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4. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Tütak-Erzurum yoluna ilişkin so
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pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet
Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (6/659)
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6. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Tutak baraj projelerine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım
Yücelen'in cevabı (6/660)
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7. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Murat Nehri üzerinde kurulması
planlanan baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet
Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (6/662)

35:40

8. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt Aydıntepe Barajı Projesi
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Kâzım Yücelen'in cevabı (6/663)
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Yücelen'in cevabı (6/664)
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10. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesi Yukarı Göz
lüce Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı
Halil İbrahim Özsoy'un cevabı (6/666)
11. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı
köylerin içmesuyu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/667)
12. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sulama Pro
jesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı
Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (6/668)
13. - Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray-Ağaçören'de DYP
bayrağını yakan ANAP ilçe başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)
14. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Güneydoğu'da boşaltılan
köylere dönüşün sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/670)
15. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt-Şirvan'daki orman
alanlarının yok edildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önerge
si (6/672)
16. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Refahiye-Doğandere nahiyesinde jandarma karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/673)
17. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacf nın, Gaziantep Sana
yi Fuarında meydana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/674)
18. -Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Sincan'daki Yunus
Göleti alanı imar planının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/675)
19. - Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, İmar Kanununun Bir Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasını öngören Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan'
sözlü soru önergesi (6/679)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ
1. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, belediyelere yapılan yar
dımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı
(7/4170)
2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın;
- İç ve dış borç miktarlarına,
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın;
- İstanbul ve Ankara belediyelerine verilen hazine garantili dış borçlara,
-Türkbank'a,
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (7/4253,
4262,4263)
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VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER
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Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili De
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Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru (2/676) (S. Sayısı: 232)
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Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/603) (S.
Sayısı: 368)
'
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6. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111
Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/669)
52
(S. Sayısı : 338) .
7. - Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aileleri
nin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önerge
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8. - Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/509) (S. Sayısı : 231)
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9. - Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkeler
de Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanması
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.
Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Ordu İlinin kırsal bölgesinde yer alan ilçelerin sorunlarına
ilişkin gündcmdışı konuşmasına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal,
Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Trakya'nın çarpık sanayileşmesi ve çevredeki olum
suz etkilenmelere ilişkin gündcmdışı konuşmasına, Çevre Bakanı İmren Aykut,
Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, Balıkesir'de meydana gelen sel felaketine ilişkin
gündemdışı konuşmasına Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu,
Cevap verdi.
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu'nun,
Paksitan ve Moğolistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Burhan Kara'ya, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Eyüp Aşık'in,
Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna,
Almanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay, mazereti sebebiyle Almanya'ya gi
demediğinden, Kültür Bakanlığına Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın vekâlet etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair tezkerelerin işlemden kaldırılmasına,
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile;
Gürcistan'dan bir Parlamento Heyetinin Türkiye'ye davet edilmesinin kararlaştırıldığına iliş
kin Başkanlık tezkeresi,
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 40 arkadaşının, sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim
uygulamasıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önerge
nin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmeşinin, sırasında yapılacağı;
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın (3/268) (S. Sayısı : 450),
Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek'in (3/178) (S. Sayısı : 451),
Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun (3/193) (S. Sayısı : 452),
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in (3/162) (S. Sayısı : 453),
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in (3/177) (S. Sayısı : 454),
Antalya Milletvekili Bekir Kumbul'un (3/316) (S. Sayısı: 455),
Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz'ün (3/827) (S. Sayısı : 456),
İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in (3/837) (S. Sayısı : 457),
Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in (3/847) (S. Sayısı : 458),
Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun (3/852) (S. Sayısı : 459),
Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın (3/831) (S. Sayısı : 460),
Burdur Milletvekili Mustafa Çiloğlu'nun (3/861) (S. Sayısı : 461),
Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın (3/851) (S.. Sayısı : 462),
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in (3/269) (S. Sayısı : 463),
- 5 -
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Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun (3/921) (S. Sayısı: 464),
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un (3/1044) (S. Sayısı: 465),
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve haklarındaki kovuştur
manın, milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar ertelenmesine ilişkin Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz edil
mediği takdirde raporların kesinleşeceği, :
Açıklandı.
İzmir Milletvekili İ. Turhan Arınç'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 128 inci
sırasında yer alan 330 sıra sayılı kanun tasarısının, bu kısmın 3 üncü sırasına, 129 uncu sırasında
yer alan 331 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü sırasına, 152 nci sırasında yer alan 368 sıra sayılı
kanun tasarısının 5 inci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu Önerisi kabul edildi.
Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin
(2/193),
Niğde Milletvekili M. Salih Katırcıoğlu'nun, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 22 nci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifinin (2/673),
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan
görüşmelerinden sonra, kabul edildikleri açıklandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürü
len yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla kurulan (10/230, 231, 232, 233) esas
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri
seçildiler; Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak
üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.
Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve Demokrat Türkiye Partisine düşen bir üyeliğe,
Grubunca aday gösterilen Müjdat Koç seçildi.
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçilerek :
I inci sırada bulunan Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın (6/639),
6 nci sırada bulunan Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in (6/645),
12 nci sırada bulunan, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın (6/652),
Esas numaralı sözlü sorularının üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı için yazılı soruya çev
rilerek gündemden çıkarıldığı bildirildi; soru sahipleri de görüşlerini açıkladılar.
II inci sırada bulunan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in (6/651) esas numaralı söz
lü sorusunun üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı için yazılı soruya çevrilerek gündemden çıka
rıldığı bildirildi;
Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın :
.

2 nci sırada bulunan (6/641) esas numaralı sözlü sorusuna Devlet Bakanı Yücel Seçkiner,
3 üncü sırada bulunan (6/642) esas numaralı sözlü sorusuna Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk,
4 üncü sırada bulunan (6/643) esas numaralı sözlü sorusuna Orman Bakanı Ersin Taranoğlu;

5 inci sırada bulunan, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın (6/644) esas numaralı söz
lü sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan;
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7 nci sırada bulunan Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in (6/646),
9 uncu sırada bulunan Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in (6/649),
Esas numaralı sözlü sorularına Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy;
Cevap verdiler;
Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in :
8 inci sırada bulunan (6/648) esas numaralı sözlü sorusuna Maliye Bakanı Zekeri ya Temizel,
10 uncu sırada bulunan (6/650) esas numaralı sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hikmet
Uluğbay;
Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın :
13 ve 14 üncü sıralarda bulunan (6/653, 6/654) esas numaralı sözlü sorularına da Sağlık Ba
kanı Halil İbrahim Özsoy;
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar.
Daha önce, birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen ve öngörüşmeleri tamamlanan;
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının nedenlerinin araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi (10/23);
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız ve orman köylü
lerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi (10/36);
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının; orman yangınlarının önlenebilmesi için
alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların tespit edilmesi (10/103);
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, ormanlarımızın korunması için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi (10/173);
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 20 arkadaşının, yangınların önlenmesi ve itfaiye teş
kilâtının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi (10/183);
Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun ve 24 arkadaşının, Antalya'da meydana gelen or
man yangınında zarar görenlere yapılacak yardımın belirlenmesi ve yangınların söndürülmesinde
alınacak tedbirlerin tespit (10/198);
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin yapılan oylamaları sonucunda
karar yetersayısının bulunamadığı bildirildi.
Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 11 Şubat 1998 Çarşamba
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.04'te son verildi.
Hasan Korkmazcan
Başkanvckili
Ahmet Dökülmez
Kahramanmaraş
Kâtip Üye

