 1 Ocak 
1994 günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için, Hindistan'da 
ise 1 Nisan 1994 günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için 
uygulanacaktır. 

Madde 28. - Yürürlükten Kalkma 
Maddede, Anlaşmanın yürürlüğe girdikten sonra beş yıllık süre için yürürlükte kalacağı, bu 

süreden sonra taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlüğünün devam edeceği belir
tilmekte, fesih usulü açıklanmakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dö
nemleri için hüküm ifade edeceği belirlenmektedir. 

PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ 

Fıkra 1 ' 

Anlaşmanın 3 üncü maddesiyle ilgilidir. 
3 üncü maddenin 1 inci fıkrası (c) bendine atfen, "vergi" teriminin Anlaşmanın uygulandığı 

vergilerin herhangi bir kusur veya ihmal sonucu ödenmemesi nedeniyle ödenmesi gereken veya ce
za mahiyetinde olan meblağları kapsamayacağı öngörülmüştür. 

Fıkra 2 
Anlaşmanın 5-inci maddesiyle ilgilidir. 
5 inci maddenin 2 nci fıkrası (J) bendinde kavranan teşebbüsün, 12 nci madde (Gayrimaddî 

Hak Bedelleri ve Teknik Hizmet Ücretleri) ve 14 üncü madde (Serbest Meslek Faaliyetleri) hü
kümlerine göre değil, bu maddeye göre vergilendirildiği hükme bağlanmaktadır. 

Fıkra 3 
Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile ilgilidir. ' , 

7 nci maddenin 1 inci fıkrasına atfen, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette bir iş
yerine sahip olması ve diğer Devletteki işyerinde sattığı mal ve ticarî eşyanın aynısını veya benzer
lerini bu diğer Devlette satması; veya diğer Devletteki işyerinde icra ettiği diğer ticarî faaliyetleri
nin aynısını veya benzerlerini bu diğer Devlette icra etmesi halinde, bu satışlardan veya ticarî fa-
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aliyetlerden elde edilen gelirin, diğer Âkit Devletteki işyerinin gelirinin bir parçası olarak kabul 
edileceği öngörülmektedir. 

Fıkra 4 

Anlaşmanın 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile ilgilidir. 
7 nci maddenin 3 üncü fıkrasına atfen, Hindistan'da bir işyeri ile ilgili olarak, işyeri kazancı

nın belirlenmesinde indirilecek olan Hindistan dışında yapılan genel idare ve yönetim giderlerin
den en az; a) belirlenen toplam gelirin yüzde 5'ine eşit bir meblağ, b) ortalama ana merkez gider
lerine eşit bir meblağ veya c) Hindistan'da işyeri faaliyetine atfedilebilen ana merkez giderlerinin 
belli bir meblağının dikkate alınacağı öngörülmektedir. Ancak, belirlenen toplam gelirin zarar ol
ması halinde, (a) bendindeki meblağ, ortalama belirlenmiş toplam gelirin yüzde 5'i oranında hesap
lanacaktır. 

Ayrıca, "Belirlenen toplam gelir", "Ortalama belirlenen toplam gelir", "Ortalama ana merkez 
giderleri" ve "Ana merkez giderleri" ifadelerinin, 1961 tarihli Hindistan Gelir Vergisi Kanununda 
belirlenen anlamı ifade edeceği hükme bağlanmıştır. 

Fıkra 5 
Anlaşmanın 23 üncü maddesiyle ilgilidir. 

23 üncü maddenin 1 inci fıkrasında yer alan "Aynı koşullarda" ifadesinin, olağan vergi kanun
larının ve düzenlemelerinin uygulanması açısından hukuken ve fiilen önemli ölçüde benzer koşul
lardaki vergi mükelleflerine (gerçek kişilerin, tüzel kişilerin, ortaklıkların ve derneklerin) ilişkin ol
duğu şeklinde anlaşılacağı öngörülmektedir. 

Bu husus, Devletlerden birinin bir vatandaşının, üçüncü bir Devlette mukim olması ve diğer 
Devlette iş yapması halinde bu kişinin, diğer Devletin bir vatandaşı olup üçüncü bir Devlette mu
kim olan ve bu diğer Devlette iş yapan bir kişinin tabi tutulduğu veya tutulabileceği vergilemenin 
ve buna bağlı mükellefiyetlerin aynısına tabi tutulacağı anlamına gelecektir. 