Mehmet Korkmaz
Kütahya
Kâtip Üye
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II. - GELEN KÂĞITLAR
1 1 . 2 .1998 ÇARŞAMBA
Teklifler
1. - Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 2 Arkadaşının; 6831 Sayılı Orman Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi İle İlgili Kanun Teklifi (2/1045) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve
Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.199S)
2. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın; 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi İle 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi (2/1046) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1998)
3. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 34 Arkadaşının; 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sa
yılı Siyasi Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1047)
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1998)
Tezkere
1. - Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1294) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1998)
Raporlar
1. - Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/890) (S. Sayısı: 448'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarihi : 11.2.1998) (GÜNDEME)
2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınır Olay ve
Uyuşmazlıkların Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye Ait Ek 1 ve 2 Numaralı Protokoller ile
Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde
Yapılacak Sivil ve Askeri Hava Vasıtalarının Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/648) (S.Sayısı: 534)
(Dağıtma Tarihi: 11.2.1998) (GÜNDEME)
3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Sınır Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (S.Sayısı: 535) (Dağıt
ma tarihi : 11.2.1998) (GÜNDEME)
4. - Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması İle Ekono
mik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadil Metninin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/632) (S.Sa
yısı: 536) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) (GÜNDEME)
5. - Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasarısı ile Ankara
Milletvekili M.Seyfi Oktay'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/644, 2/145) (S.Sayısı: 537) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) (GÜNDEME)
6. - Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1 /656) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) (GÜNDEME)
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7. - Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/663, 1/520) (S.Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) (GÜNDEME)
8. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 Arkadaşının, Polis Tarafından Dinlenen Telefonlar
Hakkındaki İddiaları Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Madde
leri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/108) Esas Numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 11.2.1998) (GÜNDEME)
Yazılı Soru Önergeleri
1. - Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, şehit ailelerinin konut kredisinden yararlandırılması
için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/4349)
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1998)
2. -Adana Milletvekili İ.Cevher Cevheri'nin, Akdeniz ve Ege'ye düzenlenen tren seferlerine
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi.(7/4350) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1998)
3. - Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Bodrum (Imsık) Havaalanına ilişkin Milli Savun
ma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi.(7/4351) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.2.1998)
4. - Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, şehit çocukları ve kardeşlerinin eğitimlerine iliş
kin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/4352) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1998)
5. -Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz'ın, şehit ailelerinin misafirhane ihtiyacına ilişkin
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/4353) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1998)
6. - Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, şehit ailelerinin askeri misafirhanelerden, dinlenme
kamplarından ve tedavi merkezlerinden yararlandırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi.(7/4354)
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1998)
7. -İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbuFda"Turi.zm Bölgesi" ve "Turizm Merke
zi" ilan edilen yerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/4355) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.2.1998)
8. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul'daki bazı sit alanlarının yapılaşmaya açıl
masına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi. (7/4356) (Başkanlığa geliş tarihi :
10.2.1998)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
Tarih : 11 Şubat 1993 Çarşamba
BAŞKAN : Başkanvckili Hasan KORKMAZÇAN
KÂTİP ÜYELER : Mehmet KORKMAZ (Kütahya), Mustafa BAŞ (İstanbul)
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BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum.
Görüşmelere başlıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekili arkadaşıma gündemdışı
söz vereceğim.
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. - Mardin Milletvekili Muzaffer Ar ikan'in, Suriye hudut kapılarında bekleyen kamyoncu es
nafının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu 'nun cevabı
BAŞKAN - Birinci sırada, Mardin Milletvekili Sayın Muzaffer Arıkan'ın konuşması var.
Sayın Arıkan, yaklaşık elli gündür Suriye hudut kapılarında bekleyen kamyoncu esnafının so
runlarıyla ilgili olarak gündemdışı söz talebinde bulunmuşlardır.
Buyurun Sayın Arıkan.
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
MUZAFFER ARIKAN (Mardin) - Sayın Başkanım, bu imkânı verdiğiniz için teşekkür edi
yorum.
Değerli milletvekilleri, elli gündür, 450'ye yakın Türk tankeri ile 200'e yakın Suriye plakalı
mazot yüklü tanker, Şanlıurfa'nın Akçakale, Kilis'in Öncüpınar ile Cilvegözü Hudut Kapılarından
Suriye'ye çıkış yapmış, mazot yüklü bir şekildeyeniden Türkiye'ye dönmek için Kamışlı yakınla
rında beklemektedirler.
Sınır ticareti kapsamında Nusaybin Hudut Kapısında yapılan petrol ürünleri ithalatı, Türkiye
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi, petrol dağıtım şirketleri ve Maliye Bakanlığı açısından çok
önemli problemlere yol açtığı için, üretim ve dağıtım planı yapılmasını imkânsız hale getirdiği ge
rekçesiyle, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce 2.12.1997 tarihinde durdurulmuştur.
Daha sonra, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca, bu süre, 17.12.1997 tarihine kadar uzatılmış;
fakat, yine, problemler çözümlenmediği için, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlü
ğünce 31.12.1997'de, bir gün süreyle, geçişlere imkân sağlanmıştır. Bu süre içerisinde, birkısım
tanker, yüklü olarak sınırlarımıza girebilmiştir. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün sağla
dığı bir günlük eksüreden, tahminen, kırkiki gün geçmiş olmasına rağmen, nakliyecilerin iddiaları
na göre, tankerler, dolu bir şekilde, elli gündür, sınır kapısında bekletilmektedir. Bir günlük süre
uzatımıyla, kuyrukta bekleyen tankerlerin çok önemli bir kısmının ülkemize geçiş yapamadığı aşi
kârdır.
Değerli milletvekilleri, şu anda, yaklaşık 650'ye yakın araç şoförü, Suriye'den satın aldıkları
mazotu, sınır ticareti süresinin sona ermesi nedeniyle Türkiye'ye geçiremeyip, umutla, araçlarının
girişine izin verilmesini beklemektedirler. Sınırda bekleyen bu kişiler son derece mağdur durum
dadır. Bazı kesimler tarafından, menfaat karşılığında yurda girişlerinin sağlanacağı söylenerek, bu
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insanlar kandırılmaya çalışılmaktadır. Bu tür girişimlerde bulunanlara kesinlikle inanmamaları ge
rektiğini, hatta, bu davranışlarda bulunanları resmî makamlara şikâyet etmelerini öneriyorum.
Kötü hava şartları nedeniyle, çoğunluğunun hasta olduğu ve hastanelere kaldırıldığı, kendile
rini Suriye'de güvencede hissetmedikleri, ayrıca kötü muamelerle karşı karşıya oldukları, gerek ge
len telefonlarla gerekse medya yayınlarıyla öğrenilmektedir.
'
Sınır ticareti, bu bölgede yaşayan halkımızın umut ve ekmek kapısıdır. Menfi yönde oluşabi
lecek gelişmelerin tedbirlerini almadan, zaman zaman, sınır ticaretine izin verilmesinin, faydadan
çok zarar getirdiği inancındayım; çünkü, birçok insan, bu süre içerisinde, yatırımlarını bu yöne kay
dırmakta; tanker ve kamyon alarak geçimlerini bu şekilde sağlamaktadır. Geçen kısa süreler içeri
sinde sinir ticaretinin yasaklanması, bu işle uğraşanları ciddî zararlara uğrattığı gibi, bizleri de sı
kıntıya sokmaktadır.
Burada bize düşen görev, sınır ticaretiyle uğraşanlara son bir şans daha tanıyarak, şu anda Ka
mışlı kapısında bekleyen 650'ye yakın tankerin giriş yapmasını sağlamak ve böyle bir sorunla bir'
daha karşı karşıya gelmemek için kalıcı çözümler üretmektir.
Sınır ticaretiyle ilgili mevzuatın, bu çerçevede, yeniden düzenlenmesini ve kalıcı tedbirlerin
alınarak, bu bölgede yaşayan insanların daha sağlıklı,bir ticarî ilişki içine girmelerinin sağlanması
gerekmektedir.
Değerli milletvekilleri, diğer taraftan da, Körfezde sıcak günlerin beklendiği şu sıralarda, yüz
lerce vatandaşımızı, olabilecek tehlikelere maruz bırakmama açısından, ilgililerin gereğini yapaca
ğını ümit ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Mardin Milletvekili Sayın Muzaffer Arıkan'a teşekkür edi
yorum.
Giindemdışı konuşmaya, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Rifat Serdaroğlu cevap vere
cektir.
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Mardin Milletvekilimiz Sayın Muzaffer Arıkan'ın haklı bir problemi dile getirmesi vesilesiyle ce
vap arz etmek için huzurlarınızı işgal ediyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle, izin verirseniz, bu sınır ticaretiyle ilgili olarak sizlere teknik bilgi arz etmek ve bilahara, işin güncel kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin 96/9025 sayılı 27 Aralık 1996
günlü Bakanlar Kurulu kararının 2 nci maddesinde, sınır ticaretinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde bulunan sınır illerinin ihtiyacının karşılanması ve yapılacak ihracat sayesinde bu böl
gelerde sınaî ve ticarî gelişmenin sağlanması amacıyla karşılıklı olarak yapılan ticarî bir işlem ol
duğu; 6 ncı maddesinde, sınır ticaretinin ilgili valilerden alınacak sınır ticareti belgesine istinaden
yapılacağı; 8 inci maddesinde, vali veya vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak değerlendir
me kurulunun ithal taleplerini, il ihtiyaçlarını göz önüne alarak sonuçlandıracağı; 11 inci madde
sinde, bu kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, talimatlar vermeye, sınır ticareti
yoluyla yapılacak ithalat ve ihracatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve
önlemler almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın yetkili olduğu; 15 inci maddesi, sınır ticaretinin amacına uygun olarak yürütülmesi ve izlenme
si konusunda ilgili valiliklerin yetkili ve sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.
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Anılan karar çerçevesinde, Suriye'yle sınır ticareti yapmaya yetkili kılınan kapilardan, 1997
yılı itibariyle, Kargamış'tan 53 902 558 kilogram, Nusaybin'den 109 798 118 kilogram, Öncüpınar'dan 6 979 891 kilogram, Akçakale'den 7 841 780 kilogram olmak üzere toplam 178 522 347
kilogram motorin, Gümrük Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonundan
muaf olarak ithal edilmiştir. Bu kapsamda yapılan motorin ithalatının, illerin ihtiyacı düzeyini çok
çok aştığı, kararla, amaçlanan karşılıklılık esasına uyulmadığı ve üçüncü ülke menşeli mazotun, bu
kanalla, vergiden muaf olarak yurda sokulduğu, anılan kararda değişiklik yapma yetkisine sahip
Dış Ticaret Müsteşarlığına muhtelif yazılarımızla intikal ettirilmiştir.
Konuya ilişkin olarak Başbakanlıktan alınan 26.11.1997 günlü, 27155 sayılı yazıda
27.11.1997 tarihi itibariyle, valiliklerce, petrol ürünleri ithalatı için sınır ticareti belgesi verilmeme
si; ikinci olarak, Nusaybin, Kargamış, Öncüpınar ve Akçakale sınır kapılarında bekletilen petrol
ürünlerinin ithalatına 2 Aralık 1997 tarihine kadar izin verilmesi uygun görülmüş olup, sınır kapı
larında bekleyen araçların plakalarının tespit edilmesi ve başka araçlara izin verilmemesi kaydıyla,
bu süre 9 Aralık 1997 tarihine kadar uzatılmış; bilahara, bu süre, son kez, 14.12.1997 tarihi itiba
riyle 1 gün süreyle tekrar uzatılmış ve anılan süre, kapılardaki yığılmalar nedeniyle, son bir defa
ya mahsus olmak üzere 31.12.1997 tarihi itibariyle 1 gün daha uzatılmıştır.
Başbakanlığın, 26.11.1997 günlü, 27159 sayılı yazısıyla, ikinci maddeye "Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'daki sınır kapıları" ifadesi eklenmiş; ancak, 6 Aralık 1997 günlü, 27 893 sayılı yazıla
rında, ilk yazılarının birinci maddesinin, tebliğ tarihinden itibaren, sadece Suriye'yle sınır ticareti
yapılan il valiliklerini kapsadığı belirtilmiştir.
Suriye'yle sınır kapısı bulunan Cilvegözü, Akçakale, Nusaybin, Öncüpınar ve Kargamış güm
rük müdürlüklerinden sınır ticareti kapsamında motorin ithalatı yasaklanmıştır.
Ayrıca, konuya ilişkin olarak yapılan işlemlerin ve durumun mahallinde tespiti sonucunda,
gümrük kontrolörlüğü tarafından düzenlenen rapor ve eklerinin birer örneği, Başbakanlık Personel
ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bu arz ettiğim, işin teknik kısmıdır. Sınır ticareti sebebiyle sınır ticaret
belgesi alıp, yurt dışına çıkıp motorin getiren arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, şo
förümüzün, müteaddit defalar, bu uzatmaya rağmen, hâlâ çıkış yaptıkları gözlenmektedir. Bugün,
gerek Nusaybin Kapısında gerek Kargamış Kapısında ve diğer kapılarda, Sayın Arıkan'ın ifade et
tiği gibi 550 ilâ 600 değil, 2 bine yakın kamyon beklemektedir. Bunların çıkış şekilleri şöyledir:
Bunların çoğu "C-2 belgesi" dediğimiz, uluslararası alanda taşımacılık yapabilecek belgeye sahip
kuruluşlardır. Bunların çoğu, çıkarken, motorin ticareti yapmayacaklarını, Lâzkiye Limanı ile Şam
arasında taşıma yapacaklarını ifade ederek çıkmışlardır; ama, şimdi, motorin yükleyip Türkiye'ye
girmek istemektedirler. Suriye Hükümeti, bizim kendi vatandaşlarımıza olan bu hassasiyetimizi
çok iyi değerlendirerek -örnek vereyim- Nusaybin'deki bu 500 kamyonumuzun önüne, kendisinin
500 kamyonunu koymakta ve önce, Suriyeli şoförlerin olduğu tankerleri alacaksınız, sonra kendi
şoförlerinizin olduğu tankerleri alacaksınız diye şart koşmaktadır.
Konu, günlerdir -Sayın Başbakanın dikkatle takip ettiği gibi, ilgili bakanların takip ettiği gibihassasiyetlc incelenmektedir ve vardığımız karar şudur: Körfez krizi ciddî bir noktaya gelmekte
dir. Gerçekten, vatandaşlarımız, orada, illegal örgütlerin de ciddî şekilde rahatsızlığı altındadır.
Ayrıca, Suudi Arabistan'la leasing anlaşması yapılarak, hac ziyareti sırasında oraya giden in
sanlara hizmet edecek 300 otobüsümüz de, boş olarak, Cilvegözü'nde, Suriye tarafından bekletil
mektedir ve "bu kamyonları içeriye alın bir 300 otobüs de biz alalım" denilmektedir. Oradaki 300
otobüsümüze, Körfez krizi sebebiyle -biraz evvel arz ettiğim hassas durum sebebiyle- bugün itiba
riyle, Başbakanlık, belli bir süre için -iki veya üç günlük bir süre için- geçiş izni verecektir. Yal- 12 -
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nız, bundan böyle, C-2 karne sahibi araç sahiplerinin ellerinden, yurtdışına çıkarken, sınır ticareti
yapmayacaklarına dair teminat alınacaktır; bundan sonra, bu teminata rağmen mazot ticareti yap
maya kalkarlarsa, hiçbir şekilde, Türkiye sınırlarından içeriye sokulmayacaklardır; bunun haricin
de, hiçbir şekilde, bu kapılardan, tanker çıkışına izin verilmeyecektir.
Konu, Hükümetin büyük fedakârlığı sayesinde bir kez daha çözülüyor. Umuyoruz ki, Türki
ye, artık, bu sıkıntıyı bir daha yaşamaz.
Bendeki bu bilgileri sizlerle paylaştım.
Arz ederim; hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmayı cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Rifat Serdaroğlu'na te
şekkür ederim.
2. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, ilköğretim müfettişlerinin sorunlarına ilişkin gün
demdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay 'in cevabı
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu'nun.
Sayın Çakıroğlu, Millî Eğitim mensuplarından ilköğretim müfettişlerinin sorunları hakkında
söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Çakıroğlu. (DSP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de, eğitim alanın
da, devlet tarafından kendilerine en fazla görev ve sorumluluk yüklenen, ne var ki, aldıkları sorum
luluğun karşılığını alamayan ve bu yüzden de, yasal konumlan gereği mağdur edilen ilköğretim
müfettişlerinin sorunlarını dile getirmek için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlı
yorum.
Bugün, Türk millî eğitim sisteminde teftiş hizmetleri, Bakanlık ve ilköğretim müfettişliği ol
mak üzere iki ayrı teftiş birimi tarafından yürütülmektedir. 1997-1998 öğretim yılında, Türkiye'de
yaklaşık 60 bin ilköğretim kurumu, bu kurumlarda görevli 500 bin öğretmen ve yönetici, öğrenim
gören 10 milyon yavrumuz bulunmaktadır.
İlköğretim müfettişleri, yurdun en ücra köşelerine kadar giderek, ilköğretim kurumlarını ve
buralarda görevli öğretmenleri denetlemekte ve 10 milyonu aşkın öğrencinin, Atatürk ilke ve dev
rimlerine, cumhuriyet ülküsü, çağdaş eğitim ve bilim esasları doğrultusunda yetiştirilmelerini sağ
lamak için çalışmaktadırlar.
İlköğretim müfettişlerimiz, ilköğretimde, emeğin, paranın, zamanın yerinde kullanılmasını da
sağlamaktadırlar. Türkiye'deki, resmî ya da özel, kreş, anaokulu, anasınıfı, kurs, dershane, Öğrenci
yurdu, halk eğitim merkezi ve son olarak eklenen Kur'an kurslarının tümünü denetlemektedirler.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kadar ağır görev ve sorumluluklar yüklenen ilköğre
tim müfettişlerinin sorunları, bugüne kadar, ne yazık ki, istenilen seviyede çözümlenememiştir. İl
köğretim müfettişlerinin, öğrenim, yarışma sınavı ile mesleğe giriş, yetiştirme ve yeterlik sınavıy
la asıl müfettiş kadrosuna alınmaları, diğer bütün müfettişlerden farklı değildir. Ancak, bu müfet
tişlerin, diğer müfettişlerin yer aldığı 657 sayılı Yasaya ekli, ekgösterge cetvelinin, genel idarî hiz
metleri sınıfıyla ilgili (g) bölümünde bulunmadıkları görülmektedir. Kaldı ki, bu grupta ilçe bele
diye müfettişleri bile varken, ilköğretim müfettişlerine yer verilmemesi büyük bir haksızlık teşkil
etmektedir; bu haksızlığın, mutlaka giderilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilköğretim müfettişliğinin öneminin kavranılıp, saygın
lığını ve denetim gücünü artırıcı -hele, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin uygulamaya girmesiyle,
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bu müfettişlerimizin çalışma alanlarının daha da genişlediği dikkate alınarak- mutlak surette genel
idarî hizmetler sınıfına alınması, ülkemizde görev yapan diğer müfettişlerin, asgarî haklarına ka
vuşturulması konusundaki uygulamanın ve yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtir, hepi
nize saygılar sunar, bütün öğretim camiamıza, öğrencilerimize ve müfettişlerimize de sağlıklı gün
ler dilerim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroglu'na teşekkür edi
yorum.
Gündemdışı konuşmayı Hükümet adına cevaplamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Uluğbay söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Bakan. (DSP sıralarından alkışlar)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sayın Zeki Çakıroglu'na, konuyu gündeme getirdiği için hem teşekkür ettiğimi ifade etmek
isterim hem de biraz aceleye getirdiği konusundaki değerlendirmemi ifade etmek isterim.
Hepinizin de gayet iyi bildiği üzere, 55 inci Hükümet tarafından hazırlanmış olan öğretmenle
rimizin özlük haklarını iyileştirmeye yönelik tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş,
Millî Eğitim Komisyonunda görüşülmüş, şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde ve
Plan ve Bütçe Komisyonunun kurduğu bir alt komisyonda çalışmaları sürdürülmüş durumdadır ve
tahmin ediyorum önümüzdeki hafta, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek bir karara bağla
nacak.
Dolayısıyla, yıllardır, öğretmenin içerisine düştüğü sorunları ve eğitim camiasının sorunlarını
iktidarda oldukları sürece en ufak bir şekilde ele almaksızın seyirci kalmış olanların, şimdi, bir pa
nik içerisinde, 55 inci Hükümetin, eğitimde hem kaliteyi hem de özlük haklarını iyileştirmeye yö
nelik çalışmalarını, komisyondaki çalışmaları bitmeksizin Meclis Genel Kurulunun gündemine ge
tirmelerini biraz yadırgadığımı ifade etmek mecburiyetindeyim.
Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişlerinin durumlarına ilişkin sorun, 55 inci Hükümet
kurulduğundan beri gündemimizdedir. Bu konu, tamamen bir denetim konusu olduğu için, konuyu
bir bütünlük içerisinde ele almak ve ayrı bir yasa tasarısıyla Meclisin önüne gelmek niyetindeydik.
Millî Eğitim Komisyonunda, sadece öğretmenlerin özlük haklarını düzenlediğimiz bir tasarının gö
rüşülmesi sırasında bu konunun gündeme gelmesi üzerine, Bakanlık olarak gereken çalışmaları
yaptık ve komisyonun çalışmalarına katkıda bulunmak suretiyle ve şu ana kadar kanundaki statü
leri, sadece, il millî eğitim müdürlüklerinin bünyesinde ilköğretim müfettişleri de "bulunabilir" bulunur da değil- şeklinde yer alan ifadede son derece muğlak olan, hukukî statüleri belli olma
yan, özlük hakları belli olmayan, ne olduğu yıllardır tanımlanmamış olan konumlarını hukuken ta
nımlayan, özlük haklarını iyileştiren; diğer müfettişlerle aynı şekilde üç yıllık müfettiş yardımcılı
ğı statüsünü geçirdikten sonra bu statüyü bir sınavla aştıkları takdirde bir üst derece alabilmeleri diğer müfettişlerde olduğu gibi- güvencesini sağlayan; onun ötesinde -diğer müfettişlerde olduğu
gibi- yanğöstergelerini mesleğe girdikleri andan itibaren tanzim eden -ki, bugüne kadar böyle bir
şey yoktu- ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarını iyileştirmeye yönelik bütün bu düzenlemeler
de yine Millî Eğitim Komisyonunda sağlanmıştır.
Bunun yanında, ilköğretim müfettişlerinin meslekiçi eğitimleri ve diğer alanlardaki sorumlu
luklarını da tanımlayan net ifadeler, muğlaklığı tümüyle ortadan kaldıran hususlar sisteme'kazan
dırılmıştır.
Bunun yanında, bu arkadaşlarımızın diğer konularındaki iyileştirme düzenlemelerine ilişkin
çalışmalarımız da devam etmektedir. Dolayısıyla, 55 inci Hükümet, millî eğitimin, sadece 5 yıldan
-
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8 yıla çıkan bir ilköğretim değil, ortaöğretim ve ders programlarının içeriğinden tutun, personeli
nin özlük haklarına ve bu çerçevede, denetim elemanlarının hukukî statüsünden görev içeriklerine
ve bunların da özlük haklarına değin, tüm zenginleştirici fikirlere açık olageldi ve bu konuda üret
tiği fikirleri komisyonlarda paylaştı, arkadaşlarımızdan gelen değerlendirmeleri ve eleştirileri de
ğerlendirerek, anında çözümler üretti ve Yüce Meclisin önüne gelmesi için komisyondaki müzake
releri devam eden çalışmalar çerçevesinde, mevcut yasayı daha sağlıklı daha iyiye götürecek şekil
de, daima açıkkalplilikle ve yaratıcı ve yapıcı bir üslupla çalışageldik.
O nedenle, aslında, tahmin ediyorum bir hafta on gün sonra -Plan ve Bütçe Komisyonumuzun
çalışma sürecine bağlı olarak- o çalışma bittiğinde, eminim ki, 55 inci Hükümetin getirdiği tasarı
Türkiye Büyük Millet Meclisinden olgun bir içerikle -biraz evvel söylediğim olgunluklar da sağ
lanmıştır, eklenmiştir- çıkacak ve eğitim camiamızın yıllardır Yüce Meclisten beklediği, millî eği
time, sadece sözde ve kürsüde bazı cümleler söyleyerek değil, çıkardığı yasalarla da somut katkı
larda bulunan bir 20 nci Dönem Meclisi olmak durumunda olacağız ve bu konuda 55 inci Hükü
met göreve geldiğinden beri, başta 8 yıllık kesintisiz ilköğretim olmak, arkasından, öğretmenlerin
özlük hakları, onun arkasından 155 bin kadro olmak üzere, her türlü yasal hazırlığı yaparak geldi
ve bunlarla da 55 inci Hükümetin ve Millî Eğitim Bakanlığının yasal hazırlıkları bitmemiştir. Eği
timin kalitesini her boyutuyla geliştirecek diğer hazırlıkları da devam etmektedir. Bunlardan, ka
nun gerektirmeyenler, kanun çıkarmadan yapılmaktadrr; kanun gerektirenler için de, 55 inci Hükü
met, huzurunuza, kanun tasarısı getirecektir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmayı cevaplandıran Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay'a teşekkür ediyorum.
3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, şekerpancarı üretimine getirilen kotaya ilişkin gün
demdışı konuşması ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'in cevabı
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi, son gündemdışı konuşmacıyı kürsüye çağıracağım.
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal, şekerpancarı üretim kotasıyla ilgili olarak söz istemiş
lerdir.
Buyurun Sayın Ünal.
Konuşma süreniz 5 dakikadır. (RP sıralarından alkışlar)
ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şekerpancarı üretimine geti
rilen kotayla ilgili olarak üreticilerimizin dert ve dileklerini dile getirmek amacıyla gündemdışı söz
almış bulunuyorum; bu vesiyle, hepinize saygılar sunuyorum.
Bu arada, Sayın Başkana da, söz verdikleri için teşekkür ediyorum.
Bilindiği gibi, şekerpancarı üretimi, yaklaşık 4,5 milyon dekar sahada, 500 bin çiftçi ailesi ta
rafından yapılmaktadır; yani, 2,5 milyon insanımızı ilgilendirmektedir. Bazı yıllarda, fiyat politi
kalarında yapılan yanlışlıklar sebebiyle, şekerpancarı üreticisi olan ülkemiz, maalesef, şeker ithal
etmek zorunda kalmıştır.
Rcfahyol Hükümeti döneminde, tarımsal girdilerdeki fiyat artışları dikkate alınarak, kilogramı
4 400 lira olan fiyatın 11 000 liraya çıkarılması; yani, yüzde 150'lik bir artış sağlanması, şekerpan
carı üretimini hem cazip hale getirmiş hem de şeker ithalatının önü kesilmiştir; hatta, 60 milyon do
larlık da ihracat yapılmıştır.
Halen, 3'ü özel olmak üzere, toplam 29 şeker fabrikamız vardır. Bu fabrikalar iç tüketimi kar
şılamakta olduğu gibi, bir miktar da ihracat yapılabilmektedir.
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Gerçekten, ülkemiz, şekerpancarı yönünden büyük bir üretim potansiyeline sahiptir; ancak, bu
yıl, ilk defa uygulamaya konulan kota sistemiyle, bu potansiyelin önüne set çekilmek istenmekte
dir. Halbuki, bu yıla kadar, şekerpancarı üretimiyle ilgili olarak çiftçilerle yapılan şekerpancarı ye
tiştirme sözleşmelerinde ekim alanları esas alınmış, şeker üretim planlaması, ekili alanlarda yapı
lan tahmin çalışmalarına dayandırılmıştır.
Bu yıl uygulamaya konulan kota sistemiyle "üreticilerin teslim edecekleri pancar miktarı, ta
ahhütlerinden en çok yüzde 25 fazla veya eksik olabilir. Taahhüt edilen pancar miktarının yüzde
25'inin üzerinde satın alınacak pancarlar, ortalama fiyatın yüzde 20 noksanıyla fiyatlandırılacaktır.
Taahhütün yüzde 25 altında teslimat yapılması halinde, noksan pancar bedelinin yüzde 20'si ora
nında bedelden kesinti yapılacaktır" hükmü getirilmektedir.
Hükümet, kendine göre, bu konuda bazı gerekçekler ileri sürmektedir. Bu gerekçelerden bazı
ları şöyledir: Şeker üretim politikasında içtüketimin yerli üretimle karşılanması hedeflenmiş ve bu
hedef yakalanmıştır; hatta, üretim artışı yüzde 40'lara çıkmıştır. İçtaleptcn fazla üretim şeker stok
larını artırmış; ayrıca, fabrikaların optimalin üzerinde kampanya yapmalarına sebep olmuştur. Bu
da, maliyet verim dengesini bozmuştur; iddiaları budur.
Değerli milletvekilleri, şu hale bakınız, şeker üretimi çok diye şikâyet ediyoruz, üretim sınır
lanmazsa ekonomik kayba uğrayacağımızı iddia ediyoruz. Doğrudur, bu mantıkla gidilirse, tütün
ve çayda olduğu gibi, üretilen fazla şekeri de imha edebiliriz. 1995 ve 1996 yıllarında, toplam 100
milyon dolar ödeyerek ithal ettiğimiz şekerleri unutmayalım.
Mevcut fabrikaların kapasiteleri yetmiyorsa, yeni fabrikalar açılamaz mı?.. Nüfusumuzun gi
derek arttığı bir dönemde üretimden şikâyet etmek tuhaf değil mi?.. Ayrıca, üretim fazlası, ihraç
edilebilir. Dışpiyasada rekabet imkânlarımız yok deniliyorsa, bazı teşvik tedbirleriyle bunu aşmak
mümkündür. Bu yolla, ülkemize döviz kazandırabiliriz, dışticaret açığımızın kapanmasında, öde
meler dengesinin kurulmasında önemli bir adım atabiliriz. Sanki, bütün bu yollar tıkanmış gibi, ta
rım tekniklerinin geliştiği, tarımsal mekanizasyon alanında önemli adımların atıldığı, optimal şart
larda verimin artırılabildiği bir Türkiye'de, üreticilerin daha çok üretmelerini önleyecek tedbirler
almak, hatta onları cezalandırmak, çağdaş ve rasyonel bir düşüncenin mahsulü olmasa gerektir.
Ekonominin, sanayi ve ticaretin liberalleştiği bir ortamda, üreticiye "üretimini benim koydu
ğum sınırlar içerisinde yapacaksın; aksi halde, ödeyeceğim paradan keseceğim" demek, yanlıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Ünal, konuşmanızı tamamlayın efendim.