Fıkra 6 
Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette tarım faaliyetlerinden elde ettiği gelire bu An

laşma hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 28.6.1996 
Esas No. : 1/359 
Karar No. : 23 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 22.5.1995 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" er
ken genel seçimler nedeniyle 19 uncu Yasama Dönemi bittiğinden hükümsüz (kadük) sayılmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmü uyarınca anılan tasarının yeni
lenmesi suretiyle görüşülmesi talebi ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını içeren yazının 
26.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması üzerine, sözkonusu Ta
sarı Başkanlıkça 4.6.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 23 üncü maddesi 
uyarınca, talî komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da 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 Kurulunun 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 
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 özelliklerinin biri, ülkeler arasındaki mal, sermaye 
ve emek akışının giderek yoğunlaşması nedeniyle ortaya çıkan ekonomiler arası etkileşimdir. Ya
bancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, holdinglerin bünyelerindeki şirketleri dünyanın dört bir tara
fına yayması, şirketlerin yabancı ülkelerde şube oluşturmaları, alacaklısı ve borçlusu farklı ülkeler
de 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 Hindistan 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 amaç
la, Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında 31 Ocak 1995 tarihinde Yeni Delhi'de 
imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılı
ğına Engel Olma Anlaşması" incelendiğinde; 

— Sözkonusu ülke vatandaşlarının aynı gelir üzerinden her iki ülkede ayrı ayrı vergilendiril
melerinin önlenmesi ve bu suretle her iki ülke yatırımcılarına karşılıklı olarak güvenli yatırım or
tamı yaratılmasının, 

— Vergi Kaçakçılığının önlenmesi ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin il
kelerin tespit edilmesinin, 
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Amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan görüşmeleri takiben, sözü edilen Anlaşma ve eki Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair düzenlemeyi ihtiva eden Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerin 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. 
Başkan 

Biliekin 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 
İçel 
Üye 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Üye 
Sabri Tekir 

İzmir 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

(İmzada bulunamadı) 

Başkanvekili 
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 
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Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Ahmet Kabil 
Rize 

Üye 
Veysel Atasoy 

Zonguldak 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada bulunamadı. 

Üye 
Miraç Akdoğan 

Malatya 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1 . -31 Ocak 1995 tarihinde Yeni Delhi'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önle
me ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulun
muştur. 

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. Yard. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
A. Baykal 

Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu 

Devlet Bakanı 
Z Halis 

Adalet Bakanı 
. M. Moğultay 

Dışişleri Bakanı 
E. İnönü 

Bay. ve Jskân Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı ..,-
O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratltoğlu 

Devlet Bakanı V. 
İ.Attila 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Millî Savunma Bakanı 
M. Golftan 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
R. Şahin A.G. Gürhan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. Kültür Bakanı 
R. Şahin M. E. Karakaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
N.Kıırt 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H.Akyol 

Turizm Bakanı 
/. Gürpınar 

Çevre Bakanı V. 
H. Ekinci 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 

Eki Protokolün Onayanmasmm 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 HİNDİSTAN CUMHURİYETİ 

ARASINDA 

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA 

ENGEL OLMA ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

VE 

HİNDİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi 
kaçakçılığına engel olan 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 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 ve bunun yanısıra sermaye 
değer artışlarına uygulanan 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) Hindistan'da: 

i) gelir vergisi ve buna bağlı olarak alınan ek vergiler; 

(Bundan böyle "Hint Vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Anlaşma aynı zamanda, her bir Akit Devlet tarafından 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, 
vergi kanunlarında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, metin aksini öngörmedikçe: 

a) i) 'Türkiye" terimi, Türkiye Kanunlarının yürürlükte olduğu sahalar dahil Türkiye 
Cumhuriyeti'nin egemenlik alanını, bunun yanısıra Türk Hukuku ve uluslararası hukuk 
uyarınca Türkiye'nin yargı yetkisi ve egemenlik haklarına sahip olduğu Türk karasularını 
ifade eder; 
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ii) "Hindistan" terimi, karasuları ve üzerindeki hava sahası dahil Hindistan'ın egemenlik 
alanını, bunun yanısıra Hint Hukuku ve uluslararası hukuk uyarınca Hindistan'ın 
egemenlik haklarına, diğer haklara ve yargı yetkisine sahip olduğu deniz alanlarını ifade 
eder; 

b) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya 
Hindistan anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, metnin gereğine göre, Hindistan vergisi veya Türk vergisi anlamına gelir; 

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve ilgili Akit Devletlerin yürürlükteki vergi kanunlarına 
göre vergiye tabi tutulabilen herhangi bir kişiliği kapsar; 

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya ilgili Akit Devletlerin yürürlükteki vergi kanunlarına 
göre şirket veya tüzel kişilik olarak muamele gören kişilikler anlamına gelir; 

f) "Kayıtlı Merkez" terimi her bir'Akit Devletin Kanunlarında öngörülen aynı anlamı 
taşıyacaktır; 

g) "Vatandaş" terimi bir Akit Devletin vatandaşlığını elde eden herhangi bir gerçek kişiyi ve 
bir Akit Devletin yürürlükte olan mevzuatı gereğince statü kazanan herhangi bir hükmi 
şahsı, ortaklığı veya demeği ifade eder; 

h) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir Akit 
Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Akit Devletin mukimi tarafından 
işletilen teşebbüs anlamına gelir; 

i) "Yetkili makam" terimi: 

i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya yetkili temsilcisini; 

ii) Hindistan'da Maliye Bakanlığı (Gelir Bölümü) nda Merkezi İdareyi veya yetkili 
temsilcisini 

ifade eder; 

j) "Uluslararası trafik" terimi, bir Akit Devlet teşebbüsü tarafından bir gemi veya uçak 
işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder, ancak, yalnızca diğer Akit Devlet sınırları içinde 
yapılan gemi veya uçak işletmeciliği bu kapsama dahil değildir. 

2. Bir Akit Devletin 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" terimij o Devletin mevzuatı 
gereğince ev, ikametgah, kanuni merkez (kayıtlı merkez), iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi 
bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. 

2.1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akit Devlette de mukim olduğunda, bu 
kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre 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 bir mukimi olarak 
kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin 
her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi kalmayı adet 
edindiği evin bulunduğu Akit Devletin bir mukimi olarak kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Akit 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 
olarak kabul edilecektir; _• . 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine 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, Akit Devletlerin yetkili makamları, sorunu bu Anlaşmanın 25 inci maddesi uyarınca karşılıklı 
anlaşmayla çözeceklerdir. 

* Madde 5 

İŞYERİ 
1.Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 

kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 

a) Yönetim yeri; 

b)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) Doğal kaynakların aranması ve İşletilmesi için kullanılan bir tesis veya yapı; 

h) Bir kişinin başkaları için depolama hizmetleri sağladığı bir depo; 

i) Malların satıldığı veya siparişlerin alınıp verildiği yer olarak kullanılan bir satış yeri; 

j) i) bir inşaat şantiyesi veya yapım, kurma veya montaj projesi veya bunlara ilişkin gözetim 
faaliyetlerinde, sözkonusu şantiyeler, projeler veya faaliyetler (birlikte veya ayrı ayrı) 6 ayı 
aşan bir süre devam ettiğinde; veya 

ii) makina ve ekipman satışının yanısıra arızi olarak sürdürülen ve süresi 6 ayı aşmayan 
proje veya gözetim faaliyetlerinde; bu proje ve gözetim faaliyetleri için ödenen ücretler 
makina ve ekipman satış fiyatının % 10'unu aştığında işyeri oluşturacaktır. 

Bu fıkranın amaçları bakımından, bir teşebbüsün 6 aydan fazla bir süre bir Akit Devlette petrol 
üretimi veya çıkartılması veya aranması amacıyla kiralık makina ve tesis kullanması veya kullandırması 
ve bunlarla bağlantılı hizmet veya imkan sunması halinde, bu Akit Devlette bir işyerine sahip olduğu ve 
bu işyeri vasıtasıyla işlerini yürüttüğü kabul edilecektir. 
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3. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin şunları 
kapsamadığı kabul edilecektir: 

a) Teşebbüs olanaklarının yalnızca malların veya ticari eşyanın depolanması, teslimi veya 
. ' teşhiri amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, arızi teslim veya teşhir 
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 teşebbüse mal veya ticari eşya satın alma veya bilgi 
toplama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca reklam, bilgi toplama, bilimsel araştırma yapma veya 
teşebbüs için hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan benzeri faaliyetler için elde 
tutulması; 

f) Teşebbüse ait mal veya ticari eşyanın kapanma aşamasında olan geçici fuar veya 
sergilerde satılması; 

g) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, a) ile f) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin bir 
veya birkaçını birarada icra etmek için elde tutulması; 

4. 1 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 aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, ilk bahsedilen Akit Devlette bir işyerine sahip kabul 
edilecektir: 

a) Eğer bu kişi, faaliyetleri teşebbüs için mal veya ticari eşya satın alma ile sınırlı olmamak 
üzere, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini 
mutaden kullanırsa, 

b) Eğer bu kişi, böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk 
ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticari eşya 
stoku bulundurursa, veya 

c) Eğer bu kişi, ilk bahsedilen Devlette tamamen teşebbüsün kendisi için veya bu 
teşebbüsçe kontrol edilen veya eden veya aynı ortak kontrole tabi teşebbüs ve diğer 
teşebbüsler için mutaden siparişlerde bulunursa. 

5. Bir Akit Devlet teşebbüsü, diğer Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde 
devam eden bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente 
vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Akıt Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

6. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket diğer Akit Devletin mukimi olan veya (bir işyeri 
vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bu diğer Devlette ticari faaliyette bulunan şirket dışında bir şirketi 
kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, şirketlerden herhangi biri diğeri için bir işyeri 
oluşturmayacaktır. 
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Madde6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, sözkonusu varlığın bulunduğu Akit Devletin mevzuatlarına göre 
tanımlanacaktır. Terim her halükarda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancılıkta 
kullanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı 
gayrimenkul varlığa 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; gemiler, vapurlar ve uçaklar 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, 
sadece işyerine 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, böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde yapılan 
yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin faaliyet amaçlarına uygun düşen 
giderlerin bu Devletin vergi kanunlarındaki hükümlere ve sınırlamalara uygun olarak indirilmesine 
müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticari eşya alınması 
dolayısıyla hiç bir kazanç affedilmeyecektir. 

5. Önceki fıkraların amaçları bakımından, işyerine atfedilebilen kazançlar, aksine kabul 
edilebilir ve yeterli neden olmadıkça yıldan yıla aynı metodla belirlenecektir. 