,

ZEKİ ÜNAL (Devamla) - Kota sistemi, yalnız teknik açıdan değil, sosyal, ekonomik ve siya
sî açıdan da uygun bir model değildir ve totaliter rejimlerin anlayışını çağrıştırmaktadır.
Tarımsal faaliyetten maksat, birim alandan daha çok ürün almak; onun için de, tarımsal girdi
leri en rantabl ve rasyonel şekilde kullanmaktır. Ülkemizdeki ortalama verim, diğer pancar üretici
si ülkelerden daha düşük olmasına rağmen, böyle bir tedbirin mantığını anlamak mümkün değildir.
Hükümetlere düşen görev, çiftçiyi üretimden caydırmak değil; aksine, verimi ve üretimi artırmak
için gerekli tedbirleri almaktır ve onları desteklemektir. Umarım ki, Hükümet, bu sakim ve hatalı
yoldan döner, kotayı kaldırır ve 500 bin çiftçi ailemizi sevindirir.
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'a teşekkür ediyorum.
Gündemdışı konuşmayı Hükümet adına cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım
Yücelen söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Bakan.
-
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DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
gündemdışı söz alan Karaman Milletvekilimiz Sayın Zeki Ünal'ın gündemdışı konuşması üzerine
huzurlarınızdayım; sözlerimin başında hepinize saygılarımı sunuyorum.
Zeki Ünal arkadaşımın konuşmasıyla, Karaman'da bir sorun var mıdır diye öncelikle düşün
düm. Geçtiğimiz hafta, Karaman Milletvekilimiz Sayın Fikret Ünlü de Karaman'daki pancar üreti
cilerinin derdi olduğunu Bakanlığımıza iletmişti. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü de Karaman'a
bir heyet göndermiş; Karaman'daki Ziraat Odası Başkanı, belediye başkanları, muhtarlar ve üreti
cilerle mahallinde bir toplantı yapılmış, ekim alanları gözden geçirilmiştir. Gene, Şeker Fabrikala
rı Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye sathında, önümüzdeki hafta içerisinde, ilgili fabrika müdürleriy
le, kendi elemanlarıyla ve bu incelemeleri yapan arkadaşlarımızla toplanarak bu kararı verecekler;
ama, özellikle, Karaman ile ilgili özel bir çalışmayı da tekrar yaptıracağımı buradan^duyurmak is
tiyorum.
Bu vesileyle, pancar üretimiyle ilgili yeni düzenlemeleri de sizlere arz etmek istiyorum. Şeker
üretiminde politakamız, iç tüketimimizin yerli üretimle karşılanması şeklinde belirlenmiştir. Bu po
litikanın istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ülkenin ekonomik çıkarları açısından elzem görülmek
tedir. Sanayi Bakanlığı ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğümüz, şekerin ana girdisi olan panca
rın tedarikini emniyet altına almak amacıyla, üreticileri girdi ve fiyat bazında çeşitli mekanizma
larla desteklemeye çalışmış, desteklerin yeterli olduğu dönemlerde üretim artmış, yetersiz olduğu
dönemlerde ise düşmüştür. Bu istikrarsızlık bazı yıllar ihracata, bazı yıllar ise ithalata neden olmuş
tur. Nitekim, 1991 yılında, Sanayi Bakanlığı yaptığım dönemde, yıllık üretimin ve bir yıl önceden
devreden stokun 2,5 milyon tonun üzerine çıktığını gayet iyi hatırlıyorum. Gene, 1992-1994 ara
sında 1 milyon 453 bin ton ihracat, 1995-1996'da da 750 bin ton ithalatın gerçekleştiğini hepimiz
hatırlıyoruz; bütün rakamlar da bunu göstermektedir. Bundan, ülkemiz ekonomisi, üretici ve tüke-.
ticilerinin yanı sıra, tabiî ki, şeker fabrikaları da olumsuz yönde etkilenmektedir.
Dünya şeker fiyatları, şekerkamışı nedeniyle, ülkemiz fiyatlarına göre düşüktür. Tarım ve sa
nayi kesimi ile bu kesimlerle ilgili arz ve talep sahibi sektörlerin ayakta tutulması, ülke ekonomisi
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, sektör, yüksek vergi oranlarıyla korunmaktadır.
İhracat ise, düşük dünya fiyatlarına karşı destek gerektirdiğinden, avantajlı görünmemektedir. Bu
bakımdan, dünya şeker fiyatları ve ihracat imkânları dikkate alındığında, şeker üretiminin içtalebe
uygun olarak stabilize edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Zaman zaman ihracatta yaptığımız des
tekleme de, yine, içpiyasayı olumsuz olarak etkilemiştir. Yine, 1991 yılında, elimizdeki stoku erit
mek için, ihraç fiyatının, yurt içinde satılan fiyatın yarısına kadar düştüğünü de hepimiz bilmekteyiz.
Bu maksatla, üreticilerimizle yapılan pancar yetiştirme sözleşmelerinde gerekli düzenlemeler
yapılmış ve 1998 yılında da uygulmaya konulmuştur. Böylece, dekar yerine ton bağlantısı yapıl
maktadır. Fabrikalarımızın işleme kapasiteleri, üretici talepleri ve son üç yıllık üretim miktarları
göz önünde bulundurularak, ortalama fiyattan satın alınacak pancar miktarları; yani, buradaki de
yimle kontenjanlar, fabrika, bölge ve çiftçi bazında belirlenmektedir. Söz konusu değişiklik -aşa
ğıda görüldüğü gibi- pancar ekimine herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Yıllar itibariyle arz
etmem gerekirse, ekim alanı, 1995 yılında 2 543 877 dekar, 1996 yılında 3 476496 dekar, 1997 yı
lında 3 876 630 dekar, 1998 yılında ise 4 200 000 dekar olarak belirlenmiştir. Yani, burada, tonaj
la kontenjana gidilmesinin, kesinlikle, dekar üretiminde azalmaya gitmediği de ortadadır. Bu iza
hımdan da anlaşıldığı gibi, 1998 yılı pancar ekim alanı, aynı münavebe sahası olan 1995'e göre
yüzde 65, geçen yıla göre ise yüzde 8 oranında artırılmıştır.
Yeni uygulamaya göre, çiftçilerimiz, taahhüt ettikleri pancarın yüzde 25 noksanını veya yüz
de 25 fazlasını ortalama fiyattan teslim edeceklerdir. Burada, yüzde 25 bir marj tanınmıştır, faali
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hüt edilen pancarın yüzde 25'inin üzerinde teslim edilecek pancarlar, ortalama fiyatın yüzde 20
noksanıyla alınacaktır. Yani, yüzde 25 fazlasında pancar getirdiği zaman, bunu da, tekrar, Şeker
Şirketi almak zorundadır. Taahhüdün yüzde 25 altında teslimat yapılması halinde ise "noksan pan
car bedelinin yüzde 20'si kadar bir kesinti yapılacaktır" şeklinde bir şartıcezaî konulmuştur. Bu da,
liberal ekonominin bir gereğidir.
Bu uygulamayla, iç talep artışına paralel olarak şeker üretilecektir.
Yine, bu uygulamayla, şeker üretiminde istikrar sağlanacak, ihracat veya ithalatın olumsuz et
kilerinden, üretici, tüketici ve ülke ekonomisi zarar görmeyecektir.
Yine, bu uygulamayla fabrikalarımız optimal kapasiteyle çalışacaklarından, maliyetler düşük
olacaktır.
Bu uygulamayla, pancar üreticisine, düzenli, haklı ve net gelir artışı sağlanacaktır; üretici, eke
ceği ürünü tercih yönünden önünü daha rahat görebilecektir.
Yine, bu uygulamayla, pancar ekimindeki istikrar, diğer ürünlerin ekiminde de istikrar sağla
yacaktır; üretici, fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden korunacaktır.
Yine, bu uygulamayla, çiftçiler, birim alandan daha fazla ürün alacaklardır; yani, verim artışı
sağlanacaktır.
Burada, değerli milletvekilimiz Zeki Ünal Beyin "pancar fiyatını Refahyol döneminde verdik"
demesini de biraz yadırgadım. Doğrudur, pancar fiyatı o zaman sözlü olarak söylendi; ama, maale
sef, bu açıklanıp, alıma gidilemedi. 55 inci Hükümet, o, dedikodu şeklindeki fiyatı, güvenoyu al
dıktan sonra açıklayarak, Türk çiftçisine de bu yönde katkı yapmıştır.
AHMET DERİN (Kütahya) - Hükümetin açıkladığı, dedikodu olur mu!..
DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) - Ben, bu konuşma vesilesiyle,
bu fırsatı verdiği için değerli arkadaşımıza teşekkür ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmayı cevaplandıran Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım YüceIen'e teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay'ın Başkanlığımıza gönderdiği bir
notu var. "11 Şubat 1998 akşamı saat 20.00'de,'Mersin Devlet Opera ve Balesinin temsiline tüm
milletvekillerimizi davet ettim; ama, hatırlatma bakımından, bugün bir duyuru yapabilir misiniz"
diyor, Sayın Kültür Bakanı. Tabiî, böyle bir duyuru yapma imkânım yok; ama, bir sanat etkinliği
ne milletvekillerimizi davet ettiği için, kendisine teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutu
yorum:. ' * . ' . . •
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. - Kırgızistan Temsilciler Meclisi Başkanının beraberinde bir parlamento heyetiyle Türki
ye'ye davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (311294)
10 Şubat 1998
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 2.2.1998 tarih ve 68 sayılı Kararıyla, Kır
gızistan Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Abdıgani Erkebayev ve beraberindeki parlamento he
yetinin 30 Mart - 3 Nisan 1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyaretikararlaştırılmıştır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Hikmet Çetin
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:
IV.-ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. - (10/108) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 353 Sıra Sayılı raporunun gün
demdeki yeri, görüşme günü ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
Danışma Kurulu Önerisi
No: 98

Tarihi: 11.2.1998

11.2.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan, polis tarafından din
lenen telefonlarla ilgili iddialar konusundaki (10/108) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nunun 353 sıra sayılı raporunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alma
sının ve görüşmelerinin, 17.2.1998 Salı günkü birleşimde yapılmasının ve görüşmelerin tamamlan
masına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kuru
lunca uygun görülmüştür.
Hikmet Çetin
'

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı
Salih Kapusuz

Uğur Aksöz

RP Grubu Başkanvekili

ANAP Grubu Başkanvekili

Turhan Güven

Ali Ilıksoy

DYP Grubu Başkanvekili

DSP Grubu Başkanvekili

OyaAraslı

Mustafa Zey dan

CHP Grubu Başkanvekili

DTP Grubu Temsilcisi

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Refah Partisi Grubu Başkanlığının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi var
dır; okutup, oylarınıza sunacağım:
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1. -22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden baş
lanmasına ilişkin RP Grubu önerisi
112 1998
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 11.2.1998 Çarşamba günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grup
ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.
Salih Kapusuz
Grup Başkanvekili
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22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifinin, Başkanlıkça havale edildiği Anayasa Komisyonundaki görüşmelerine
48 saat geçmeden başlanması, Komisyona tavsiye edilmiştir.
BAŞKAN - Öneri üzerinde söz isteyen var mı efendim? Yok.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir.
(RP sıralarından gürültüler)
,
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, İçtüzüğe göre, yapılan oylamanın tekrarını is
tiyoruz efendim.
BAŞKAN - Oylama konusunda tereddütümüz yok efendim.
SALİH KAPUSUZ'(Kayseri) - Bizim tereddütümüz var Sayın Başkan.
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bakanların vekâleten oy kullandıklarını da hesaba alıyo
rum; Kâtip Üye arkadaşlarımızın verdikleri sonuçları da değerlendiriyorum; herhangi bir tereddü
tümüz yok. (RP sıralarından gürültüler)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efendim...
BAŞKAN - Buyurun.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, siz de oylamayı tespit ederken tereddüt geçir
diniz, "ön tarafa gelen arkadaşlar arkaya gitsin" dediniz. Daha sonra, aynı şekilde, arkadaşlarımız
da da tereddüt oldu. İçtüzüğe göre, yeterli sayıda arkadaş ayaktayız; oylamanın yenilenmesini isti
yoruz efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz.
Ben, arkadaşlarımı uyardım; mümkün olduğu kadar sayılmış sıralara tekrar girmesinler diye
arkaya geçmelerini istedim. Üç arkadaşımız buraya geldi, onları da dikkate aldım. Onun için, her
hangi bir tereddütümüz yok; teşekkür ederim. (RP sıralarından gürültüler)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, müsaade eder inisiniz...
BAŞKAN - Arkaya geçen arkadaşlarınızı da saydım.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Yanlış bir şey yapıyorsunuz; 141 inci maddeyi lüt
fen bir defa daha okuyunuz!
BAŞKAN - Divanda herhangi bir tereddüt yok efendim. (RP sıralarından gürültüler)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, Genel Kurul burada; yanlış yapmayın; hiç lü
zum yok; oylamanın tekrarı kolay bir iştir.
BAŞKAN - Teşekkür ederim sayın arkadaşlarım.
Sayın milletvekilleri... (RP sıralarından gürültüler)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yanlış iş yapıyorsunuz!
BAŞKAN - Efendim, saydık; tereddütümüz yok; her seferinde bu yapılmaz! Müsaade edin!
Başkanlık Divanına da siz güveneceksiniz.
<
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - 141 inci maddenin son fıkrasını lütfen bir defa daha
okuyun.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, 141 'in son fıkrasını okur musunuz!
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siz oradan hareket edecekseniz, Başkanlık Divanına itirazı
nızı yapın. Bizim tereddütümüz yok efendim. Teşekkür ederim. (RP sıralarından gürültüler)
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Devam ede
lim Sayın Başkan.
'
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Şayet bu oylamayı yenilemiyorsanız, tutumunuz hakkında söz
istiyorum.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, bakın, siz, şu tavrınızı, ısrarla, her za
man sürdürüyor, Refah Partisiyle ilgili bir konu gündeme geldiği zaman, önyargılı hareket ediyor
sunuz. Bu önyargınızı, lütfen, hiç olmazsa burada yapmayın. Bu oylamanın tekrar edilmesinin bir
zararı olmaz. Madde çok açık "ikiye bölünerek yapılır" diyor. Çok açık efendim.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Tutumunuz hakkında söz istiyorum!..
BAŞKAN - Efendim, bizim bu konuda tereddütümüz yok. Bunu ifade ettim. Aslında sizin de
tereddütünüz yok; ama, önyargıyla itiraz ediyorsunuz. Sayın Karamollaoğlu, müsaade buyurun, bu
Mecliste yüzlerce oylama yaptık; her oylama için sorun çıkarmaya gerek yok efendim.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - 141 inci maddede, sizin takdirinize müsaade edilme
miş. Lütfen, o maddeyi bir okuyun.
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum!
BAŞKAN•- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili ola
rak ileri sürülen (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) yolsuzluk ve usulsüzlük id
dialarını araştırmak amacıyla kurulan (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırması
Komisyonu (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçi
mini yapamamıştır. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Oturum, böyle yönetilmez!..
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum!..
BAŞKAN - Bu komisyon üyelerinin (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 12.2.1998
Perşembe günü saat 14.00'te (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Ana Bina, Birinci Bod
rum, Genel Evrak karşısındaki 475 No'lu Meclis araştırması komisyonları salonunda toplanarak
(RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapma
larını rica ediyorum. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, böyle bir şey yapamazsınız!..
BAŞKAN - Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. (RP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar)
Değerli arkadaşlar, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. (RP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum!..
BAŞKAN - Meclis Genel Kurulunu çalıştırmamak doğrultusundaki bu çabalarınızı kınıyo
rum!.. (RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Biz de sizi kınıyoruz!..
KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Bunu, her zaman yapıyorsun!
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BAŞKAN - Gürültü yapan arkadaşlarımı dışarıya atarım! (RP sıralarından sıra kapaklarına
vurmalar ve "Yuh" sesleri; ANAP, DSP, DTP ve CHP sıralarından alkışlar) Gürültü yapan arka
daşlarımı çıkarırım!
(Refah Partili milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları)
ÖMER FARUK EKİNCİ (Ankara) - Ayıp!.. Ayıp!..
BAŞKAN - İdare Amiri arkadaşlarımı göreve davet ediyorum!..
(Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan Başkanlık Divanı kürsüsüne çıktı)
KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Bunu, her zaman yapıyorsun!..
BAŞKAN - Eğer buradan ayrılmazsanız birleşime ara vereceğim!..(RP sıralarından "Yuh"
sesleri, sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
BAŞKAN - Birleşime 10 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 16.00
.

@.

_

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.10
BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN
KÂTİP ÜYELER : Mehmet KORKMAZ (Kütahya), Mustafa BAŞ (İstanbul)
—

^ ®

:

•

.