6. Kazanç bu Anlaşmanın başka maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da 
kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 
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Madde 8 

DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI 
1. Bir Akit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliği dolayısıyla 

elde edilen kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. Bu maddenin amaçları bakımından, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden 
elde edilen kazançlar, 1 inci fıkrada belirtilen teşebbüsler halindeki gemi ve uçakların sahipleri, kiracıları 
veya kullanıcıları tarafından deniz ve hava yoluyla yolcu, posta, mal veya hayvan.taşımak suretiyle elde 
edilen kazançlar ile aşağıdaki faaliyetlerden elde edilen kazançları ifade edecektir: 

a) Diğer teşebbüsler adına sözkonusu taşımacılık için biletlerin satılması; 

b) Sözkonusu taşımacılıkla doğrudan bağlantılı diğer faaliyet; ve 

c) Sözkonusu taşımacılık ile doğrudan bağlantılı herhangi bir faaliyete arızi olarak gemilerin 
veya uçakların kiralanması. 

3. Uluslararası trafikte gemilerin veya uçakların işletilmesi ile bağlantılı olarak kullanılan 
konteynerlerin (çekiciler, mavnalar ve konteyner taşımacılığı ile ilgili ekipmanlar dahil) kullanım, bakım 
veya kiralanmasından 1 inci fıkrada belirtilen bir Akit Devlet teşebbüsünce elde edilen kazançlar. 
yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye veya 
uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

5. Bu maddenin amaçları bakımından, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğiyle 
bağlantılı mevduat üzerindeki faizler, gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazanç gibi kabul 
edilecek ve sözkonusu faize 11 inci madde (Faiz) hükümleri uygulanmayacaktır. 

Madde d 

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 arasında ticari ve 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. 

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 hukuki 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. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 57) 



- 2 5 -

MaddelO 

TEMETTÜLER 
1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen 

temettüler, bü diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Akit 
Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak temettü elde eden kişi temettünün gerçek 
İehdarı ise, bu şekjlde alınacak vergi gayrisafi temettü tutarının yüzde 15'ini aşamayacaktır. 

. Bu fıkra, içinden temettü ödemesi yapılan kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini 
etkilemeyecektir. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa 
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 
olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı 
muameleyi gören diğer kurum 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 inci maddeye göre vergilendirildikten sonra 
kalan kısım üzerinden de bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan gerçek temettü İehdarı, 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 etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama 
dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

M a d d e l l 

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 İehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki 
oranları aşmayacaktır: 

a) Faiz, bir finansal kurum veya bir banka tarafından verilen herhangi bir borca karşılık 
ödeniyorsa yüzde 10'u; ve 

b)Tüm diğer durumlarda gayrisafi tutarın yüzde 15'i. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlette doğan faiz: 

; a) Diğer Akit Devletin hükümeti, bir yerel idaresi veya politik alt bölümünce; 
ı ' : • 

j b) Diğer Akit Devletin Merkez Bankasınca; veya 

| c) Türkiye Ithalat-ihracat (Eximbank) ve Hindistan Eximbankasınca, 

elde edilmesi ve gerçek lehdarları olmaları durumunda bu Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 
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4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlunun 
kazancını paylaşma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirler ile özellikle devlet 
tahvillerinden, tahvillerden veya bonolardan, sözkonusu menkul kıymetlere bağlı primler de dahil elde 
edilen gelirleri ve borç verilen paradan elde edilen faiz gibi muamele gören diğer gelirleri kapsar. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdan, faizin elde edildiği diğer Akit Devlette sahip' 
olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri 
arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu 
durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Faiz ödeyen, bir Devletin kendisi, bir politik alt bölümü, bir mahalli idaresi veya bir mukimi 
olduğunda, faizin, o Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir 
Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda 
ve faiz bu işyerinden 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 varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve 

, lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedilen miktara 
uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir 
Akit Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilecektir. 

Madde 12 

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ VE TEKNİK HİZMET ÜCRETLERİ 
1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri 

ve teknik hizmet ücretleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri veya teknik hizmet ücretleri elde 
edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak 
bedeli ve teknik hizmet ücretleri elde eden kişi gayrimaddi hak bedeli veya teknik hizmet ücretlerinin 
gerçek lehdan ise bu şekilde alınacak.vergi, gayrimaddi hak bedelinin veya teknik hizmet ücretlerinin 
gayrisafı tutarının yüzde 15'ini aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo-televizyon 
yayınlarında kullanılan filmler veya bantlar dahil olmak üzere edebi, sanatsal, bilimsel her nevi telif 
hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim 
yönteminin kullanımı veya kullanma hakkı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın veya sınai, ticari, bilimsel 
tecrübeye dayalı bilgilerin kullanımı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

A.Bu maddede kullanılan "teknik hizmet ücretleri" terimi, ödemeleri yapan kişinin istihdam 
ettiği kişilere yapılan ödemelerin dışında herhangi bir. kişiye yönetim, teknik veya danışma nitelikli 
hizmetler karşılığında, diğer personel veya teknik hizmetler sağlama da dahil ödemeleri ifade eder. 

5. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin veya teknik hizmet ücretlerinin gerçek 
lehdan, sözkonusu bedelin veya teknik hizmet ücretlerinin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin veya teknik hizmet 
ücretlerinin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci. 
fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Gayrimaddi hak bedelleri veya teknik hizmet ücretleri ödeyen, bir Devletin kendisi, bir politik 
alt bölümü, bir mahalli idaresi veya bir mukimi olduğunda, gayrimaddi hak bedelleri veya teknik hizmet 
ücretlerinin, o Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedeli 
veya teknik hizmet ücretlerini ödeyen kişi bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette 
gayrimaddi hak bedelini veya teknik hizmet ücretlerini ödemeye neden olan hak veya varlık veya 
sözleşme ile bağlantılı bir işyerine veya sabit bir yere sahip olduğunda ve bu gayrimaddi hak bedeli 
veya teknik hizmet ücretleri bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, sözkonusu gayrimaddi 
hak bedeiinin veya teknik hizmet ücretlerinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Deviette elde 
edildiği kabul olunacaktır. -
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7. Kullanım, hak, bilgi veya teknik hizmetler karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedeli veya 
teknik hizmet ücretlerinin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi 
arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle ilişkilerin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar 
arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en ' son bahsedilen miktara 
uygulanacaktır. Bu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir 
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 varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazanç, 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 bir sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu 
işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüs ile birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da 
dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir: ' 

3. Uluslararası trafikte işletilen uçakların veya gemilerin veya sözkonusu uçakların veya 
gemilerin işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, yalnızca bu 
teşebbüsün kayıtlı merkezinin bulunduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. 

4. Varlığı esas itibariyle doğrudan veya dolaylı olarak gayrimenkul varlıktan oluşan bir şirketin 
sermaye pay senetlerindeki hisselerin elden çıkarılmasından doğan sermaye değer artış kazançları bu 
Devlette vergilendirilebilir. 

5. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirketin A üncü fıkrada bahsedilenlerin dışındaki hisselerin 
elden çıkarılmasından doğan sermaye değer artış kazançları bu Devlette vergilendirilebilir. 

6. 1 ila 5 inci fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla 
beraber, bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer Akit Devlette elde edilen sermaye değer artış 
kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, bu diğer Akit Devlette 
vergilendirilecektir. 

Madde 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Akit Devlet mukimi olan bir gerçek kişinin serbest meslek faaliyetlerinden veya bağımsız 
nitelikteki diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirler, aşağıdaki durumlar hariç yalnızca bu Devlette 
vergilendirilebilecektir. Aşağıdaki durumlarda ise sözkonusu gelir, aynı zamanda diğer Akit Devlette de 
vergilendirilebilir: 

a) Eğer bu kişi diğer Akit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği bir sabit 
yere sahip ise, bu durumda yalnızca bu sabit yere atfedilebilen gelir bu diğer Akit 
Devlette vergilendirilebilir; veya \ 

" ' " . ' . ' b) Eğer bu kişi diğer Akit Devlette ilgili "bir önceki yıl" veya "gelir yılı"nda diğer Akit Devlette, 
bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmak üzere kalırsa; bu durumda, olayına göre 
bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlerden elde edilen gelir bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. > 

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 

BAĞIMLI FAALİYETLER 
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, bu hizmet diğer Devlette ifa 
edilmedikçe, yalnızca bu Akit Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer 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 
hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi diğer Devlette Türkiye yönünden ilgili takvim yılı içinde bir veya birkaç 
seferde toplam 183 günü aşmamak üzere ve Hindistan yönünden ilgili mali yılda 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 
namına 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 veya 
uçakta ifa edilen bir hizmet dolayısıyla elde edilen gelir, teşebbüsün kayıtlı merkezinin bulunduğu Akit 
Devlette vergilendirilebilir. 

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. 

Madde 17 

ARTİST VE SPORCULAR 

1.14 üncü ve 15 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi olan, tiyatro, 
sinema, radyo Veya televizyon sanatçısının, müzisyenin ve benzeri gösteri sanatçısının veya sporcunun 
diğer Akit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, sanatçının 
veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve. 15 inci madde 
hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Akit Devlette 
vergilendirilebilir. 

3. Sanatçı veya sporcuların bir Akit Devlette icra ettikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelire, bu 
Devlete yapılan sözkonusu ziyaretin diğer Akit Devlete, politik alt bölümüne ya da bir mahalli idaresine 
ait kamusal fonlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak önemli ölçüde desteklenmesi halinde, 1 ve 
2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Böyle durumlarda, sözkonusu gelir yalnızca diğer Devlette 
vergilendirilebilir. 
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Madde 18 

ÖZEL EMEKLİ MAAŞLARI 
1. Bir Akit Devlet mükimince diğer Akit Devlette geçmiş çalışmaları karşılığında elde edilen 19 

uncu maddede bahsedilen emekli maaşları dışındaki emekli maaşı veya herhangi bir düzenli ödeme 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Bu hüküm aynı zamanda bir Akit Devlet 
mukimine ödenen ömür boyu gelirlere de uygulanacaktır. 