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum.
V. - USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
"/. - RP Grubu önerisinin yapılan oylamasının beliren tereddütler sebebiyle tekrar edilmesi ta
lebini yerine getirmediği gerekçesiyle Başkanın tutumu hakkında
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Birinci Oturumda, bildiğiniz gibi, gündemin "Sözlü Soru
lar" kısmına geçmiştik.
Şimdi, İkinci Oturumu açtığım sırada, Refah Partisi Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz'un bir önergesi Başkanlığa ulaştı. Başkanın tutumuyla ilgili olarak, Refah Partisi Grup Başkan
vekili Sayın Salih Kapusuz söz talep etmektedir. Kendisine, İçtüzüğün 63 üncü maddesi gereğince
söz veriyorum.
HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - Teşekkür ederiz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kapusuz. (RP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
•Tabiî, biz, Refah Partisi olarak, Parlamentonun layık olduğu noktada olması, demokrasinin
gerçek anlamıyla ülkemizde tatbik edilmesi doğrultusunda, Parlamentodaki çalışmalara ağırlıklı
olarak destek olacağımızı, demokrasi, insan hakları ve özellikle özgürlüklerin tatbikatında yapıla-'
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cak çalışmaların, bir iktidar-muhalefet çalışması olarak değil, bir Parlamento çalışması olarak her
türlü destekle yürütülmesinden yana olduğumuzu. Genel Başkanımızın öncülüğünde gruplarımıza
yapmış olduğumuz ziyaretlerde, daha sonra grup başkanvekilleriyle ve değişik konularda siyasî
parti yetkilileriyle yapmış olduğumuz her görüşmemizde de sürekli tekrar ettik..
Bu doğrultuda, tam 1995 anayasa değişikliğinden günümüze kadar, o değişikliğin devamı ma
hiyetinde olan uyum yasaları, uyum komisyonu marifetiyle Parlamentoya sürekli sevk edildi; zan
nedersem 16-17 tane uyum kanunu bu Parlamentodan çıktı; en son, çıkmasına ihtiyaç duyduğumuz
Siyasî Partiler Kanunu değişikliğinin de Parlamento tarafından sonuçlandırılması için, biz, Refah
Partisi olarak ilave bir teklif gündeme getirdik. Bu, gündeme getirdiğimiz husus, yine hem sizler
tarafından... Belki bu çalışmaları milletvekili arkadaşlarım takip etme imkânına sahip olmadıkları
için bilmiyor olabilirler; biz, on gün önce, yazılı hale getirdiğimiz metni, bütün siyasî partilerimi-.
ze, medya kurum ve kuruluşlarına dağıttık. Bu süre içerisinde hazırlıklar tamamlansın, tamamla
nan hazırlıklar doğrultusunda, siyasî partilerimiz buna katkı sağlasın dedik; dün, Türkiye Büyük
Millet Meclisine, teklifimizi arz ettik. Tabiî, bu arada, bunun biraz da hızla çıkarılması gereğinden
hareketle, bir Danışma Kurulu toplantısı talep ettik; bu Danışma Kurulu toplantısı talebimize siya
sî partilerimiz birtakım gerekçelerle katılmadılar.
Biz, Refah Partisi Grubu olarak, bir öneri getirdik. Önerimiz burada okundu. Biz, Genel Ku
rulun bugünkü yoğun olan gündemini de bildiğimiz için, önemli birtakım kanunlara da destek ve
receğimizi arkaşlarımıza söyleyip geçen hafta istemiş olduğumuz Danışma Kurulu toplantısı mari
fetiyle de birkısım kanunların önplana çekilmesini istedik ve bir mutabakat sağladık. Böyle yoğun
bir gündemin görüşüleceği günde, sadece ve sadece, bir kanun teklifini, gündemine hâkim olan
Anayasa Komisyonu 48 saat beklemeden gündemine alsın diye bir öneride bulunduk. Maalesef
ama maalesef, Sayın Başkanımız -hiç gerek olmadığına inandığımız, bu kadar zaman kaybetmey6
de sebep olan- bu önerimizle ilgili bir oylamanın tekrar edilmesine müsaade etmedi. Burada, bin
lerce defa diyebileceğimiz, yapılan oylama uygulamalarında, teamüle yerleşmiş olan bir sistemi
miz var. ŞayeU siyasî partilerin böyle bir talebi veyahut da işaret oyuyla Genel Kurulda yapılması
gerekli olan bir oylama karşısında, Divan kendi arasında mutabakat sağlarsa durum farklı, sağla
mazsa durum farklı; ama, her halükârda, Genel Kurulun, mutlaka ama mutlaka, oylamalarla ilgili
kanaat ve düşüncelerini itiraz yoluyla orta yere koyması da mümkün ve bugüne kadar da böyle ol
du. Biraz önceki oylamada, Başkanlık Divanı olarak, Sayın Başkan ve Kâtip Üyeler mutabakat sağ
lamadılar; biz, bunu biliyoruz. Mutabakat sağlamadıkları için, farklı uygulama olarak Sayın Baş
kan, en azından bizim itirazımıza mahal olmaksızın, lütfedip tekraren bir oylama yapabilirlerdi. Şa
yet bu oylamada ihtilafa düşerlerse, yapacakları şey bellidir; ne yapmaları gerektiği hususunda İç
tüzüğün 141 inci maddesi açıktır.'Maddeyi sizlere okumak istiyorum:
"İşaret oyuna başvurulması gereken hallerde Başkan oylama yapılacağını bildirerek önce oya
sunulan hususu kabul edenlerin, sonra kabul etmeyenlerin.el kaldırmasını isler.
Kâtip Üyeler, kendi oylarını Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra Başkana bildi
rirler.
Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Kurula kabul edilmiştir veya kabul edilmemiştir
denmek suretiyle ilân olunur.
İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları. Başkan ile
Kâtip Üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında anlaşamadıkları veya oyları tespit edeme
dikleri hallerde, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir.
Ayağa kalkmak suretiyle -ki, ayağa kalkmak suretiyle bir tekrar olmamıştır- oylamaya başvu
rulmasından hemen sonra bir arada ayağa kalkan beş milletvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı ge- 23 -
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rckçesiyle oylamanın tekrarlanmasını isterlerse, oylama salonda ikiye bölünmek suretiyle yeniden
yapılır." "Yapılabilir" demiyor "yeniden yapılır" diyor.
Şimdi, değerli arkadaşlar, ellerinizi vicdanınıza koyun; bu oylamada, elbette, arkadaşlarımız
Genel Kurula yeni iştirak ettikleri için, hem kabul edenler hem de kabul etmeyenler tarafından sü
rekli içeriye girmeler oldu; sayım hatası olabileceği doğaldır. Sonucun kabul veyahut ret şeklinde
olmasından önemli olan Sayın Başkanın tutumu ve İçtüzüğe uygun hareket edilip edilmemesi ola
yıdır. Bizim, önplana çıkarmak istediğimiz husus, diyoruz ki, bu Parlamentoda bulunan yedi, se
kiz, on -beşten fazla- milletvekili ayağa kalktık "Sayın Başkan -başından beri, oylamada usul yö
nünden hata yapılabileceğinden hareketle, suçlamadan- lütfen, bu oylamayı tekrar edin" dedik.
Ama, Sayın Başkanın, maalesef ama maalesef, üzülerek söylüyorum, keşke bunu burada tekrar et
meseydim, bütün oturumlarında, maalesef, böyle hiç denebilecek kısa bir tekrar süresi için bile ta
hammül gösteremeyip, tarafgir davranarak, sadece bağlı ve kendisini bağımlı olarak gördüğü par
tisi karşısındaki tutumundan dolayı bu Parlamentoda bu sıkıntı yaşanıyor. Bakın, burayı yöneten
arkadaşlarımız marifetiyle, uygun olarak çalışmalarından dolayı, yönetimde bulunan arkadaşları
mıza Genel Başkanımız teşekkür etmiştir. Hatırlarsınız, 8 yıllık eğitimle ilgili gece gündüz bu Par
lamento çalıştı. O çalışmada, biz, 8 yılın kesintisiz uygulanması hatalarında direndik, görüşümüzü
orta yere koyduk; ama, onun bitiminde, Sayın Genel Başkanımız Grubumuza teşekkür ederken, ay
nı şekilde, Sayın Uluç Gürkan'a da, aralıksız yönetmiş olduğu bu idaredeki tarafsızlığından dolayı
teşekkür etmiştir. Bizim için aslolan şey, hukuka, yasalara uygun hareket etmektir. ,
Değerli arkadaşlar, şu halde, İçtüzük bu kadar açıkken, sizlerden istirhamımız, Sayın Başka
nımız da buna anlayış göstersinler, lütfen, bu İçtüzüğe uygun olarak, şu oylamayı yenileyelim; ka
bul de edilebilir, ret de edilebilir; mühim olan kabul edilmesi veyahut reddedilmesi değildir; mü
him olan, Parlamentonun yapması gerekli olan, uyması gerekli olan, İçtüzüğe göre hareket etmek
tir. Aksi takdirde, bundan sonra çalışmalarımız devam edecek; çok faydalı kanunların belki bura
dan çıkması gerekiyor, bekleyen çevrelerimiz var, polislerimiz başta olmak üzere. Sayın Başbakan,
yurtdışına gidecek, kendileri talep ettiler. Grupları marifetiyle, yurtdışına uluslararası sözleşmeleri
çıkarmış olarak gitmek istediler; peki dedik; perşembe günü gidecekleri için, onu da kabul ettik.
Biz, burada, Parlamento çalışsın, Parlamentoda, bütün milletimizi memnun edecek, bütün kesimle
rimizi memnun.edecek çalışmaları yürütelim ve milletimizin, Parlamentoya olan, güvenilir Parla
mentoya olan güvenlerini tekrar etmek gibi bir ihtiyacın olduğunu her zeminde vurguladığımız gi
bi, bir kez daha orta yere koyalım. Onun için, Sayın Başkanım ısrarından vazgeçsinler; lütfen, bu
oylamayı -şöyle veyahut da böyle bir gerekçeye sığınmaksızın- tekrar edelim; kabul edilirse de say
gıdeğer, kabul edilmezse de saygıdeğerdir. Bizim için mühim olan, kurallar ve kaidelerdir; Türki
ye'de Refah Partisi olarak, başından beri ve günümüzde hep önplana çıkarmış olduğumuz husus.
Sonra, istediğimiz şey ne, neyi çıkarmak istiyoruz...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın Sayın Kapusuz.
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Uyum yasalarında yer alıp da çıkmayan sadece Siyasî Partiler Kanunu değişikliği kaldı. Bu ka
nun, her ne kadar uyum yasası olarak Anayasa Komisyonunda bekliyorsa da, biz grup olarak, bir
de teklif takdim ediyoruz; istenirse, birleştirilerek de yürütülebilir ki, zaten Komisyon, gündemine
hâkimdir. Onun için, lütfen... Bir teklifin, ki, ciddî bir teklifin, sadece Refah Partisinin meselesi de
ğil, sadece bu Parlamentonun meselesi değil, Türkiye'nin meselesi olan bir hususun, Parlamentoda
karara bağlanması için verilen bir teklifin, 48 saat beklemeden bir komisyonda görüşülmesi, aca
ba, bu Genel Kurulun bu kadar çok zamanını almaya değer miydi; bize göre değmezdi. Yapılacak
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şey, elbette, hürriyetten yana olmak, yasakçılıktan yana olmamaktır; birtakım parti çıkarlarının ve
yahut da particilik mantığının üzerinde meselelere yaklaşmaya yönelmek, bu Parlamentoya yakı
şan bir tavır olur.
İstirhamımız, bu oylama yenilensin. Sayın Komisyona, bunu 48 saat beklemeden görüşmesi
için Parlamentonun bir tavsiyesini -uyar veyahut da uymaz- bu Parlamentodan vermek, diğer siya
sî parti gruplarımız açısından da zor ve yanlış olacak bir husus değildir. Huzurlarınızda bunun tek
rar edilmesini ve sizlerin de buna katkı sağlamasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Tutumum hakkında konuşan Sayın Salih Kapusuz'a teşekkür ediyorum.
Yine, tutumumla ilgili olarak Sayın Temel Karamollaoğlu da söz istemişlerdir; kendisine söz
veriyorum.
Buyurun Sayın Karamollaoğlu. (RP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım;
ülkemiz birtakım sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Ülkemizde demokrasinin sağlıklı işlemediği konu
sunda büyük tereddütler var. Ülkemiz, yurt dışında -Avrupa Birliğine müracaat ettiğimiz zaman bi
le- bu konuyla ilgili olarak devamlı itham altında tutuluyor.
Parlamentomuzda, iki sene önce bir komisyon kurulmuş. Bu komisyon münasebetiyle daha
demokratik, insan haklarına daha saygılı, hukuku üstün tutan bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor;
Anayasamızda ve yasalarımızda birtakım yanlış anlamalar varsa, bunlar giderilmeye çalışılıyor;
genel olarak, evrensel olarak kabul edilen prensiplerin tereddütsüz bir tarzda ülkemizde tatbikine,
bütün partilerin ittifakıyla, gayret gösteriliyor. Şu anda da, biz, bu konuyla ilgili olarak bir kanun
teklifini, Büyük Millet Meclisine -sadece Refah Partisi olarak değil, Doğru Yol Partisinden, bağım
sızlardan, Büyük Birlik Partisinden ve diğer partilerden arkadaşlarımızın da iştirakiyle- takdim et
miş bulunuyoruz. Danışma Kurulu talep edildi "bunlar, 48 saat geçmeden, Büyük Millet Meclisi il
gili komisyonlarında görüşülsün" diye; mutabakat sağlanamadı, bunun üzerine de, konu, Sayın
Meclisin takdirine arz edildi; bir oylama yapıldı. Elbette, biz, Sayın Meclisin kararına saygılıyız;
ister lehte, isterse aleyhte olsun; ancak, böyle bir oylamada, o anda içeriye giren, çıkan, sonradan
gelen arkadaşlarımızın da meydana getirdiği bir tereddüt doğdu, sadece bir tereddüt ve bu tereddüt
neticesinde, arkadaşlarımız ve biz, bu sayımın, oylamanın yenilenmesi talebinde bulunduk; fakat,
üzülerek ifade ediyorum, bu ilk defa meydana gelmiyor; bakın, bizim dört Meclis Başkanvekilimiz
var, bu Meclisi bu dört Meclis Başkanvekilimiz yönetiyor; ancak, ne zaman Refah Partisinin gün
deme getirdiği bir konu, bir oylama, bir tavır olursa, Sayın Meclis Başkanvekilimiz, mutlaka, ta
rafsız bir başkan olarak değil, burayı yönetirken, sanki Meclisi yönetiyor gibi değil...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Öyle bir şey yok Temel Bey.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - ...kendi partisinin prensip ve kurallarını burada
uygulamak ister gibi bir tavır sergiliyor.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Ayıp, ayıp!.. Sana yakışmıyor.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - İlk defa olmuyor.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Öyle bir şey yok.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Efendim, bakın, ilk defa olmuyor... (ANAP sı
ralarından gürültüler)
Muhterem arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız benimle aynı fikirde olmayabilir.
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ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Ayıp... Size yakışmıyor!
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Biraz önce Sayın Kapusuz net bir tarzda ifade
etti...
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Neyi ifade etti?
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Biz 8 yıllık kesintisiz eğitimin karşısında idik...
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Evet...
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Burada, sizlerle beraber 24 saat çalıştık ve biz
karşı tavır koyduk.
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Evet...
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Sayın Uluç Gürkan, şu koltuktan kalkmadan 23
saat oturdu; ama, en ufacık bir ihtilaf meydana gelmedi. Siz düşünebiliyor musunuz; eğer, o oturu
mu, bugün Meclisi yöneten Sayın Başkanvekili yönetmiş olsaydı, emin olun 48 saatte o kanun çık
mazdı... (ANAP sıralarından gürültüler)
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hayır, hayır...
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Efendim, müsaade edin... Ben, Sayın Başkanın
tutumu hakkında konuşuyorum.
.,
BAŞKAN - Bir saniye bana kulak verir misiniz Sayın Karamollaoğlu.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Dinliyorum efendim.
BAŞKAN - Siz, benim biraz önce uyguladığım İçtüzük uygulamasıyla ilgili tutumum hakkın
da söz istediniz...
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Evet.
BAŞKAN - Hasan Korkmazcan'ın kişiliğini tartışma hakkını vermez bu. Ona göre konuşun
efendim.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Efendim, müsaade edin, ben de, elbette, sizin tu
tumunuzu izah ederken, bundan önce yapmış olduğunuz haksızlıkları da gündeme getireyim "ilk
defa olmuyor" diyeyim.
BAŞKAN - Efendim, hangi haksızlıksa, onu söyleyin; o haksızlık...
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Siz, efendim... Bakın, Meclis zabıtları...
BAŞKAN - Müsaade buyurun, Karamollaoğlu, müsaade buyurun.
Hangi haksızlığı yaptığımı, açıkça, misal olarak söyleyebilirsiniz.
İkincisi: O haksızlığauğradığınız zaman, bu Parlamento çatısı altındaki bir grup olarak yasal
haklarınızdan hangilerini kullandınız benimle ilgili, söyler misiniz?
KAHRAMAN EMMİOĞLU (Gaziantep) - Niçin Uluç Bey hakkında söylemiyor?..
BAŞKAN - Sadece, belki teşekkürünüzden mahrum kalmış olabilirim...
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla)-Tabiî...
BAŞKAN - Ama, bugüne kadar hangi tutumum hakkında, hangi işleme başvurdunuz da, bu
geçmiş şeyleri karıştırma hakkını kendinizde buluyorsunuz?
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, sizde konuşarak zamanımı alıyor
sunuz; bir defa, onu da hemen izah edeyim.
BAŞKAN - Buyurun efendim; ama, sadet içinde... Lütfen...
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Tabiî...
• BAŞKAN - Usule uygun konuşalım; çünkü, size, usulle ilgili olarak söz verdim.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Efendim, sadet içinde konuşuyorum ve doğru
dan doğruya, konuyla ilgili olarak, sizin tutumunuzun doğru olmadığını ifade ediyorum.
Madde çok açık. Maddede, oylama neticesi başkanın takdirine bırakılmıştır denilmiyor; oyla
manın arkasından 5 kişi ayağa kalkar ve oylamanın anlaşılmadığını iddia ederse, oylama yenilenir
deniliyor. Bu oylamanın yenilenmesi, Meclise, sadece 5 dakika, hadi bilemedik, 10 dakika zaman
kaybettirirdi. Kime ne zararı olurdu; hiçbir zararı olmazdı. Buralarda, siz, bize konuşma zamanı ta
nıyorsunuz. 10 dakika konuşurken, bazen 1 dakika, bazen 2 dakika, hatta bazen yerine göre 3-4 da
kika mühlet veriyorsunuz. Neden veriyorsunuz; çünkü, buradaki konuşmacı', kendi fikrini, bütün
lük içinde, tam olarak dile getirebilsin, kendisi rahat olsun, burada fikirler kısıtlanmasın diye... Ec,
ne olurdu, burada yapılan bir oylama İçtüzüğün ilgili maddesine göre -açık bir şekilde tekrarlanır
derken- tekrarlanmış olsaydı?! Bakın, ben -bunu söylerken, şu anda, hangi gün, hangi konu üzerin
de olduğunu çok açıkça hatırlayabilmiş değilim; ama, size onları takdim ederim- daha önce, sizin
bu konularda tarafgir, yanlı davrandığınızı defalarca buradan ifade ettim. Arkadaşlar, bunu, sadece
benim değil, diğer grup başkanvekillerİmizin ifadeleriyle de biliyorlar. Neden başkalarına itiraz ol
muyor da, sadece siz Meclisi yönetirken bu problemler çıkıyor?
Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; istirham ediyorum. Basit bir konu; ancak, bu
konu, mühim de bir konu. Siz, bizimle aynı kanaatte olmayabilirsiniz; fakat, bu fikirlerin, bu dü
şüncelerin, çok açık bir tarzda Meclis tarafından oylanmasında zaruret var.
Bakın, burada, yine 139 uncu maddede de "İşaretle oylama, üyelerin el kaldırması; tereddüt
halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve
olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır" diyor, Başkan takdir eder de
miyor. Bakın, "beş üyenin ayağa kalkarak..." Çok açık. Bu kadar açık, net bir hükmü, eğer, siz, bu
Meclisi yöneten Başkan olarak ihlal ederseniz, elbette size karşı itimadımız kalmaz.
Burada, bizim, Sayın Korkmazcan'a karşı özel bir husumetimiz yok; kendisini şahıs olarak se
veriz, dışarıda dostluğumuz da devam eder; ama, bu Meclis oturumları yönetilirken, eğer burada
haksızlıklar yapılırsa, eğer İçtüzük çiğnenirse, eğer insanlara söz hakkı verilmezse, eğer bir konu
da tereddüt var da o giderilmezse, elbette bunu da burada dile getirmek mecburiyetindeyiz.
Muhterem milletvekilleri, muhterem arkadaşlarım; konu, kanaatimize göre açıklık kazanmış
tır. Biz bir talepte bulunduk. Bu talebin yerine getirilmesinden dolayı Meclisin üzerine hiçbir göl
ge düşmez; tam tersine, bu Mecliste tereddüt olduğu zaman oylamalar yeniden yapılabiliyor, İçtü
zük uygulanıyor denilir ve zatıâliniz de, bugüne kadar tutumunuz hakkında farklı bir düşüncemiz
varsa, bunu da tavzih etme fırsatını bize tanımış olursunuz.
Gelin, bu oylamanın yeniden yapılmasını, sizin de kararınız ve milletvekili arkadaşlarımızın
da tasvibiyle, sağlayalım. Bundan, sadece ülkemiz kazanır, Meclisimiz kazanır ve biz, itibarımızı
daha üst noktaya taşımış oluruz.
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Tereddüt var...
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) - Bu sözlerle...
Bu kadar sabırsızlık göstermenize ben hayret ediyorum; bu kadar sabırsızlığa gerek yok muh
terem arkadaşım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Karamollaoğlu, konuşmanızı tamamlayın efendim.
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla)-Toparlıyorum.
Bu kadar sabırsızlığa hiç gerek yok. İçinde bulunduğumuz şartlarda, bazen biz bu konulan di
le getiririz, bazen de sizler dile getirirsiniz. Çözümlerde birbirimizle ittifak etmeyebiliriz; ama, bir
takım temel prensiplerde anlaşmak mecburiyetindeyiz. Bunun temelinde de adalet yatar. Bu adale
ti, İçtüzüğe, kanunlara, Anayasanın ruhuna uygun tavırlarla sağlarız.
Ben, bu konunun tekrar tezekkür edileceğini ve oylamanın yeniden yapılacağını ümit ediyor,
bütün arkadaşlarıma saygılar sunuyorum, hayırlı günler diliyorum efendim. (RP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN - Başkanlığın tutumu aleyhinde konuşan Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür
ediyorum.
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Uğur Aksöz, söz mü istiyorsunuz efendim?
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Evet.
BAŞKAN - Başkanlığın tutumuyla ilgili, Sayın Uğur Aksöz de söz istiyorlar.
Buyurun Sayın Aksöz. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 10 dakikadır. .
A. TURAN BİLGE (Konya) - Yasin'den bahset, Yasin'den...
UĞUR AKSÖZ (Adana) - Değerli arkadaşlar, konu, bir oylamanın tekrarlanması talebinden
ibaret olduğuna göre, tamamen o sınırlar içerisinde kalacağım.
İçtüzükten, madde 141'i okuyorum -hiç fazla lafa lüzum yok, sinirlenmeye lüzum yok- bakın
ne deniliyor: "Başkan ile Kâtip Üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında anlaşamadıkla
rı takdirde..." Anlaşamama var mı? İki Kâtip Üye ve Başkan anlaştılar ki -Refah Partili Sayın Baş
da orada "evet" dedi ki- Sayın Başkan sonucu ilan etti. Demek ki, anlaşamama yok.
"Oylar tespit edilemezse" deniliyor; tespit edildi, işte sayım yapıldı; böyle bir olay da yok.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İlan da edildi.
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Bakın, bu haller varsa, bu iki hal varsa, yani anlaşamama veya
tespit edememe varsa "Başkan, oylamanın ayağa kalmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir" denili
yor. Şimdi, burada, çok ince, hukukî bir nüans var; hukukçular bilir bunu. Bakın "Ayağa kalkmak
suretiyle oylamaya başvurulmasından hemen sonra bir arada ayağa kalkan beş milletvekili ... tek
rarlanmasını ister" deniliyor. Demek ki, tekrar istemenin önşartı, olmazsa olmaz şartı, birinci şartı,
ayağa kalkarak saymaktır. Deminki olayımızda ayağa kalkarak sayma var mıydı ki tekrar istiyor
sunuz?!
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul)-139'a bak, 139*a...
UĞUR AKSÖZ (Devamla) - Arkadaşlar, işaretle oylamada, sonuç ilan edildikten sonra, tek
rarlanma istenemez; bu bir. Ayağa kalkılarak sayma yapılmamışsa tekrarlama istenemez; bu iki.
Bu, olayın hukukî kısmı.
Şimdi, gelelim, Sayın Refah Partili kardeşlerimin biraz önceki beyanlarına; diyorlar ki: "Bu ne
sabırsızlık?!" Peki, kardeşlerim -bakın ne kadar yumuşak soruyorum, hiç kızmıyorum- değerli kar
deşlerim, bu telaş niye, sizdeki sabırsızlık niye?! Dün akşam..'. (RP sıralarından "vay vay" sesleri)
Vay vay diyeceğinize şu kayda bakın: Bu kanun tasarısı, 10 Şubat 1998'de -yani dün- akşam
18.30'da bize veriliyor; bugün geliyorsunuz, aman bunu 48 saat geçmeden görüşelim...
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Şimdi, ben, size değil, kamuoyuna soruyorum: Bu sabırsızlık niye?!
Saygılar sunuyorum. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
ASLAN POLAT (Erzurum) - Siz niye sabırsız oldunuz!
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlığın, Birinci Oturumdaki tutumu hakkında, iki sa
yın milletvekili aleyhte, bir sayın milletvekili de lehte konuştular. Ben, öncelikle, aleyhte konuş
tukları için değil; ama, konunun dışına çıkmak suretiyle şahsımla ilgili yaptıkları değerlendirmeler
den dolayı, arkadaşlarıma, sadece, bu Meclis kürsüsünde bulunduğum süre içerisinde, benim birin
ci görevimin, Anayasayı ve İçtüzüğü uygulamak olduğu hususunu hatırlatmak istiyorum.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Biz de aynı şeyi söylüyoruz.
BAŞKAN - Bu, her oturumda, her birleşimde, ayrıca, sizin aranızda oturup da diğer arkadaş
larımın oturumları yönettiği, bir milletvekili olarak sıralar arasında bulunduğum zaman da, benim
birinci derecede öncelik verdiğim bir konudur. Otuz yıldan beri Türkiye Büyük Millet Meclisinin
tutanaklarına geçmiş usul görüşlerim vardır, tutumum vardır. İçtüzüğe aykırı bir hususu bulan ar
kadaşım olursa, onu, kamuoyu önünde, açıkça, tekrar tartışırım; ama, buradan yapılan birtakım tek
taraflı ve sübjektif ithamları, tek taraflı ve sübjektif değerlendirmeleri bu konunun dışında tutuyo
rum. Benim burada yaptığım işlemler hakkında itirazınız varsa, o itirazlarla ilgili tutulacak yol bel
lidir; ya Genel Kurulda onun çözümü bulunur veya Başkanlık Divanına yazılı olarak götürülür.
Ben, sizin yaptığınız grup başkanvekilliği görevini yaptığım zaman, birkaç defa, Başkanlık Diva
nına, burada çözüm bulamadığım hususları da götürdüm. Kaldı ki, Başkanlık kürsüsünde oturan ar
kadaşlarımız da, zaman zaman hata yapabilirler, yanlışlıklar yapabilirler. Bunların karşılanması,
Genel Kurul salonunun tamamen çalışılamaz hale getirilmesi şeklinde bir reaksiyonla olmamalıdır.
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - "Yuh" çekerek hiç olmamalı.
BAŞKAN - Ağırbaşlılık içerisinde meselelere bakmamız lazım.
Burada, bu çatı altında kullanılmaması gereken bazı kelimeleri de kullanan arkadaşlarım oldu.
Onları da, dışarıya çıktıkları zaman, soğukkanlılıkla kendi tutumlarını değerlendirmeye davet edi
yorum.
Değerli arkadaşlarım, ben, Meclis kürsüsünde bulunduğum süre içerisinde, asla, İçtüzük dışın
da bir beyanda bulunmamaya gayret ediyorum. Hata yapabiliriz/Mesela, ben, hiçbir hatibe, süresi
bittiği zaman "ilave süre veriyorum" dememişimdir; çünkü, İçtüzük gereği, öyle bir beyana hakkım
yok; sadece "sayın milletvekili, konuşmanızı tamamlayın" diyorum. Bunun sebebini, herhalde, ba
zı arkadaşlarımız fark ediyordur; çünkü, Meclis Başkanının, İçtüzüğü değiştirme yetkisi yok. Mec
lis İçtüzüğü, buradaki hangi konuşmaların hangi süreyle yapılacağını belirlemiş; ben, o süreye ri
ayet ediyorum. Bundan dolayı, arkadaşlarımdan "ilave süre yermedi" gibi değerlendirenler olabi
lir, bundan kırılanlar olabilir, ama, katı olarak bunu uyguluyorum; çünkü, kuralları -değişmediği
sürece- uygulayıcıların, hudutlar içerisinde uygulama mecburiyetleri vardır, başka bir mecburiyet
leri ve bağımlılıkları da yoktur.
Şimdi, konumuzla ilgili, Anayasanın 95 inci maddesi var: "Türkiye Büyük Millet Meclisi, ça
lışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür." Biz, Anayasa gereği, buradaki bütün
çalışmalarımızı, her unsuruyla İçtüzük içerisinde kalarak yürütmenin üzerine yemin etmişiz.
Şimdi, zannediyorum ki, arkadaşlarım, oylamayla ilgili bir hususu karıştırdı. Sayın Karamollaoğlu, burada 139 uncu maddeyi okudu. 139 uncu madde oylama şekillerini alatır; yani, Mecliste
uygulanacak her türlü oylamayı saymaktadır, eski tabirle, tadat etmektedir. Maddede, onların ara
sında "İşaretle oylama üyelerin el kaldırması; tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa
kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayıl- 29 -
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maları suretiyle yapılır" denilmektedir. Bu, sadece oylama şekillerini belirleyen maddedir. Bizim
konumuza uygulanacak madde ise, 141 inci maddedir. 141 inci maddede deniliyor ki: "İşaret oyu
na başvurulması gereken hallerde Başkan oylama yapılacağını bildirerek önce oya sunulan hususu
kabul edenlerin, sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını ister." Ben bunu yaptım, kabul edenlerin
el kaldırmasını istedim. O sırada, bazı arkadaşlarını, Genel Kurul salonuna girdi. Karışıklık olma
sın diye arkadaşlarıma uyanda bulundum, lütfen, sonradan gelenler arka sıralara geçsinler dedim;
çünkü, ön sıralardan saymaya başladığımızda sıralar arasında kargaşa çıkarsa, iki, üç, beş, altı oy
sapması olabilir. Onu önlemek için arkadaşlarımı uyardım ve bu uyarının büyük ölçüde yerine ge
tirildiğini de tespit ettim.
•
Ondan sonra "Kâtip Üyeler, kendi oylarını Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra
Başkana bildirirler" deniliyor. Bu işlem de yapılmış.
"Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Kurula 'kabul edilmiştir' veya 'kabul edilmemiştir'
denmek suretiyle ilan olunur.
İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile
Kâtip Üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında anlaşamadıkları veya oyları tespit edeme
dikleri hallerde, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir."
Şimdi, değerli arkadaşlar, biz bu aşamadayken, Başkanlık Divanında herhangi bir tereddüt ol
madı; kabul edenler ile kabul etmeyenler arasında bir tereddüt var, acaba bu oylama kabul edilmiş
midir, edilmemiş midir gibi bir tereddüt Başkanlık Divanında olmadı. Sonuç itibariyle, Başkanlık
Divanında, önergenin reddedildiği şeklinde kesin bir kanaat oluştu; ben de bunu!sizlere duyurdum.
Bu aşamada, ayağa kalkmak suretiyle oylamanın tekrarını isteme hakkı doğmamıştır. Eğer, biz, Di
van olarak bir tereddüt geçirseydik ve Başkan olarak ben "ayağa kalkmak suretiyle tekrar sayaca
ğız" diye bir beyanda bulunsaydım -orada Genel Kuruldan herhangi bir katkı olmaz, doğrudan doğ
ruya Başkanın vereceği karardır- sizleri ayakta tutup tekrar sayacaktık. Onda da tereddüt olursa, o
zaman, tereddüt, bir anlamda Başkanlık Divanından Genel Kurula sirayet etmiş olacağı için, ora
dan.beş arkadaşımız ayağa kalkmak suretiyle oylamanın tekrarını talep edebilirlerdi. Böyle bir du
ruma gelinmeden arkadaşlarımın gösterdikleri reaksiyonu, meseleyi incelemeden yürüttükleri bir
reaksiyon olarak alıyorum.
Konunun çözümü için başka yollar da vardır. Eğer, bu öneriler Anayasa Komisyonunda ele
alınsın deniyorsa, Anayasa Komisyonunda değişiklik önergeleri de verilebilir. Yani, Genel Kurul
salonuna başka yerlerde çözümlenmesi gereken sorunları taşımak suretiyle bir yere varmamız
mümkün değildir.
Ben, görevimi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde
yürüteceğimi bir kere daha ifade ediyorum. Benim partimin, Meclis kürsüsünde görev yapan insan
ların tarafsızlığını bozmaları suretiyle bir bağımlılığa zaten ihtiyacı yoktur. Böyle bir şeyi bana da
yakıştıran, Grubuma da yakıştıran arkadaşlarıma bu konuda biraz insafsızlık ettiklerini hatırlatmak
suretiyle, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bildiğiniz gibi gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçmiştik. Şimdi, sözlü soruları tek tek oku
mak suretiyle soru sahiplerinin sorularının cevaplandırılması işlemine başlıyoruz.
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ
1. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesi Ceylanlı-Kannslı köyleri arasın
da bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/655)
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BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesi
Ceylanlı-Kamışlı Köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesinin görüşmesine başlıyoruz.
Soru önergesini cevaplayacak sayın bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyorlar.
Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir.
Önerge gündemden çıkarılmıştır.
Önerge sahibine 5 dakika söz hakkı var.
MEHMET SIDDIK ALT AY (Ağrı) - Sayın Başkan, diğer sorum da var; ikisini birlikte cevap
landıracağım.
BAŞKAN - Tamam Sayın Altay.
Önerge sahibi, söz hakkını bu önerge üzerinde kullanmadı.
2. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesine bağlı Köşk-Tükenmez köyleri
nin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi ne
deniyle konuşması (6/656)
BAŞKAN - 2 nci sırada, yine, Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesine bağ
lı Köşk-Tükenmez köylerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin
görüşmelerine başlıyoruz.
Önergeyi cevaplayacak sayın bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor.
Bu önerge de, üç birleşim içinde görüşülemediğinden, yazılı soruya çevrilecektir.
Önerge gündemden çıkarılmıştır.
Önerge sahibinin söz hakkı bulunmaktadır.
Önerge sahibi, Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay'ı kürsüye davet ediyorum.
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19.9.1997 tarihin
de, köy hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanına, ilimizle ilgili bazı sorular sordum. Üzülerek be
lirtiyorum ki, Devlet Bakanımız, şu ana kadar, üç birleşim içerisinde bu sorularımıza gerekli ce
vabı vermemiştir.
Sorduğum sorular şunlardır; tekrar, Genel Kurulu da aydınlatmak için söylüyorum.
Birinci sorum: "Ağrı'nın Hamur İlçesinin Köşk-Tükenmez Köyleri arasındaki yol kısmı yapıl
mıştır. Bu güzergâhta, programda olan ve halen inşaatına başlanılmayan köprü önem taşımaktadır;
çünkü, bu güzergâhtan 15 köy yararlanmaktadır. Bu yolun ulaşıma açılması için, bu köprünün ya
pımının birinci derecede önem taşıdığı..." Bu nedenle:
" 1. Köprünün yapımına bu yaz sezonunda başlanacak mıdır?
2. Bölgenin iklim şartları dikkate alınarak öncelik tanınacak mıdır?"
Aynı şekilde, yine, Ceylanlı-Kamışlı Köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprünün de ya
pılıp yapılmadığına dair, bu çerçevede soru sormuştum.
Değerli milletvekilleri, gerek Hamur İlçemizde gerek Tutak, Patnos, Taşlıçay, Diyadin gibi il
çelerimizde, maalesef, birçok köyümüzü birbirine bağlayacak köprülere acil ihtiyaç vardır. Şu ana
kadarki hükümetlerimizce, ilimize, her konuda olduğu gibi, köy yollan konusunda da gerekli ön
celik verilmemiştir; çünkü, bugün, bizim Ağrı İlimizde, mezralarıyla beraber, 630 civarında köyü- 3 1 -
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müz bulunmaktadır. Bu köylerimizde, toplam 5 000 kilometrelik köy yolu vardır; ama, bu 5 000
kilometrelik köy yolunun, maalesef, bir kilometresi dahi asfaltlanmış değildir. Aynı şekilde, bu
köylerimizin bir tanesinde dahi, halen su şebekesi mevcut değildir. Yine, bu köylerimizin bir tane
sinde dahi kanalizasyon şebekesi mevcut değildir. Köylerimizde bulunan birkısım sağlık ocakları
halen kapalıdır; gerekli hemşire, ebe, sağlık memurundan yoksundur.
Aynı şekilde, demin sorusunu sizlere de okuduğum, birçok ilçemizin köprüleri yoktur. Şu an
daki olumsuz kış şartları nedeniyle, köylerimizin büyük bir kısmının yolları kapalıdır.
Saygıdeğer milletvekilleri, ilimiz, kalkınmada birinci sıradaki öncelikli bir ildir; ancak, hemen
şunu ifade edeyim ki, ilimiz, millî gelir dağılımı bakımından Türkiye'deki 80 ilin sondan ikincisi
gelmektedir. Bugün, Kocaeli, millî gelirin fert başına 7 500 dolar olduğu bir yerdir; Ağrı'da millî
gelirin fert başına dağılımı ise 667 dolardır. Acaba, bu nedendir? Neden, hükümetlerimiz, şimdiye
kadar Ağrı'ya gerekli önemi vermemektedirler? İhtiyaç duyulduğunda, Ağrı Dağının eteklerinde
askerî amaçlı yol yapılabilmektedir; ihtiyaç duyulduğunda, oraya, üç günde, tugaylarca asker sevk
edilebilmektedir.
Şu anda, ilimizde, mevcut okulların yüzde 50'si yedek öğretmenlerle çalışmaktadır; ama, aynı
şekilde, ilimizde, en az 300 polis fazlası vardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Altay, konuşmanızı tamamlayınız efendim.
MEHMET SIDDIK ALTAY (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bugün, Ağrı İlimiz, birçok ko
nuda, maalesef, mahrum bırakılmıştır; ama, tabiî ki, bunda, sadece bu Hükümetin değil, geçmiş
tüm hükümetlerin kusurları vardır.
Öncelikle, kalkınmada öncelikli iller ve bu iller kapsamında olan Ağrımıza gerekli önemin ve
rilmesini ve bunun için bir plan ve program yapılmasını, devlet millet kaynaşmasının sağlanması
için gerekli ortamın oluşturulmasını Değerli Hükümetimizden, tüm bakanlarımızdan ve Yüce Mec
listen bekliyoruz, diliyoruz, umuyoruz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak konuşan Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay'a teşekkür edi
yorum.
3. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'in, kalkınmada öncelikli yörelerdeki çiftçilere ek kredi
verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köy işleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar'in ceva
bı (6/657)
BAŞKAN - Üçüncü sırada yer alan, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli
yörelerdeki çiftçilere ek kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul Salonunda hazır bulunuyorlar.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
Ağrı
— 32-.
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Soru : Kalkınmada öncelikli yörelerde çiftçiyi destekleyici bir unsur olan ek kredi vermeyi dü
şünüyor musunuz? 1997-1998 yılında çiftçiyi kalkındırmak için önemli projeleriniz var mı? Bu
planlarınız çiftçiye neler kazandıracak?
BAŞKAN - Sözlü soru önergesini cevaplamak üzere, Tarım Bakanını kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Sayın Bakan.
Cevap süreniz 5 dakikadır Sayın Bakan.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; kooperatiflere kredi olarak kullandırılmak üzere, 1998 yılı yatırım prog
ramından, tarım sektöründen ortakların mülkiyetinde süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, seracılık, arıcı
lık ve mantarcılık kooperatif projeleri için 2 trilyon 910 milyar Türk Lirası; imalat gıda sanayi sek
töründen, mandıra, soğuk hava deposu, zeytin salamura ve süt işleme kooperatif projeleri için 30
milyar Türk Lirası; imalat dokuma, giyim sanayi sektöründen ise, el halıcılığı kooperatif projeleri
için 5 milyar Türk Lirası olmak üzere, toplam 2 trilyon 945 milyar lira ödenek tahsis edilmiş olup,
kooperatifler kanalıyla çiftçilere kredi olarak verilecektir.
(1
Uygulanmakta olan dış kaynaklı projelerden 1997-1998 yılı içinde Ordu-Giresun Kırsal Kal
kınma Projesi, Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi, Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi ile Güneydo
ğu Anadolu Bölgesi Su Havzası Rehabilitasyon Projesinin uygulanmasına devam edilecektir. Bu
projelerle, sulama, içmesuyu gibi altyapı hizmetleri ve çiftçi eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında, 1997 yılı yatırım bütçesinden, Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu Bölgelerindeki 12 ile 1 200 adet anlı kovan dağıtılmakta olup, bütçe imkânları çerçe
vesinde 1998 yılında da dağıtımına devam edilecektir.
Ayrıca, yurdumuzun tüm il, ilçe ve köylerini kapsayacak şekilde büyük ve küçükbaş hayvan
cılık alanında işletmelerin girdi temininden ürün pazarlamasına kadar her aşamada, yetiştiriciye ge
rek kredi gerek teknik hizmet sağlayarak üretimi artırmaya yönelik bir proje çalışması yapılmakta
dır. 1998 yılı için 45 trilyon Türk Lirasına ihtiyaç olup, bununla, ekonomiye 160 trilyon lira katkı
ve 50 bin kişiye istihdam alanı açılması, sağlanması düşünülmektedir.
Tohumluk konusunda çiftçiye herhangi bir kredi verme olanağı yoktur; ancak, çiftçilerin daha
ucuz fiyatla tohumluk temin edebilmelerini sağlamak amacıyla, 1997 yılında yaklaşık 1 trilyon
Türk Lirası olan destekleme ödemesi miktarı, 1997-1998 sezonunda 2 trilyon Türk Lirasına çıka
rılmıştır. Bundan da, millî ekonomiye, 1997 yılı fiyatlarıyla, 16 trilyonluk bir katkı sağlanacaktır.
Kalkınmada öncelikli illerde uygulanan bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında, hubu
bat üretimini geliştirme, tohum temizleme, bağ-bahçe üretimini geliştirme, yabanî ağaç aşılama gi
bi konularda üretimi artırıcı çalışmalar yapılmakta; çayır, mera, yem bitkileri ve hayvancılığı ge
liştirme projesi kapsamında ise, yem bitkisi ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem açığının gide
rilmesi, mera alanlarının ıslah edilerek otlatma kapasitesinin artırılması, kamu ve özel mülkiyetli
arazilerde yapay çayır meraların kurulması ile projenin uygulandığı pilot köylerde hayvan ırkının
ıslah edilerek kültür ırkı hayvancılığının teşvik edilmesi konularinda çalışmalar yapılmaktadır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde göl, gölet ve baraj göllerinde her yıl yapılan prog
ramlar çerçevesinde, Devlet Su İşlerince baraj gölleri, Bakanlığımızca göl, gölet ve akarsular, dü
zenli olarak yavru balıkla balıklandırmaktadır.
Son yıllarda başlattığımız bir uygulama ise, baraj göllerinde su ürünleri yetiştiriciliği yapılma
sıdır. Bu çerçevede, başta Atatürk Barajı olmak üzere, yörede, kafeslerde balık yetiştiriciliği hızla
gelişmektedir. Bu konuda yapılacak müracaatlar değerlendirilip, Bakanlığımızca, teknik desteğe
devam edilecektir. Balık yetiştiriciliği yapmak üzere Bakanlığımıza müracaat eden kişi ve kurul uş- 3 3 -
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ların projeleri, Bakanlığımızca incelenerek, uygun olanlar onaylanmaktadır. Bakanlığımızca onay
lanan projelere, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kredi verilmektedir.
Balık yetiştiriciliği yapmak üzere müracaat edenlere, her türlü destek uygulamasına da devam
edilecektir.
Soruyu sorarak bizlere açıklama imkânı veren Sayın Sıddık Altay'a teşekkür ediyorum ve he
pinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sözlü soruyu cevaplandıran Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mustafa Taşar'a te
şekkür ediyorum.
4. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Tutak-Erzurum yoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık
ve İskân Bakanı Yaşar Topçu 'nun cevabı (6/658)
BAŞKAN - Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Tutak-Erzurum yoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlıyoruz.
Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunuyor.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
Ağrı
Soru:

.

Ağrı İline bağlı Tutak İlçesini Eleşkirt üzerinden Erzurum'a bağlayacak olan yol 30 kilometre
uzunluğundadır; ancak, 3 üncü sınıf bir görüntü teşkil etmektedir. Yaz mevsiminde açık olan bu
. yol, kış mevsiminde kapalı durumdadır. Bu yolun standart hale getirilebilmesi için gerekli kamu
laştırma, yapım ve onarımı şimdiye kadar neden yapılmamıştır?
1998 yılı yatırım programına alınarak, gerekli ödenek ayrılacak mı?
BAŞKAN - Soru önergesini cevaplandırmak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar
Topçu; buyurun.
Cevap süreniz 5 dakikadır.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; sorunun cevabı şöyledir:
Gerçekten, Ağrı İline bağlı Tutak İlçesini Eleşkirt üzerinden Erzurum'a bağlayacak olan yol,
Hükümetimiz kuruluncaya kadar 3 üncü sınıf bir yol olarak kalmış ve hiçbir işlem yapılmamıştır.
Hükümetimiz kurulduktan sonra, biz, bu yolda çalışmaya başladık.
Yolun uzunluğu aslında 30 kilometre değil, 28 kilometredir. Bu 28 kilometrelik yolun 13 ki
lometresinin, alt terrıel malzemesi çekilmiş, hazırlanmıştır; Eleşkirt-Tutak kesimindeki ilk 8 kilo
metresi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Bu yıl içerisinde yolun alt temel ve üstyapı kısım
ları tamamlanacak ve bir sonraki dönemden itibaren trafiğe açılmış olacaktır.
Bir gecikme varsa; bu, soru sahibi arkadaşımızın mensubu olduğu partinin hükümet olduğu za
mandan kalma bir iştir, bizimle bir ilişkisi yoktur. Biz görevimizi yaptık.
Saygılar sunarım.

.
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LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Bakan...
ASLAN POLAT (Erzurum)-Yanlış söylüyor...
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Yanlış söylemiyorum.
Soru önergesi sahibinin, bu soruyu, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Refah Partisinin dindeyken, o
bakana sorması lazımdı "niye bakmıyorsunuz" diye. Ben geldim, başlattım.
Kendisine teşekkür ediyorum; bana, bu konuyu açıklama fırsatı verdi. Bunu söylemek, benim
hakkım; soru sahibinin de, bunu, bana sormak hakkı...
BAŞKAN - Sayın Bakan...
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Affedersiniz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, soru sahibinin sorusunu cevaplandıracaksınız.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) - Tabiî... Ben, bilgisine
sundum. Olay bundan ibaret.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Esengün'ün sorularını cevaplandırma zorunluluğunuz yok şu anda.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Esengün'ün sorusu yok Sayın Başkan; bu bir.
İkincisi de, bu Tutak yolunun, bir de Karayazı bağlantısı var; onu soracaktım; ama, soramadım.
"Sayın Esengün'ün sorusu" demeyin.
5. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay 'm, Ağrı İline yeni barajlar yapılıp yapılmayacağına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in ceva
bı (6/659)
6. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'in, Ağrı-Tutak baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (6/660)
7. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'in, Murat Nehri üzerinde kurulması planlanan baraja
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in ce
vabı (6/662)
' 8. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'in, Eleşkirt Aydıntepe Barajı Projesine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (6/663)
9, - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'in, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'in cevabı (6/664)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi, 5 inci sırada yer alan, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıd
dık Altay'm, Ağrı İline yeni barajlar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız; ancak, Sayın Bakanın, 5, 6, 7, 8 ve 9
uncu sıralardaki soru önergelerini birlikte cevaplandırmak istediğine dair bir önergesi var. Buna,
soru önergelerinin sahibi de katılıyorsa, bu soru önergelerini birlikte okutacağım; sonra, Sayın Ba
kandan cevaplarını alacağız.
MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Olur Sayın Başkan.
BAŞKAN - 5, 6,7, 8 ve 9 uncu sıralardaki soru önergelerini birlikte okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
Ağrı
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Soru : Ağrı İli sınırları içinde 34 adet akarsu bulunmaktadır. Bu suların birçoğu üzerinde ba
raj yapılabilecek kapasitede olmasına rağmen yapılmamıştır. Yıllardan beri boşa akan bu akarsu
lardan Ağrı topraklarını nasıl yararlandırmayı planlıyorsunuz? Bunun için bir programınız var mı?
Varsa nelerdir? Bu sular üzerinde elektrik üretim amaçlı bir baraj yapma programınız var mı?
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
Ağrı
Soru :
Tutak İlçemizin Nadirşeyh ve Karahalit Barajları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce geliş
tirilerek ön inceleme çalışmaları tamamlanmış bulunan Ağrı-Tutak Projesi kapsamında yer almak
tadır.
1. Projenin teknik ve ekonomik yönden kesin yapılabilirliğini belirleyecek olan planlama ça
lışmalarına neden öncelik verilmemektedir?
2. Planlama çalışması hangi aşamadadır? Ne zaman bitirilecektir?
3. Kesin projenjn hazırlanması ve uygulama programına alınması için taslak takvimi belli mi
dir? Belli ise bildirilmesini, değilse nedenlerini...
BAŞKAN -r 7 nci sıradaki önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
J
masını arz ederim.
'Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
Ağrı
Soru :
Ağrı İl sınırları içerisinde Diyadin İlçesinin güneyinde Murat Nehri üzerinde kurulacak olan
barajla, Diyadin, Doğubeyazıt, Aşağı Doğubeyazıt ve Musun Ovalan sulama imkânına kavuşacaktır.
1. Ağrı İlinin topyekûn kalkınmasına imkân sağlayacak ve bölgenin sosyal yapısı üzerinde
önemli etkiler yapacak bu barajın kesin projesi yapılmış mıdır?
2. Yatırım programına alınmış mıdır? Alınmadı ise nedenleri nelerdir?
3. Bu barajın projesi ve inşaatın başlaması için düşünülen plan nedir?
BAŞKAN - 8 inci sıradaki soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
. Ağrı
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Soru :
1. Ağrı sınırları içerisinde yapımı planlanan Eleşkirt Aydıntepe Barajının ön inceleme etütleri
ne zaman tamamlanacak?
2. Ne zaman ihalesi yapılarak inşaatlara başlanacak?
3. Kalkınmada öncelikli yöre kapsamında olan Ağrı İli içindeki barajların yapımı ve tamam
lanmasına öncelik verilecek mi?
BAŞKAN - 9 uncu sıradaki soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
Ağrı
Soru :
1. Ağrı Yazıcı Barajının inşaatına 25.1.1995 tarihinde başlanmıştır. 1995-1996-1997 yılında
bitirilmesi planlanan işler yapılmış mıdır?
2. 1996 ve 1997 yıllarında kamulaştırma paraları vatandaşlara ödenmiş midir?
3. Şu ana kadar barajın yüzde kaçı yapılmıştır?
4. İhtiyaç duyulan ödenekler zamanında ödeniyor mu?
5. Ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?
6. Bu barajın sulama kanallarının inşaatına ne zaman başlanacak?
7. Baraj inşaatıyla paralel olarak tamamlanması düşünülüyor mu?
BAŞKAN - Soru önergelerini Hükümet adına cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Rüştü
Kâzım Yücelen söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkanım, soruların tamamı
Ağrı İlimizle ilgili olduğu için hem tamamına cevap vermek hem de kesintisiz olmasını istediğimiz
için böyle bir talebimiz oldu; teşekkür ederiz.
5 inci sıradaki sorunun cevabı:
Ağrı İlindeki tarıma elverişli arazi 293 563 hektardır; bunun 239 547 hektarı etüt edilerek 214
648 hektarının sulamaya elverişli olduğu tespit edilmiş olup, bu alanın da 177 973 hektarının Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen projelerden sulanabileceği belirlenmiştir.
Bu projelerden, büyük su işi projeleri kapsamındaki Ağrı-Yazıcı Projesiyle 37 076 hektarlık
alan, Ağrı-Eleşkirt Projesiyle 23 897 hektarlık alan, Ağrı-Tutak Projesiyle 27 012 hektarlık alan,
Ağrı-Patnos Projesiyle 22 807 hektarlık alan, Yukarı Murat Projesiyle de 65 136 hektarlık alan ile
küçük su işleri projelerinden 2 045 hektarlık alan olmak üzere toplam 177 973 hektarlık alan sula
nacaktır. Belirtilen projelerden Ağrı-Tutak Projesi kapsamındaki Nadirşeyh Barajı, Nadirşeyh De
resi, Karahalit Barajı, Karahalit Deresi, Ağrı-Eleşkirt Projesi kapsamındaki Aydıntepe Barajı, Güzeldere, yani Şeryan Çayı, Yukarı Murat Barajı, Murat Nehri. Ağrı-Yazıcı Projesi kapsamındaki
Yazıcı Barajı, Altınçayı Deresi ve Ağrı-Patnos Projesi kapsamındaki Patnos Barajı, Gevi Deresi,
Şekerova Barajı ise Badişan Deresi üzerinde yer almaktadır.
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Söz konusu projelerin planlama çalışmaları yapılırken, akarsu havzalarındaki ana ve yan kol
ların su verimi, tesis yerlerinin jeolojik ve topografik şartlan incelenmiş ve uygun görülen yerler
de yapımı önerilen su yapıları tesisleri teklif edilmiştir. Teknik yönden yapılabilir bulunmakla be
raber, su yetersizliği olan tesis rczervuarlarına (Yazıcı Barajına Cuma Çayından, Balık Gölüne De
lecek Deresinden) civardaki akarsulardan derivasyon imkânları araştırılarak, su kaynaklarının op
timum şekilde değerlendirilmesinejönelik çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Dolasıyısla, üzerinde
tesis yapımı teklif edilen ana akarsular ve bunların beslenimini sağlayan yan kollarla birlikte 34
adet olduğu belirtilen derelerden bugünkü şartlarda teknik ve ekonomik yönden proje geliştirilme
sine uygun olanlar değerlendirilmiş bulunmaktadır.
•
Ayrıca, Ağrı İlinde Yukarı Murat Projesi kapsamında Sarısu'yu besleyen kaynakların su po
tansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla önerilen kanal santralı niteliğindeki 3,5 megavat kurulu
güçte ve yılda 29,8 milyon kilovat/saat enerji üretecek olan Doğu Beyazıt Hidroelektrik Santralın
dan başka enerji üretimine yönelik teknik ve ekonomik yönden uygun bir proje geliştirilememiştir.
6 ncı sıradaki sorunun cevabı:
Ön inceleme aşamasındaki etütleri tamamlanmış olan Ağrı-Tutak Projesi kapsamındaki, 61,4
metre yüksekliğindeki Nadirşeyh Barajında depolanacak 81 milyon metreküp suyla 10 803 hektar
lık alan, 75,7 metre yüksekliğindeki Karahalit Barajında depolanacak 89 milyon metreküp suyla da
16 209 hektarlık alan olmak üzere Tutak Ovasında 27 012 hektarlık alanın sulu tarıma açılması he
def alınmıştır.
Söz konusu projenin planlama çalışmalarında güvenlik sebebiyle sağlıklı rasat alınamadığın
dan hidrolik veriler eksik olmakta ve planlama çalışmalarına geçilememektedir. Bu çalışmalara
başlamak amacıyla, 1997 yılında baraj ve derivasyon yerlerine elektronik seviye ölçücü konulmuş
olup, bu şekilde yeterli hidrolik veriler elde edildiğinde planlama çalışmalarına başlanılacaktır.
Planlama çalışmaları tamamlandıktan sonra geçilecek olan kesin proje çalışmalarının ikmalini mü
teakip de bütçe imkânlarına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda yatırım programlarına teklif edilebi
lecektir.
7 nci sırdaki sorunun cevabı:
Ağrı İli Diyadin, Doğubeyazıt ve Musun Ovalarının sulanması amacıyla geliştirilen proje kap
samında yapımı öngörülen 82,5 metre yüksekliğinde olan 373 milyon metreküp depolama hacmi
ne sahip Murat Barajında depolanacak sularla, Diyadin Ovasında 15 927 hektar alan, Doğubeyazıt
Ovasında 43 999 hektarlık alanla Balıkgölü'nde düzenlenecek sulardan Musun Ovasında 5 210
hektar olmak üzere, projeyle, toplam 65 136 hektarlık arazinin sulanması öngörülmüştür. Ayrıca,
3,5 megavat kurulu güçteki Doğubeyazıt Hidroelektrik Santralıyla yılda ortalama 29,8 milyon ki
lovat/saat enerji üretilmesi hedef alınmıştır.
Söz konusu proje kapsamındaki Murat Barajı ve Diyadin Ovası sulamasının planlama çalış
maları tamamlanmış olup, Murat Barajının kati projesine 1998 yılında, Diyadin Ovası sulamasının
kati projesine de 2000 yılında başlanılması planlanmıştır. Doğubeyazıt ve Musun Ovaları sulama
ları ise, henüz ön inceleme aşamasında etüt edilmiştir.
Proje, kesin proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip bütçe imkânlarına bağlı olarak ileriki yıllarda ele alınabilecektir.
8 inci sıradaki sorunun cevabı:
Ağrı-Eleşkirt Projesi kapsamında 32,2 metre yüksekliğinde yapılması düşünülen Aydıntepe
Barajında depolanacak 181 milyon metreküp suyla Eleşkirt Ovasında 23 897 hektarlık sahanın su
lanması sağlanacaktır. Ağrı-Eleşkirt Projesinin ön inceleme aşamasındaki etüt çalışmaları tamam- 3 8 -
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lanmış olup, projenin planlama çalışmalarına başlanılmıştır. Planlama çalışmalarının 1999 yılı so
nunda tamamlanması programlanmış olup, proje, bu çalışmaların ikmalini müteakip geçilecek katî proje çalışmaları sonucunda bütçe imkânlarına bağlı olarak yatırım programlarına teklif edilebi
lecektir.
Ağrı İlinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine
yönelik 5 adet proje geliştirilmiş olup, bunlardan Ağrı-Patnos Projesinin birinci merhalesi bitirile
rek işletmeye açılmıştır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan ve yapımı sürdülen AğrıYazıcı birinci merhale projesi kapsamındaki Yazıcı Barajının inşaatına da devam edilmekte olup,
yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması halinde planlandığı şekilde ikmal edilebilecektir.
Diğer projeler ise, katî proje çalışmalarının ikmalini müteakip ileriki yıllarda ele alınabilecektir.
9 uncu sıradaki soruya cevabımız:.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Ağrı-Yazıcı birinci merhale projesi kapsamın
da inşa edilmekte olan 83,5 metre yüksekliğindeki Yazıcı Barajında depolanacak 196 milyon met
reküp suyla Ağrı Ovasında
25 861 hektarlık alan ile Ekincik Ovasında 11 215 hektarlık alanın
sulanması hedef alınmış olup, baraj inşaatı 3.11.1994 tarihinde ihale edilmiş ve 24.1.1995 tarihin
de işe başlanılmıştır. Bugüne kadar ulaşım yolları, derivasyon tünelinin tamamının kazısı ile sula
ma amaçlı tünelin kazısı yapılmış olup, baraj gövdesini sıyırma kazısı ve derivasyon tünelinin betonlama işlerine devam edilmektedir. Mukavelesine göre 11.8.2000 tarihinde ikmali programlanan
baraj inşaatında gerçekleşme yüzde 22 seviyesindedir. İnşaat için ihtiyaç duyulan ödenekler bütçe
imkânları nispetinde ödenmektedir. Ekincik Ovası sulaması da önümüzdeki yıllarda ele alınacaktır.
Toplam 10 trilyon liralık bir yatırımı gerektiren Ağrı Ovası Yazıcı sulaması da 3.12.1997 ta
rihinde 6 trilyon 298 milyar liraya ihale edilmiş olup, mukavelesine göre 2004 yılında ikmali plan
lanmıştır. Projeye 1997 yılı için 400 milyar lira ödenek tefrik edilmiş ve bu ödeneğe ilave olarak
800 milyar lira eködenek sağlanmıştır. 1998 yılı için de 800 milyar lira bütçeden, 200 milyar lira
da özelleştirmeden ödenek verilmiştir.
İnşaatına 1995 yılında başlanılan Ağrı Yazıcı Barajında kamulaştırma çalışmaları, inşaat prog
ramına paralel olarak düzenlenen kamulaştırma programı çerçevesinde, kot esasına göre yapılmak
tadır. Bu çalışmalar kapsamında taşınmazları kamulaştırılan hak sahiplerine 1995 yılında 5 milyar
lira, 1996 yılında 26 milyar lira, 1997 yılında Altınçayır Köyü yerleşim yeri de dahil olmak üzere
79 milyar lira ödenmiştir. Halihazır durumda batardo kotu altında kalan taşınmazların tümü kamu
laştırılmış olup, bugüne kadar kamulaştırmaya tabi tutulan tüm taşınmazların bedelleri hak sahip
lerine ödenmiştir.
Taşınmazı kamulaştırılan hak sahiplerinden kamulaştırma bedelini yetersiz bularak mahkeme
lerde bedel artırma davası açan ve dava dosyaları Yargıtaydan da geçerek kesinleşip Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne intikal eden kararlarda öngörülen kamulaştırma bedel farklarının birkısmı
hak sahiplerine ödenmiştir. Halen, 32 milyar lirası kesinleşmiş ilan borcu bulunmakta olup, en kı
sa zamanda hak sahiplerine ödenecektir. Barajda su tutulmadan önce göl alanında kalan ve Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğünce kamulaştırmaya tabi tutulacak olan diğer tüm taşınmazların kamu
laştırma bedelleri de hak sahiplerine ödenecektir.
Arz ederim.
BAŞKAN - Soru önergelerini cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücclen'e teşek
kür ediyorum.
Önerge sahibinin söyleyeceği bir şey var mı efendim?
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MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Sayın Bakana teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN - 5 inci sıradan 9 uncu sıraya kadar olan soru önergeleri -9 uncu dahil- cevaplandı
rılmıştır.
10. -iAğrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesi Yukarı Gözlüce Sağlık Ocağının
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Ozsoy'un cevabı (61666)
BAŞKAN - 10 uncu sırada yer alan, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesi Yu
karı Gözlüce Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesinin görüşmesine başlıyoruz.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunuyorlar.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
•

•

,

Ağrı

Soru:
Ağrı'nın Hamur İlçesinin Yukarı Gözlüce Sağlık Ocağında sadece 1 sağlık memuru ve 1 hiz
metli olup, acilen sağlık personeline ihtiyaç vardır.
1. Yukarı Gözlüce Sağlık Ocağının ihtiyacı olan doktor, çevre sağlık teknisyeni, hemşire-ebc,
sıtma savaş memuru, laborant memuru gibi sağlık personeli şimdiye kadar neden atanmamıştır?
2. Bu yıl atamayı düşünüyor musunuz?
3. Ağrı hakkındaki Bakanlığınızın olumsuz düşünce ve kanaati devam edecek mi? Yoksa, re
alist düşünüp realist kararlar mı verilecek?
BAŞKAN - Soru önergesini cevaplamak üzere, Sağlık Bakanı Sayın Halil İbrahim Özsoy; bu
yurun.
Sayın Bakan, cevap süreniz 5 dakikadır.
SAĞLIK BAKANI HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Ağrı Milletvekili Sayın Mehmet Sıddık Altay tarafından sözlü soru önergesi şeklinde bize yö
neltilen ve Ağrı'nın Hamur İlçesi Yukarı Gözlüce Sağlık Ocağındaki eksik sağlık personeliyle ilgi
li soruya cevap vermek için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben, önce, önerge sahibi sayın arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum; dünden beri, gerçekten,
Ağrı'nın sağlık sorunlarına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum; ikincisi de, Ağrı adı
altında Türkiye'nin sağlık sorunlarını da gündeme getirdiği için teşekkür etmek istiyorum.
Bugün, ülkemizde, 5 343 sağlık ocağı ve 11 100 sağlıkevi vardır. 1961'de çıkarılan ve 1963'ten
itibaren yürürlüğe giren, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun gere
ği, oralarda, 3 ilâ 10 bin vatandaşımıza hizmet verebilmek için bu tesisler kurulmuştur. Bugün, Tür
kiye'nin, sağlık potansiyeli olarak, fizikî yapı olarak, hemen hemen, dağında, beldesinde, yöresin
de, kentinde sağlık ocaklarımız vardır. Ne var ki -altını çizerek ifade ediyorum- sağlık personeli
nin adaletsiz dağıtımı yüzünden, kırsal kesimdeki sağlık ocaklarında, sağlık memuru, ebe, hemşi
re, hekim, laborant ve çevre sağlığı teknisyenini tam kadro olarak'bulundurmamız mümkün değil
dir; şöyle ki: Şimdiye kadar yapılan tatbikatlardan dolayı, yapılan atamalardan dolayı, sağlık per
sonelinin üçte l'i 3büyük şehrimizde toplanmıştır; diğer üçte 2'si ise 77 vilayetimize dağıtılmakta- 4 0 -
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dır. Dolayısıyla, bunlara bir çözüm yolu getirmek ve eşit, adaletli bir şekilde dağılımı sağlamak
için, gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
İkinci olarak, kadro yetersizliğini, dün, yine bu kürsüden, sizin bir soru önergenize cevaben di
le getirmeye çalıştım; inşallah, o da tamamlandığı takdirde, kırsal kesimde, özellikle sağlık ocağı
ve sağlıkevlerimizin kadroları doldurulmuş olacaktır.
Önerge Bakanlığıma tevdi edildiğinde, Ağrı Valiliğine talimat verilerek, Hamur İlçesi Yukarı
Gözlüce Köyünün sağlık memuru, ebe, hemşire ve doktor eksiğinin tamamlanması, atamaların ya
pılması, tescil için Bakanlığına gönderilmesi talimatı verilmiştir. Bu atamalardan 3'ü yapılmış olup,
diğerleri eksik olduğu için yapılamamıştır ve torba tayin dediğimiz, merkezden yapılan tayinlerle
de bu eksiklikler tamamlanacaktır.
Yalnız, sayın milletvekilimizin, Ağrı hakkındaki olumsuzluklarına katılmak istemiyorum. Gö
nül ister ki, özellikle Ağrı, batıdaki illerimiz kadar, hem personel hem gelişmişlik seviyesine geti
rilsin. İnşallah, böyle güzel konuları dile getirmek suretiyle, bu eksiklikler de tamamlanmak sure
tiyle, Ağrılılar da, sağlık hizmetini kaliteli ve eşit bir şekilde almış olacaklardır.
Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Soru önergesini cevaplayan Sağlık Bakanı Sayın Halil İbrahim Özsoy'a teşekkür
ediyorum.
,
Önerge sahibinin söz talebi?..
MEHMET SIDD1K ALTAY (Ağrı) - Sayın Başkan, yerimden ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN - Buyurun.
MEHMET SIDDIK ALTAY (Ağrı) - Sayın Sağlık Bakanımızın, dünden beri, sağlık konula
rına, özellikle Ağrı İlimize gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ağrı İli
mizin sağlık sorunları, hakikaten çok önemli bir konumdadır. Dün de ifade ettim, Ağrı İlimizde tarihî merkezimiz dahil olmak Uzere-ve tüm 7 ilçemizde halen 13 uzman hekim vardır. Sağlık Ba
kanımızın bu konuya da gerekli önemi göstereceğini, yakın bir tarihte, Ağrı İlimizin ve diğer ille
rimizin de sağlık sorunlarını çözeceğine inanıyorum.
Kendisine teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Soru cevaplandırılmıştır.
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
C) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. - Genel Kurulu ziyaret eden Türkiye-Gürcistan Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı
Rostom Dolidze ve beraberindeki parlamento heyetine Başkanlıkça "Hoş Geldiniz" denilmesi
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu anda, Türkiye-Gürcistan Parlamentoları Dostluk Grubu
Başkanı Sayın Rostom Dolidze, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte, Meclisimizi onurlan
dırmışlardır; kendilerine, Yüce Heyetiniz adına, hoşgeldiniz diyorum. (Alkışlar)
VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ (Devam)
11.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı köylerin içmesuyıı
ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nede
niyle konuşması (6/667)
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BAŞKAN - 11 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpmar'a bağlı ba
zı köylerin içmesuyu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüş
mesine başlayacağız.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazlr bulunmuyorlar.
Bu önerge, üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir.
Önerge gündemden çıkarılmıştır.
Önerge sahibinin konuşma hakkı vardır, konuşacak mısınız?
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdulkadir Öncel, konuşma sü
reniz 5 dakikadır.
Buyurun.
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başla
madan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
>
.
Şanlıurfa-Ceylanpınar İlçesine bağlı Boğalı Köyü ve Suruç İlçesi Zeyrek Köyünün içmesuyunun karşılanması amacıyla kuyu açılması 1987 yatırım programında yer almaktayken, hâlâ sondaj
çalışmaları yapılmamıştır.
. Ceylanpınar İlçesine bağlı Maden-Akrepli köyleri arası köprü yapımı programda yer aldığı
halde, şu ana kadar herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir.
Değerli milletvekilleri, sadece iki örnek arz ettim. Haddizatında, GAP'ın merkezi olan Şanh
urfamızın tüm ilçelerinde, maalesef, bu tür eksiklikler devam etmektedir. Üzülerek ifade edeyim,
GAP'ın merkezi Şanlıurfamızda, hâlâ 1 700 üniteden 431 ünitesinde içmesuyu yok veya yeterli de
ğildir. Şanhurfamızın merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerindeki köy yolları çok kötü durumda olup,
Hükümetimizden ilgi beklemektedir. Şanhurfamızın köy yolları, maalesef, asfalt sıralamasında
Türkiye genelinde sondan üçüncü sırada yer almaktadır. Yatırım programında yer aldığı halde ya
pılamayan işlerin tamamlanması gerekir.
Sayın Bakanımızdan ve Hükümetimizden rica ediyorum; Şanhurfamızın susuz köylerinin bir
an önce suya kavuşturulması, köy yolları yapımı ve asfaltlamaya ağırlık verilmesi candan dileği
mizdir. Bu konulara Hükümetimizin gerekli önemi vereceğine inanıyor ve Yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum.
BAŞKAN - Önerge sahibi olarak konuşan Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdulkadir Öncel'e te
şekkür ediyorum.
12. - Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sulama Projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen 'in cevabı
(6/668)
BAŞKAN - 12 nci sıradaki, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sula
ma Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine
başlıyoruz.
Önergeyi cevaplayacak Bakan?.. Hazır.
Önergeyi okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur ErsUmer tarafından
sözlü olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim.
Saygılarımla.
Abdulkadir Öncel
Şanlıurfa
1. Bölgemizin önemli projelerinden olan Yaylak (Baziki) Ovası sulaması için 1997 yılında
eködenek sağlanmış mıdır? Yaylak Ovası sulamasının bitirilmesi için yılların uzamasıyla beraber
bölge halkının zararına ve göçlerin hız kazanmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 1998
yılı için Yaylak Ovası Sulaması Projesinin bir an evvel bitirilmesi için ne tür bir çalışmanız ola
caktır?
2. Suruç Ovası sulamasının da, bölgemiz için çok büyük bir önem taşıyan bu program için
1997 yılı içinde çalışma yapıldı mı? Yapıldıysa, yapılan çalışmanın düzeyi nedir? 1998 yılı içeri
sinde proje için ne tür bir çalışmanız olacaktır?
BAŞKAN - Soru önergesini cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen;
buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Bakan, cevap süreniz 5 dakikadır.
DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım; Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdulkadir Öncel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesini cevaplamak üzere huzurlarınızdayım.
Birinci soruya cevabımız: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1998 yılı yatırım programına
10 milyar lira ödenekle alınan GAP Yaylak Sulaması Projesiyle, Atatürk Barajı rezervuarlarından
Yaslıca Tüneli vasıtasıyla temin edilecek sudan, Yaylak Ovasında 18 322 hektar alanın sulanması
amaçlanmıştır. Söz konusu projenin çalışmaları tamamlanmış olup, 1998 yılında dış kaynaklı kre
di temin edilmek suretiyle ihalesi programlanmış ve çalışmalarına devam edilmektedir.
Suruç Ovasıyla ilgili ikinci soruya cevabımız: GAP projeleri içerisinde yapımı öngörülen 13
adet projeden biri olan Suruç-Baziki Projesi kapsamındaki Suruç Ovası sulamasına ilişkin olarak,
1998 yılı içinde planlama hizmetleri yapılabilmesi için ana done, yani harita alımı jeoloji malzeme,
toprak ve tarımsal ekonomi etütleri ve benzeri faaliyetlerin tamamlanmasından sonra, projenin tek
nik ve ekonomik yönden kesin olarak yapılabilirliğinin belirleneceği planlama kademesindeki mü
hendislik hizmetleri işinin 1999 yılında ihale yoluyla yaptırılması öngörülmektedir.
Arz ederim- (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Soru önergesini cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücclen'e teşek
kür ediyorum.
Önerge sahibinin bir sözü var mı?..
Buyurun.
ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - Sayın Bakana teşekkür ediyorum; bir hususu dikkatle
rine arz etmek istiyorum. Şanlıurfa-Suruç Projesi, 900 bin dönüm araziyi kapsamaktadır ve susuz
luktan göç başlamıştır. Buyurduğunuz gibi, Bozova (Baziki) da 2Ö0 bin dönüm arazi su beklemek
tedir. Atatürk Barajında milyarlarca metreküp suyumuz hazır, ovamız hazır; ancak. Hükümetimi
zin, cumhuriyet hükümetlerinin ilgisini bekliyor.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