2. Bir Akit Devlet veya bir politik alt bölümünce uğranılan şahsi kazaları tazmin etmek amacıyla 
ödenen emekli maaşları ve ömür boyu gelirler ile diğer düzenli veya arızi ödemeler yalnızca bu Devlette 
vergilendirilecektir. 

3. "Emekli maaşı" terimi, geçmiş çalışmalar karşılığında veya hizmetin ifası sırasında uğranılan 
kaza sonucu oluşan yaralanmaları tazmin etmek amacıyla verilen dönemsel ödemeleri ifade eder. 

4. "Düzenli ödeme" terimi, belli bir bedel ödeme yükümlülüğüne karşılık, ömür boyu veya belli 
bir süre veya belirlenebilir bir süre, belli zamanlarda düzenli olarak para veya para ile ölçülebilir bir 
menfaat şeklinde ödenecek toplam bir meblağı ifade eder. 

Madde 19 

KAMU GÖREVLERİ KARŞILIĞINDA ÖDENEN EMEKLİ 

MAAŞLARI VE YAPILAN DİĞER ÖDEMELER 

1. a) Bir Akit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine bir gerçek 
kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından 
sağlanan ve emekli maaşı dışında kalan ödemeler, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilir. 

b) Bununla beraber, hizmet diğer Devlette sunulduğunda ve hizmeti sunan gerçek kişi o 
Devletin bir mukimi olduğunda, sağlanan bu ödemeler yalnızca bu diğer Devlette 
vergilendirilecektir. Ancak bu kişinin: 

i) Bu Devletin vatandaşı olması; veya 

ii) Yalnızca hizmet sunmak için bu Devletin mukimi durumuna geçmemiş olması ve ilk 
bahsedilen Devietin vatandaşı olmaması zorunludur. 

2. a) Bir Akit Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya bir mahalli idaresine bir gerçek 
kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından 
veya bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, yalnızca bu Devlette 
vergilendirilebilecektir. > 

b) Bununla beraber, sözkonusu gerçek kişinin bu Devletin bir mukimi olması ya da bir 
. vatandaşı olması halinde, bu emekli maaşı yalnızca diğer Akit Devlette 
vergilendirilebilecektir. 

3. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahalli idaresi tarafından yürütülen ticari 
faaliyetlerle bağlantılı olarak verilen hizmetlerle ilgili ödemelere ve emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci 
maddelerin hükümleri uygulanacaktır. 
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Madde20 

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 yalnızca öğretim veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya 
öğretim üyesinin şahsi öğretim veya araştırma hizmetleri karşılığında, bu diğer Devletin dışındaki 
kaynaklardan sağladığı paralar, bu diğer Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. Bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette öğrenimi veya stajı ile ilgili uygulama 
alışkanlıkları kazanmak üzere, Türkiye'de bir takvim yılı, Hindistan'da bir mali yıl içinde 183 günü 
aşmayacak şekilde hizmet ifa eden bir öğrenci veya stajyerin eline geçen ücretler, bu diğer Devlette 
vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21 

DİĞER GELİRLER 
1. 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun 

bu Anlaşmanın daha önceki maddelerinde açıkça belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette 
' vergilendirilecektir. 

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 bulunan bir 
işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir 
bağ bulunmaktaysa bu gelire, 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda 7 nci madde 
hükümleri uygulanacaktır. 

3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin bu Anlaşmanın 
daha önceki maddelerinde belirtilmeyen ve diğer Akit Devlette doğan gelir unsurları bu diğer Devlette 
de vergilendirilebilir, , 

Madde 22 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 
1. Her bir Akit Devletin yürürlükteki mevzuatları, yapılan bu Anlaşmaya aykırı hükümler 

içermedikçe, ilgili Akit Devletler yönünden gelirin vergilendirilmesinde hüküm ifade etmeye devam 
edecektir. 

2. a) Bir Hindistan mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen bir 
gelir elde ettiğinde, Hindistan, Türkiye'de ödenen gelir vergisine eşit bir miktarı doğrudan 
doğruya veya indirim yoluyla bu mukimin geliri üzerinden ödeyeceği vergiden mahsup 
edecektir. Bununla beraber, her iki durumda da sözkonusu mahsup, Türkiye'de 
vergilendirilebilen gelire isabet eden gelir vergisi miktarını (mahsuptan önce hesaplanan) 
aşmayacaktır. 

b) Bir Hindistan mukimi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca yalnızca Türkiye'de 
vergilendîrilebilecek bir gelir elde ettiğinde, Hindistan, bu geliri vergi matrahına dahil 
edebilir, ancak Türkiye'de elde edilen gelire isabet eden gelir vergisi kısmının bu gelir, 
vergisinden mahsup edilmesine izin verecektir. 

3. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekiide önlenecektir: 
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a) Bir Türkiye mukimi, b) bendinde kavranan gelir hariç olmak üzere, bu Anlaşmanın 
hükümlerine göre Hindistan'da vergilendirilebilir bir gelir elde ettiğinde Türkiye, bu geliri 
vergiden muaf tutacaktır. Ancak, bu kişinin geriye kalan gelirine ilişkin verginin 
hesaplanmasında, sözkonusu gelire, istisna bulunmaması halinde uygulanacak olan 
vergi oranını uygulayabilir. 

b) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın 10,11,12 nçi maddeleri ve 13 üncü maddesinin 4 
üncü fıkrası hükümlerine göre, Hindistan'da vergilendirilebilir bir gelir elde ettiğinde, 
Türkiye bu kişinin sözkonusu gelirleri üzerindeki vergiden Hindistan'da ödenen vergiye 
eşit bir meblağın mahsubuna izin verecektir. 

Bununla beraber, sözkonusu mahsup, Hindistan'da vergilendirilebilen gelire isabet eden 
mahsuptan önce Türkiye'de hesaplanan gelir vergisi miktarını aşmayacaktır. 

Madde 23 

AYRIM YAPILMAMASI 
1. Bir Akit Devletin vatandaşları diğer Akit Devlette bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı 

koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden veya 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 işyeri, bu diğer Devlette, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine göre aynı şartlarda ve aynı koşullarda daha az lehe bir vergileme ile 
karşı karşıya kalmayacaktır. Bu hüküm bir Akit Devleti; diğer Akit Devletin bir teşebbüsünün bu 
Devlette"(ilk bahsedilen) sahip olduğu bir işyerine atfedilen kazançlar üzerinden, ilk bahsedilen Akit 
Devletin benzer bir teşebbüsünün kazançları üzerinden alınacak vergi oranından daha yüksek bir oranı 
uygulamasını engelleyecek şekilde veya bu Anlaşmanın 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının 
hükümleriyle çelişiyor olarak yorurrilanamayacaktır. 

3. Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından, doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, 
ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden veya buna 
bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere aynı 
şartlarda ve aynı koşullarda tabi tutulmayacaklardır. 

4. Bu hükümler, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları dolayısıyla 
uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet mukimlerine de uygulama 
zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Maddo24 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 
1. Akit Devletlerin yetkili makamları bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 

bilgileri; bunun yanısıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu Anlaşma kapsamına giren 
vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri ve özellikle sözkonusu 
vergilerden kaçınmayı veya vergi kaçakçılığını önlemek için gerekli bilgileri değişime tabi tutacaklardır. 
Bir Akit Devlet tarafından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği 
bilgiler gibi gizli tutulacaktır. Bununla birlikte, eğer bilgi gönderen Devletçe gizli olarak kabul edilmişse, 
sözkonusu bilgi yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleriyle veya cebri icra ya 
da cezasıyla veya 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. Yetkili makamlar danışmalar yoluyla, 
vergiden kaçınmaya ilişkin bilgi değişimi de dahil bilgi alış verişinin gerçekleşmesini sağlayacak belirgin 
koşulları, yöntemleri ve teknikleri geliştireceklerdir. 
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2.1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Akit Devletlerden birini: 

a) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına veya idari alışkanlıklarına uymayacak 
idari önlemler alma; 

b) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri çerçevesinde . 
elde edilmeyen bilgileri veya dokümanları sunma; 

c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi ve bilgileri aleni hale getiren 
bilgileri veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri veya dokümanları verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 25 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 
1. Bir Akit Devletin 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 kalınmaksızın, durumu 
mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına arzedebilir. 

2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi uygun bir çözüme 
ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşma hükümlerine ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer 
Akit Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Varılan Anlaşma, Akit 
Devletlerin iç hukukundaki zaman sınırlamaları veya diğer usul sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın 
uygulanacaktır; şu kadar ki, diğer Akit Devletin yetkili makamının, ilgili duruma ilişkin vergilendirme 
yılının sonundan itibaren 5 yıllık bir süre içerisinde bu duruma ilişkin bildirimi alması gerekmektedir. 

3. Akit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından 
kaynaklanan her türlü güçlüğü ve tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. 
Yetkili makamlar aynı zamanda, 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. Bu amacı sağlamada, sözlü görüş alış
verişinin daha yararlı olacağı belirdiğinde, Akit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşacak 
bir Komisyon yardımıyla sözkonusu görüş alış-verişi gerçekleştirilebilir. 

Madde 26 

DİPLOMAT HÜVİYETlNDEKİ MEMURLAR 

VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının 

uluslararası hukukun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları mali 
ayrıcalıkları etkilemeyecektir. 

Madde 27 

YÜRÜRLÜĞE GİRME 

i . Her bir Akit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendisi açısından gerekli 
işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, son bildirimin alındığı ayı takip eden 
birinci gün yürürlüğe girecektir. 
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2. Anlaşmanın hükümleri: 

a) Türkiye'de, 1 Ocak 1994 günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine 
ilişkin vergiler için, 

b) Hindistan'da 1 Nisan 1994 günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine 
ilişkin vergiler için, 

uygulanacaktır, 
Madde 28 

YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Akit 
Devletlerden herbiri Anlaşmayı, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık sürenin 
bitiminden sonraki herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yollardan yazılı 
fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma: 

a) Türkiye'de, fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayının birinci günü veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için; 

b) Hindistan'da fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın Nisan ayının birinci günü veya 
daha sonra başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için, 

hüküm ifade etmeyecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, iki Devletin aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilcileri, bu 
Anlaşmayı imzaladılar. 