- 43 -

T.B.M.M.

B : 53

11.2.1998

O:2

DEVLET BAKANI RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Zaten programda.
Arz ederim.
BAŞKAN - Soru cevaplandırılmıştır.
13. - Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray-Ağaçören'de DYP bayrağını yakan
ANAP ilçe başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/669)
BAŞKAN - 13 üncü sırada, Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray-Ağaçören'de
DYP bayrağını yakan Anavatan. Partisi İlçe Başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda bulunmuyorlar.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (GAZİANTEP) - Önerge
sahibi de yok.
BAŞKAN - Bu önerge de üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından İçtüzüğün 98 inci mad
desinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.
Önerge gündemden çıkarılmıştır.

,

Önerge sahibi de, hazır bulunmadığı için, söz hakkını kullanamamış oluyor.
14. - Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın 'in, Güneydoğu 'da boşaltılan köylere dönüşün sağ
lanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/670)
BAŞKAN - 14 üncü sırada, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, güneydoğuda boşaltı
lan köylere dönüşün sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
nin görüşmesine başlayacağız.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Bu önerge de üç birleşim içinde görüşülmediğinden, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkra
sı uyarınca yazılı soruya dönüştürülecektir.
Soru önergesi gündemden çıkarılmıştır.
Önerge sahibi?.. Yok.
15. -Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın 'in, Siirt-Şirvan 'daki orman alanlarının yok edildi
ği iddialarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/672)
BAŞKAN - 15 inci sırada, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt-Şirvan'daki orman
alanlarının yok edildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından sorusu vardır.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan hazır, bulunmadığından, üç birleşim içinde cevaplandırı
lamamış olmaktadır. İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.
Önerge gündemden çıkarılmıştır.
Önerge sahibi?.. Yok.
16. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Refahiye-Doğandere nahiyesinde
jandarma karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (61673)
BAŞKAN - 16 ncı sırada, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Refahiye-Do
ğandere Nahiyesinde Jandarma Karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda bulunmuyorlar.
Bu önerge de üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son
fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.
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Önerge gündemden çıkarılmıştır.
Önerge sahibi Genel Kurul salonunda bulunmuyorlar.
17. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Gaziantep Sanayi Fuarında mey
dana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/674)
BAŞKAN - 17 nci sırada, Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Gaziantep
Sanayi Fuarında meydana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesinin görüşmesine başlayacağız.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fık
rası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir.
Önerge gündemden çıkarılmıştır.
• Önerge sahibi Genel Kurul salonunda hazır bulunduğu için, 5 dakika söz hakkı vardır.
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Konuşmayacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Peki, sayın önerge sahibi de söz hakkını kullanmıyorlar.
18. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, Ankara-Sincan'daki Yunus Göleti alanı imar
planının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi ve yazılı so
ruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/675)
BAŞKAN - 18 inci sırada, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Sincan'daki Yu
nus Göleti alanı imar planının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesinin görüşmesine geçeceğiz.
Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmuyorlar.
Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son
fıkrası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir.
Önerge gündemden çıkarılmıştır.
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Söz hakkımı kullanmak istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Önerge sahibi, doğan söz hakkını kullanmak istemektedir; Ankara Milletvekili
Ersönmez Yarbay'ı önerge sahibi olarak kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Sayın Yarbay.
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İs
kân Bakanına, Sincan'daki bu Yunus Göletiyle ilgili bir soru önergesi vermiştik.
Sincan'daki Yunus Göleti, 1 milyon 98 bin metrekarelik bir alandır. Sincan'ın, yirmi yıl içeri
sinde, nüfusu 20 binden -son nüfus sayımına göre- 214 bine çıkmıştır; çok hızlı bir kentleşme bu
bölgede gerçekleşmiştir.
1977 yılında, 1 milyon 98 bin metrekarelik bu Yunus Göleti alanı, Sincanlıların yeşil alan ih
tiyaçlarını, spor alanları ihtiyaçlarını karşılamak için ayrıldığı halde, 1995 yılında, bu alanın bir bö
lümü 3 bin kişilik bir istihdam alanına açılmış ve Yunus Göletine önemli ölçüde darbe vurulmuş
tur. 1995 yılında yapılan bu değişiklik, daha sonra, tekrar, bütün Sincanlıların baskısıyla geri alın
mış, 1997 yılında, tekrar, eski imar durumuna dönmüştür; ancak, 55 inci Hükümet kurulduktan 3637 gün sonra, bu alan, tekrar, konut alanına açılmıştır.
Şimdi, Sincan'da, bütün sivil toplum örgütleri, başta, Refah Partisi İlçe Başkanı, Doğru Yol
Partisi İlçe Başkanı,! Anavatan Partisi İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı, Büyük
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Birlik Partisi İlçe Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, Esnaf Kefalet Odaları Başkanı,
Ankaralılar Derneği Başkanı, Çorumlular Derneği Başkanı, Biiyükşehir Belediye Başkanı ve Çev
re Bakanı dahil olmak üzere, herkes, bu uygulamaya karşı çıkmaktadır. Bütün Sincanlıların karşı
olduğu bir konuda, Sayın Bakanımızın, bir an önce, bu yanlış kararı geri almasını bekliyoruz.
Biz, sorularımızda, bu imara açılan bölgeden hangi kooperatiflerin yararlanacağını ve bu ko
operatiflerin yönetim kurulu üyelerinin, kurucularının kimler olduğunu sormuştuk. Gerçekten, bü
tün Sincanlıların karşısında olduğu bir durumda, Sayın Bakanın bu uygulaması, hepimizi üzmek
tedir.
" - ' . . •
Biraz önce Sayın Bakan Genel Kuruldaydı ve bu sorumuza cevap verecek diye ümit ediyor
dum; ancak, bizim sorumuza sıra gelinceye kadar -tabiî, belki, işleri dolayısıyla- aramızdan ayrıl
dı. Biz, bir an önce, bu yanlış kararın düzeltilmesini bekliyoruz. Türkiye'de de, Sincan gibi birçok
bölgede de, bu tür uygulamaların, yeşil alanları katlettiği ve sağlıksız kentleşmeye yol açtığını gö
rüyoruz. O sebeple, Sincan'daki bütün siyasî partilerin ittifak ettiği bir konuda, Sayın Bakanın ge
rekli düzenlemeyi yapacağına inanıyor; hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Önerge sahibi Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay'a teşekkür ediyorum.
19. - Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, İmar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten
Kaldırılmasını öngören Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan sözlü s\>ru önergesi (6/679) ,
BAŞKAN - 19 uncu sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, İmar Kanununun
bir maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngören kanun tasarısına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesinin görüşmesine geçiyoruz.
Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda bulunmuyorlar.
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.
Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergelerine ayırdığımız çalışma süresi dolmuş bulunmaktadır.
Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına
geçiyoruz.
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
•/. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili
Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol
Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S.
Sayısı: 232)
BAŞKAN - Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Anayasa Komisyonu raporunun ikinci müzakeresine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
2. - Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı: 132)
BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.
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Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
i. - Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (J/596) (S. Sayısı: 330) (1)
BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Burada.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir.
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE UKRAYNA ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI
TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1.-27 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Ukray
na Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uy
gun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum...
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım.
Kabul edenler...
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Anlaştık bunu sizinle!.. Ayıptır yahu! Grup başkanvekillcrinin
imzası var.
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Y o k burada grup başkanvekilleri!
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Meclisin asgarî teamülleri var.
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır.
Saat 18.00'dc tekrar toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
(/) 330 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
Kapanma Saati: 17.47

'

©
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 18.00
BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN
KÂTİP ÜYELER : Mehmet KORKMAZ (Kütahya), Mustafa BAŞ (İstanbul)

-©——-—
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum.
VIII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
3. - Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı: 330) (Devam)
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
İkinci Oturumda, kanun tasarısının 1 inci maddesinin oylaması sırasında karar yetersayısının
aranması istenmişti; oylamaya geçerken karar yetersayısını yine arayacağız.
1 inci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
. ı
,
2 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 2. - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. /
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu üyeleri, Genel Kurul salonunda hazır bulunmayan ba
kanlara vekaleten oy kullanabilirler.
Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlandı)
BAŞKAN - Kupalar kürsüde bulunmaktadır; arkadaşlarım oy kullanmaya devam etsinler.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
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4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (11585) (S. Sayısı: 331) (1)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Ara- \
smda Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine
başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunuyorlar.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım.
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun
okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA
TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
KANUN TASARISI
MADDE 1.-27 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması uygun bulun
muştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi >ok.
. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
330 sıra sayılı tasarıyla ilgili kupa kürsüde bulunmaktadır: mükerrer oy kullanılmasın.
(1) 331 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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331 sıra sayılı tasarıyla ilgili kupaları dolaştıralım.
(Oyların toplanmasına başlandı)
HALİL CİN (İçel) - Yanlışlıkla, ikinci oylama için de kürsü önündeki kupaya oy attım.
BAŞKAN - Fark etmez; tasnifte, mükerrer oy zaten düşülür.
330 sıra sayılı tasarıyla ilgili oy kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok.
Kupalar kaldırılsın. .
(Oyların ayırımına başlandı)
BAŞKAN-331 sıra sayılı tasarıyla ilgili kupalar kürsü önüne konulsun.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
5. - Türkiyç Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna 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 Dışişleri Ko
misyonu Raporu (J/603) (S. Sayısı: 368) (1)
BAŞKAN - Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve
Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım.
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun
okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR
VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME
VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1.-27 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki ProtokoP'ün onaylanması uy
gun bulunmuştur.
j .
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
(I) 368 S, Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.
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Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması husununu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, ancak, oylamaya, ikinci oylamanın kupasını kaldırdıktan sonra geçe
ceğiz.
İkinci tasarıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok.
Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlandı)
BAŞKAN - Üçüncü oylamayla ilgili kupaları dolaştıralım.
(Oylar toplandı)
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok.
Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlandı)
3. - Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/596) (S. Sayısi: 330) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısının oylama sonuçlarını açıklıyorum:
Oylamaya katılan milletvekili sayısı: 249
Kabul

:246

Ret

:

1

Mükerrer :

1

Geçersiz

1

:

Mustafa Baş

Mehmet Korkmaz

İstanbul

Kütahya

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Bu suretle, Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı yasa
laşmış olmaktadır; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İlnar. Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/585) (S. Sayısı : 331) (Devam)
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BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacı
lığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama sonucunu
açıklıyorum:
Oylamaya katılan milletvekili sayısı: 258
Kabul^

:255

Mükerrer:

3
Mehmet Korkmaz
Kütahya

Mustafa Baş
> '

Kâtip üye

İstanbul
Kâtip üye

Bu suretle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılı
ğı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,Tasarısı da yasalaşmış bulun
maktadır; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
6. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner 'in, 1076 Sayılı Ye
dek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/669) (S. Sayısı: 338)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili
Yücel Seçkiner'in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 SayilfAskerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine başlaya
cağız.
Hükümet?.. Yok.
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, Hükümet burada, Sayın Bakan burada.
BAŞKAN - Efendim, katılmıyor. Yani, fizik olarak orada bulunması önemli değil, irade ola
rak bulunması lazım Sayın Güven.
Bu teklif, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alındığından, Komisyonu ara
mıyoruz.
Bir defaya mahsus olmak üzere kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir.
. 7. - Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavi
si Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/285) (S. Sayısı: 282)
BAŞKAN - Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Ailelerinin Ücret
siz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesinin görüşmelerine başlayacağız.
Hükümet?.. Yok.
Bu kanun teklifi, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alındığından, Komis
yonu aramıyoruz; ancak, Hükümet bulunmadığı için, bir defaya mahsus, görüşme ertelenmiştir.
8. - Mera Kanun Tasarısı ve Tdrım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/509) (S. Sayı
sı: 231)
BAŞKAN - Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporunun gö
rüşmelerine başlayacağız.
Komisyon?.. Yok.
Ertelenmiştir.
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9. - Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mü
cadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (11533) (S. Sayısı : 258) (1)
BAŞKAN - Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleş
meyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele
İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1.-15 Ekim 1994 tarihinde ülkemiz tarafından imzalanan Özellikle Afrika'da Cid
dî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele İçin Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2< - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

v

Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, bu tasarının da tümü açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarıyla ilgili oylama için, oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlandı)
(1) 258 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna 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 Dışişleri Ko
misyonu Raporu (11603) (S. Sayısı: 368) (Devam)
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, biraz önce yapılan üçüncü açık oylama; yani, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilejndirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu açıklı
yorum:
Bu kanun tasarısının açık oylamasına 256 milletvekili katılmış, 255 kabul oyu, 1 mükerrer oy
verilmiştir. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetj ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşması ve Eki Protokülün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı yasa
laşmıştır; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
9. - Özellikle Afrika 'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mü
cadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı: 258) (Devam)
BAŞKAN - Bu tasarıyla ilgili oylama devam etmektedir.
(Oyların toplanmasına devam edildi)
BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımı yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye
Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açıkoylama sonucunu açıklıyorum: Oylama
ya 215 milletvekili katılmış; 214 kabul oyu, 1 mükerrer oy verilmiştir. Bu suretle, bu kanun tasarı
sı da yasalaşmış bulunmaktadır; hayirlı, uğurlu olmasını diliyorum.
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz, yeni bir işe başlamaya yetecek kadar kalmamıştır. Bu
sebeple, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 12 Şubat 1998 Perşembe günü saat
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.42
"•'•'"
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. - Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin soru
su ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/4170)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunu arz ederim.
Saygılarımla.
Abdülkadir Öncel
Şanlıurfa
1. 1.7.1997-28.12.1997 tarihleri arasında Bakanlığımızca belediyelere yapılan parasal ödeme
leri parti ismi belirterek tek tek açıklar mısınız?
T.C.
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü

11.2.1998

Sayı: B.07.0.BMK.011.600/1751
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 15.1.1998 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10635 sayılı yazınız.
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdülkadir Öncel'in 7/4170 esas no'lu yazılı soru önergesinde
yeralan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.
Maliye Bakanlığı bütçesinin "Mahallî İdarelere Yapılacak Yardım ve Ödemeler" tertibinden
belediyelere 1997 yılında yapılan yardımların tutarı ve partilere dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Parti

Toplam miktar
(Milyon TL)

Yüzde
'

RP

13 034 225

35.51

ANAP

10 375 650

28.27

CHP

7 177 950

19.55

DYP

4 143 700

11.29

DSP

788 100

2.15

DTP

651 200

1.77

BAĞ

351 950

0.96

MHP

139 450

0.38

BBP

44 750

0 12

36 706 975

100.00

TOPLAM

Yukarıdaki tabloda yeralan tutarlardan 18 trilyon 530 milyar liralık kısmı hükümetimiz döne
minde yapılmıştır.
Bilgilerine arz ederim.
Zekeriya Temizel
' Maliye Bakanı
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2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın;
, - İç ve dış borç miktarlarına,
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın;
- İstanbul ve Ankara belediyelerine verilen hazine garantili dış borçlara,
- Tiirkbank'a,
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in yazılı cevabı (714253, 4262, 4263)
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim.
13.1.1998
Zeki Ünal
Karaman
1. 1996 ve 1997 yıllarında 6'şar aylık dönemler halinde iç ve dış borçlanma miktarları nedir?
2. İç borçlanmaları ne şekilde ve hangi firma, holding veya şahıslara yapılmıştır, vadeleri ve
faiz oranları nedir?
3. Dış borçlanmaları hangi finans kuruluşlarına, ne şekilde yapılmıştır, faiz nisbetleri ne ka
dardır?
4. T.C. hükümetleri bugüne kadar İMF ile kaç tane standby anlaşması yapmıştır? Bu anlaş
malar hangi hükümetler döneminde akdedilmiştir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim.
Bülent Akarcalı '
İstanbul
Sayıştay Başkanlığının Hazine Müsteşarlığının harcamalarına ait raporuna göre, hazine, 1994
ve 1996 yılları arasında İstanbul ve Ankara Belediyelerinin yaklaşık 250 trilyonluk dış borçlarını
ödemiş bulunmaktadır.
1. Şu ana kadar hangi belediyelere, ne kadarlık dış borç ödeme garantisi verilmiştir?
2. Hazineye büyük yük teşkil eden bu ödemeleri azaltmak için ne gibi tedbirler alacaksınız?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
64 üncü madde kapsamında olan Türkbank ile ilgili olarak;
1. Bankanın 64 üncü madde kapsamına alınmasından bugüne kadar Merkez Bankası kaynak
larından ve hazineden bu bankaya ne kadar para aktarılmıştır?
2. Daha ne kadar aktarım yapılacaktır?
3. Bu bankaya toplam 550 milyon dolar aktarılacağı doğru mudur?
4. Bu aktarma kararları hangi yetkililer ve kimler tarafından alınıp uygulanır?
5. Bu kararlar Bakanlar Kuruluna getiriliyor mu, ya da kurula bilgi veriliyor mu?
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T.C.
Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı
Sayı: B.02.1-HM.0.KAF.01.02/54555-10/4794

0:3
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Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliğine
İlgi: 22.1.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10727 sayılı yazınız.