Türk, Hint ve İngiliz dillerinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 31 Ocak 
1995 tarihinde, Yeni Delhi'de düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, İngilizce metin 
geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HİNDİSTAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

•/• Bekir Sami DAÇE Dr. Manmohan SINOH 
Devlet Bakanı Maliye Bakanı 
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PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını imzalayan taraflar, aşağıdaki 
hükümlerin Anlaşmanın ayrılmaz bir bölümünü oluşturduğu hususunda mutabakata varmışlardır. 

1.3 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (c) alt bendi ile ilgili olarak: 

"Vergi" terimi, bu Anlaşmanın uygulandığı vergilerin herhangi bir kusur veya ihmai sonucu 
ödenmemesi nedeniyle ödenmesi gereken veya ceza mahiyetinde olan meblağları kapsamayacaktır. 

2. 5 inci maddenin 2 nci fıkrasının (J) alt bendinde öngörülen hükümlerle ilgili olarak: 

Burada kavranan teşebbüsün, 12 nci madde (Gayrimaddi Hak Bedelleri ve Teknik Hizmet 
Ücretleri) ve 14 üncü madde (Serbest Meslek Faaliyetleri) hükümlerine göre değil bu maddeye göre 
vergiye tabi olacağı anlaşılacaktır. 

3. 7 nci maddenin 1 inci fıkrası ile İlgili olarak: 

Bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Devlette bir işyerine sahip olursa ve bu teşebbüs, 

a) diğer Devletteki işyerinde sattığı mal ve ticari eşyanın aynısını veya benzerlerini bu diğer 
Devlette satarsa, 

b) diğer Devletteki işyerinde icra ettiği diğer ticari faaliyetlerinin aynısını veya benzerlerini bu 
"diğer Devlette icra ederse, 

bu satışlardan veya ticari faaliyetlerden elde edilen gelir diğer Akit Devletteki işyerinin gelirinin bir 
parçası olarak kabul edilecektir. 

4.7 nci maddenin 3 üncü fıkrası ile İlgili olarak: 

Hindistan'da bir işyeri, ile ilgili olarak, işyeri kazancının belirlenmesinde indirilecek olan 
Hindistan dışında yapılan genel idare ve yönetim giderlerinden en az aşağıdaki tutarlar dikkate 
alınacaktır: 

a) belirlenen toplam gelirin yüzde 5'ine eşit bir meblağ; veya 

b) ortalama ana merkez giderlerine eşit bir meblağ; veya 

c) Hindistan'da işyeri faaliyetine atfedilebilen yapılmış ana merkez giderlerinin belli bir 
meblağı. 

Belirlenen toplam gelirin zarar olduğu bir durumda, yukarıdaki (a) bendindeki meblağ, ortalama 
belirlenmiş toplam gelirin yüzde 5'i oranında hesaplanacaktır. 

"Belirlenen toplam gelir", "Ortalama belirlenen toplam gelir", "Ortalama ana merkez giderleri" ve 
"Ana merkez giderleri" ifadeleri 1961 tarihli Hindistan Gelir Vergisi Kanununda belirlenen anlamı ifade 
edecektir. 
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6. 23 üncü maddenin 1 İnci fıkrası ilo İlgili olarak: 

"Aynı koşullarda" ifadesinin, olağan vergi kanunlarının ve düzenlemelerinin uygulanması 
açısından hukuken ve fiilen önemli ölçüde benzer koşullardaki vergi mükelleflerine (gerçek kişilerin, 
tüzel kişilerin, ortaklıkların ve derneklerin) ilişkin olduğu anlaşılacaktır. 

Diğer hususların yanısıra bu husus Devletlerden birinin vatandaşının üçüncü bir Devlette 
mukim olması ve diğer Devlette iş yapması halinde, bu diğer Devletin vatandaşı olan birisinin üçüncü 
bir Devlette mukim olması bu diğer Devlette iş yapması halinde tabi tutuldukları veya tabi 
tutulabilecekleri vergilemenin ve buna bağlı mükellefiyetlerin aynısına tabi tutulacakları anlamına 
gelmektedir. 

G. Bu Anlaşma hükümlerinin bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette tarım faaliyetlerinden 
elde ettiği gelire uygulanmayacağı hususunda mutabakata varılmıştır. 

BU HUSUSLARI TEYİDEM, İki Devletin aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilcileri bu 
protokolü imzaladılar. 

Türk, Hint ve İngiliz dillerinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak özere, 31 Ocak 
1995 tarihinde, Yeni Delhi'de düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, İngilizce metin 
geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HİNDİSTAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

^Öek l r Sami DAÇE Dr. Manmohan SINoH 
Devlet Bakanı Maliye Bakanı 
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