•

İstanbul Milletvekili Sn. Bülent Akarcalı ve Karaman Milletvekili Sn. Zeki Ünal'ın ilgide ka
yıtlı yazınız ekinde yeralan soru önergeleri ile talep etmiş olduğu bilgileri içeren cevaplar ilişikte
sunulmaktadır.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.
Güneş Taner '
Devlet Bakanı
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalfnın Soru Önergelerine
Verilen Cevaplar
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi:
64 üncü madde kapsamında olan Türkbank ile ilgili olarak;
1. Bankanın 64 üncü madde kapsamına alınmasından bugüne kadar Merkez Bankası kaynak
larından ve hazineden bu bankaya ne kadar para aktarılmıştır?
2. Daha ne kadar aktarım yapılacaktır?
3. Bu bankaya toplam 550 milyon dolar aktarılacağı doğru mudur?
4. Bu aktarma kararları hangi yetkililer tarafından alınıp uygulanır?
5. Bu kararlar Bakanlar Kuruluna getiriliyor mu, ya da kurula bilgi veriliyor mu?
Cevaplar

'

Denetlemeler sonucunda bir bankanın malî bünyesinin ciddi bir şekilde zayıflamakta olduğu
nun tespit edilmesi halinde, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanın uygun bir süre vere
rek banka yönetim kurulundan gerekli görülen tedbirlerin alınmasını isteyebileceği, 3182 sayılı
Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, ma
lî bünyesinin zayıflamakta olduğu tespit edilen Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin malî yapısı gözönünde bulundurularak, kamu otoritesihce gerekli görülen tedbirlerin alınması yönetim kurulundan is
tenmiş, ancak alınan tedbirlerin banka malîbünyesinin iyileştirilmesine fazla bir katkı sağlayama
ması ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınan bu tedbirlerle bankanın sağlıklı bir malî yapıya
kavuşturulmasının mümkün olamayacağının anlaşılması üzerine, bankanın malî bünyesinin iyileş
tirilmesini ve faaliyetlerine devam edebilmesini teminen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan ban
kaya kaynak aktarılmıştır.
Bankacılıkta güven ve istikrarı koruma, bankaların malî bünyelerini güçlendirme, gerektiğin
de yeniden yapılandırma ve bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etme amacıyla kurulmuş olan
tüzel kişiliği haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kaynaklarından yapılan kullandırımlar Bankalar
Kanununun verdiği yetkiye istinaden Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı maka
mının onayları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlık makamının onayları ile fon kaynak
larından bugüne kadar bankaya, fon adına banka nezdinde açılmış bulunan faizsiz geçici hesaptan
- 5 7 -
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10.10.1997 tarihinde riihçan hakkının kullanılması nedeniyle ödenmiş sermayeye ilave edilen 40
trilyon TL. ile Kasım 1997'de nakit olarak ödenen 2 261 919 785 000 TL. ve sermaye artırımında
kullanılmak üzere Aralık 1997'de ihale ile satılmakta olan devlet iç borçlanma senetlerine plase
edilen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bloke bir hesapta vadesiz ve faizsiz mev
duat olarak tutulan 70 trilyon TL. olmak üzere toplam 112 261 919 785 000 TL. fon aktarılmıştır.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon'undan bugüne kadar bankaya aktarılmış olan kaynakların, alı
nan diğer tedbirlerle birlikte banka malî bünyesini olumlu şekilde etkileyeceği beklenildiğinden,
1998 yılı içinde fon kaynaklarından bankaya ilave bir tutar aktarılmasının gerekli olmayacağı dü
şünülmektedir.
Soru 2 : Hazineye büyük yük teşkil eden bu ödemeleri azaltmak için ne gibi tedbirler alacak
sınız.
Cevap 2 : 1998 Malî Yılı Bütçe Kanununun 38/d maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları ile 38/j
maddesi ile hazine garantörlüğünde sağlanacak dış borçlar için getirilen düzenlemeler aşağıda be
lirtilmiştir.
1998 Malî Yılı Bütçe Kanununun 38/d maddesi ile;
1 inci fıkrası ile; yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar veya yabancı ülke
lerdeki yerleşik banka ve kurumlar ile bu finansman işlemlerine katılan Türk bankaları tarafından
kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden faz
lası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, borçlanacak kuruluşun ha
zine garantili mevcut dış borçlarını geri ödeme performansı ye borç ödeme kabiliyeti ile sınırlı kal
mak kaydıyla ve anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti edilmesi,
3 üncü fıkrası ile; hazine garantörlüğünde sağlanacak dış borçlar için; garanti verilmeden ön
ce kuruluşlar için performans değerlendirme kriterlerini, garantörlükten doğacak riskin teminat al :
tına alınması usul ve esaslarını, garanti ücreti oranını, garanti verilme aşamasında garantörlük ko
şullarını ve bu borçlardan hazine adına doğabilecek yükümlülüklerin geri ödeme koşullarının be
lirlenmesi,
hususlarında hazinenin bağlı olduğu bakan yetkili kılınmıştır.
1998 Malî Yılı Bütçe Kanununun 38/j maddesi ile de;
Yılı içerisinde hazine garantisi verilebilecek dış finansman toplamına, 700 milyon Amerikan
Doları ile sınırlama getirilmiş, bu tutar yıl içinde oluşacak zorunlu ihtiyaçlar gözönüne alınarak Ba
kanlar Kuruluna % 50'ye kadar artırabilme yetkisi verilmiştir,
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BELEDİYELER İÇİN HAZİNE GARANTİSİNDE SAĞLANAN KREDİLER (1983-1997)
Belediyeler

1983

1984

. 1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991
0

Adana Belediyesi

0

0

0

0

0

0

0

0

Adapazarı Belediyesi

0

0

0

0

0'

0

0

0

İdaresi Gen. M I

0

0

0

Alanya Belediyesi

0

0

0

lizasyon İdaresi Gen. Md.
Belediyeler Birliği

1992

1993

1994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 636 684

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1906 650

Bursa Büyükşchir Belediyesi

0

0

0

0

0

0

Didim Belediyesi

0

0

0

0

0

EGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

0

0

0

0

Kırıkkale Belediyesi

0 3 854319

0

0

0

Antalya Su ve Kanalizasyon

Ankara Büyükşehir
Belediyesi

0

57 680462 455910 000

ASKİ-Ankara Su ve Kana

1

in

0 173 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 129 500

0

0

0

0

0

0

0

0

163 468956

5500000

15429700

0

328419556

110761358

10000000

0

183 965521

0

0

13 068 679

0

0

0

0

0

ESHOT Genel Müdürlüğü
(izmir Büyükşchir Belediyesi)
G. Antcp B. Şehir Bel. Su ve
Kan. Gn. Md. (GASKİ)
Gaziantep Büyükşchir Belediye
Başkanlığı
İGDAŞ-İstanbul Gaz Dağılım

Belediyeler

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

-

1992-

199

1993

Yozgat Belediyesi

0

n

0

0

0

0

a

0

0

0

0 30 260 10

İstanbul Belediyesi

0

0

D 382875879

0

0

0

083476178

0

63 646552 3000000

0

0

0

0218000000

0

.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

İdaresi Genel Müdürlüğü -

0

0

0

0 181000000

0

İzmit Belediyesi

0

0

0

0

0

0

İdaresi Gen. Md.

0

0

0

0

. 0

0

Menemen Belediyesi

0 .

0

0

0

0

0

0

TOPLAM

0 3 854319

0 382 875 879 402 000 000 347 434477

7 406 650

^^

İstanbul Su ve Kanalizasyon
Genci Müdürlüğü

0

11500000

0

0

0

0

0

0

0

0 382366 21

0

0

0

0

0

. 0

0

0

0

0

0

0 117000 000

0

0

0

188 429 700 83 476178

397 600019

32221168

İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İzmir Belediyesi

,

..

İzmir Su ve Kanalizasyon

1

,

50198927
0 18179742

Bursa Su ve Kanalizasyon

ON

e
1
1

(*) Anlaşma tarihindeki ABD dolan kurlan esas alınmıştır.
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Müdürlüğü 2.2.1998

0
869552 576 659 43992

T.B.M.M.

B : 53

11.2.1998

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Soru Önergesine Verilen Cevaplar
1996-1997 Yılları Dış Borçlanma Miktarları
Kredi anlaşması
adedi

Toplam
miktar ($)

1996
Ocak-Haziran

52

3 261 036 327

Temmuz-Aralık

31

3 080 632 280

83

6 341 668 607

40

2 133 852 413

1997
Ocak-Haziran
Temmuz-Aralık
Genci Toplam

52

3 982 248 867

92

6 116 101 280

175

- 6 1 -

12 457 769 887

O:3

1996-1997 YILLARI İÇ BORÇLANMA MİKTARLARI
Bankalar
Miktar

Resmî Kurumlar

%

Özel Sektör

Miktar

%

Miktar

%

1 841 605

82.3

211400.0

9.5

73 8893

33

Hazine bonosu

1 521 619.0

82.0

149 664.0

0.0

73 889.3

4.0

Devlet tahvili

319 986.1

83.8

61736.0

16.2

0.0

0.0

86.3

247 064.0

103

58 143.1

2.4

Hazine bonosu 1350 232.8

83.9

181 319.0,

113

55 060.2

3.4

Devlet tahvili

1996 (Ocak-Haziran)

1996 (Temmuz-Aralık) 2 060 622.0

.

710 389.2

91.2

65 745.0

8.4

3 082.9

0.4

3 902 227.1

84.4

458 464.0

9.9

132 032.4

2.9

Hazine bonosu 2 871 851.8

82.9

330 983.0

9.6

128 949.5

3.7

Devlet tahvili

88.8

127 481.0

11.0

3 082.9

03

89.7

158 957.4

6.1

92 708.7

3.5

93.1

9 979.7

1.5

17 9013

2.6

148 977.7

7.7

74 807.4

3.8

1996 Toplam

1030 375.3

1997 (Ocak-Haziran) 2 349 786.3
Hazine bonosu
Devlet tahvili

629 207.1
1 720 579.2

88.5

1997 (Temmuz-Aralık) 2 877 429

87.6

228391

7.0

175 076

53

Hazine bonosu 1 975 623.5

84.0

208 890.1

8.9

165 310.7

7.0

Devlet tahvili

901805.5

96.9

19 501.0

2.1

9 765.7

1.0

1997 Toplam (*)

5 227 215.3

88.5

387 348.5

6.6

276 685.1

4.5

Hazine bonosu

2 604 830.6

86.0

218 869.8

7.2

183 212.0

6.0

Devlet tahvili

2 622 384.7

91.2

168 478.7

5.9

84 573.1

• 2.9

(*) Geçici
Not: Kendi içinde roll-over edilen borçlanmalar dahil değildir.

1996 YILI İHALE TABLOSU

ihale
Tarihi

Satış
Tarihi

İtfa
Tarihi

Dönem

11.4.96

40.00

11.4.96

40.00

OCAK
100 gün bono

29.12.1995

2.1.96

100 gün halka arz 2-3-4.1.1996
105 gün bono

9.1.96

10.1.96

24.4.96

40.07

134 gün bono

15.1.96

16.1.96

29.5.96

54.49

16.7.96

70.00

148 gün bono

22.1.96

23.1.96

19.6.96

54.48

104 gün bono

24.1.96

25.1.96

8.5.96

32.00

1.2.96

5.6.96

43.11

182 gün halka arz 16-17.1.1996

125 gün bono

31.1.96

ŞUBAT
152 gün bono

8.2.96

9.2.96

10.7.96

49.12

119 gün bono

13.2.96

14.2.96

12.6.96

34.20

144 gün bono

16.2.96

23.2.96

16.7.96

44.25

154 gün bono

27.2.96

28.2.96

31.7.96

44.35

MART
111 gün bono

6.3.96

7.3.96

26.6.96

25.87

146 gün bono

13.3.96

14.3.96

7.8.196

40.37

168 gün bono

18.3.96

20.3.96

182 gün halka arzO-21-22-3.1996
118 gün bono

28.3.6

29.3.96

4.9.96

47.64

18.9.96

52.00

25.7.96

33.59
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İhale
Tarihi

Satış
Tarihi

itfa
Tarihi

Dönem

EYLÜL
6 ay bono (182 gün)

2.9.97

3.9.97

4.3.98

55.5

1 yıl tahvil (364 gün)

16.9.97

17.9.97

16.9.98

129.1

EKİM
231 gün bono

7.10.97

8.10.97

27.5.98

65.7

111 gün bono

27.10.97

30.10.97

18.2.98

30.0

197 gün bono

18.11.97

19.11.97

4.6.98

58.9

ARALIK
98 gün bono

9.12.97

10.12.97

18.3.98

27.6

KASIM
5
i
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3 ayda bir faiz ödemeli 2 yıl vadeli Tiife'ye endeksli devlet tahvili ihaleleri
İhalede kabul edilen
İhale tarihi

Valör tarihi

1. Kupon
ödeme tarihi

Reel faiz

4.3.97

5.3.97

5.6.97

25.00

1.4.97

2.4.97

2.7.97

24.00

8.4.97

9.4.97

9.7.97

22.00

1.5.97

2.5.97

2.8.97

22.00

6.5.97

7.5.97

7.8.97

25.00

13.5.97

14.5.97

14.8.97'

29.95

3.6.97

4.6.97

4.9.97

32.00

17.6.97

18.6.97

18.9.97

32.00

25.11.97

.26.11.97

26.2.98

26.00

23.12.97

24.12.97

24.3.98

32.00

Not: (Tüketici fiyat endeksi x reel faiz) olarak ihraç edilmiştir.
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Dış Borçlar"a ilişkin TBMM Başkanlığına
Vermiş Olduğu Yazılı Sorti Önergesi
Soru : Dış borçlanmalar; ne şekilde ve hangi firma, holding veya şahıslara yapılmıştır, vade
leri ve faiz oranları nedir?
Türkiye'nin 1997 yılı ilk yarısı itibarı ile dış borç stok rakamı yaklaşık 82.2 milyar ABD Do
larına ulaşmıştır. <
Toplam dış borç stokunun 61.3 milyar ABD Dolarlık kısmı orta ve uzun vadeli dış borç olup,
kalan 20.9 milyar ABD Dolarlık kısmı kısa vadeli dış borçtur.
Orta ve uzun vadeli dış borcun 48.3 milyar ABD Dolarlık kısmı kamu sektörüne ait olup ka
lan 13.0 milyar ABD Dolarlık kısmı özel sektöre aittir.
Mevcut verilere göre orta ve uzun vadeli dış borç tutarının yaklaşık, % 14'ii uluslararası kuru
luşlardan, % 39'u ikili anlaşmalar çerçevesinde diğer ülkelerden, % 4'ü ticarî bankalardan, % 25'i
tahvil ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından ve % 18'i özel kuruluşlardan sağlan
mıştır.
Kamu sektörü dış borçlanması genel olarak proje ve program finansmanı için orta ve uzun va
deli olarak yapılmaktadır. 1996 sonu itibarı ile orta ve uzun vadeli dış borçların ortalama vadesi
yaklaşık 11.1 yıl ortalama faizi ise yaklaşık % 7.3'tür.
Alınan orta ve uzun vadeli kamu sektörü dış kredilerinin önemli bir kısmı ülkemizin öncelik
li sektörlerdeki projelerinin finansmanında kullanılmaktadır. Ülkemizin, ekonomik ve sosyal kal
kınmasını sağlayabilmesi için planlı ekonomi gereği hazırlanan beşer yıllık kalkınma planları ve bu
planlar çerçevesinde her yıl çıkarılan yıllık yatırım programlarında sektörel öncelikler belirlenmek
tedir. Bilindiği üzere, sözkonusu kalkınma planlan ve yıllık yatırım programları TBMM tarafından
onaylanmaktadır.
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Yatırım programları çerçevesinde, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının ilgili proje hak
kındaki öncelik görüşüne istinaden dış finansman sağlanmaktadır. Bu kapsamda, başta altyapı,
ulaştırma, enerji olmak üzere savunma, sanayi, sağlık, tarım, haberleşme, eğitim ve diğer sektör
lerdeki birçok önemli projeye, orta ve uzun vadeli dış borçlanma yoluyla finansman sağlanmıştır.
(Milyon SDR)
Stand-By Düzenlemeleri
Anlaşma
Tarihi

Tutarı

1 Ocak 1961

37.50

30 Mart 1962

31.00
•

15 Şubat 1963

21.50

15 Şubat 1964

21.50

1 Şubat 1965

21.50

1 Şubat 1966

21.50

15 Şubat 1967

27.00

1 Nisan 1968

27.00

1 Temmuz 1969

27.00

17 Ağustos 1970

90.00

24 Nisan 1978

300.00

19 Temmuz 1979

250.00

18 Haziran 1980

1,250.00

24 Haziran 1983

225.00

4 Nisan 1983

225.00

8 Temmuz 1994

610.51i
3 186.00

TOPLAM
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Sıra Sayısı: 330
Esas N o : 1/596
Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına
Verilen Oyların Sonucu:
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı

550

Kullanılan Oylar

250

Kabul edenler

246

Reddedenler

1

,

Çekinmser

0

Mükerrer Oylar

2

Geçersiz Oylar

1

Oya Katılmayanlar

300
2

Açık Üyelikler
(Kabul Edenler;
ADANA
Uğur Aksöz
İmren Aykut
M. Ali Bilici
Mehmet Biiyükyılmaz
İ. Cevher Cevheri
Tuncay Karaytuğ
Mustafa Küpeli
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Mahmut Bozkurt
Ahmet Çelik
AFYON
İsmet Attila
Osman Hazer
H. İbrahim Özsoy
Yaman Törüner
Nuri Yabuz
AĞRI
Yaşar Eryılmaz
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
ANKARA
İlhan Akilzüm
Saffet Arıkan Bedük
Gökhan Çapoğlu
Cemil Çiçek
Halis Uluç Gürkan
M. Seyfi Oktay

Mehmet Sağdıç
İlker Tuncay
Aydın Tümen
Rıza Ulucak
Hikmet Uluğbay
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
Hayri Doğan
İbrahim Gürdal
Sami Küçükbaşkan
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
Nahit Menteşe
Muhammet Polat
İsmet Aptüllah Sezgin
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Ahmet Bilgiç
Safa Giray
Tamer Kanber
Mustafa Güven Karaha n
İ. Önder Kırlı
Hüsnü Sıvalıoğlu
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Zeki Çakan
Cafer Tufan Yâzıcıoğlı
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1
BAYBURT
Ülkü Güney
BİNGÖL
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Edip Saf der Gaydalı
BOLU
Avni Akyol
Necmi Hoşver
Abbas İnceayan
Mustafa Karslıoğlu
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Yusuf Ekinci
BURSA
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
İlhan Kesici
Hayati Korkmaz
Ali Osman Sönmez
Turhan Tayan
Ertuğrul Yalçınbayır
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersümer
A. Haindi Üçpınaıiar
ÇANKIRI
Mete Bülgün
DENİZLİ
Mehmet Gözl likaya

T.B.M.M.
Haluk Müftüler
EDİRNE
Evren Bulut
Mustafa İlimen
ELAZIĞ
Hasan Belhan
Cihan Paçacı
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
ERZURUM
Zeki Ertugay
Necati Güllülü
Ömer Özyılmaz
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Demir Berberoğlu
İbrahim Yaşar Dedelek
Hanifi Demirkol
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Kahraman Emmioğlu
Ali Ilıksoy
Mehmet Bedri Incetahtacı
Mustafa R-. Taşar
Ünal Yaşar
GİRESUN
Yavuz Köy men
Ergun Özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKARİ
Mustafa Zeydan
HATAY
Ali Giinay
Nihat Matkap
Levent Mıstıkoğlu
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
İĞDIR
Adil Aşırım
Şamil Ayrım
İSPARTA
A. Aykon Doğan
Erkan Mumcu
İÇEL
Oya Araslı
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Halil Cin
Abdülbaki Gökçel
Turhan Güven
Ayfer Yılmaz
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Ziya Aktaş
Sedat Aloğlu
Tayyar Altıkulaç
Refik Araş
Mehmet Aydın
Mustafa Baş
Ali Coşkun
Nami Çağan
Hal i t Dumankaya
:
Bülent Ecevit
Hasan Tekin Enerem
Algan Hacaloğlu
Yılmaz Karakoyunlu
M. Cavit Kavak
Osman Kılıç
Yusuf Namoğlu
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Zekeriya Temizel
Şadan Tuzcu
İZMİR
Turhan Arınç
Ali Rıza Bodur
Işın Çelebi
İ. Kaya Erdem
Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel
Aydın Güven Gürkan
Metin Öney
Ahmet Piriştina
Işılay Saygın
Rıfat Serdaroğlu
Zerrin Yeniceli
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Ali Doğan
KARABÜK
Hayrettin Dilekcan
Erol Karan
KARAMAN
Fikret Ünlü
-71
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KARS
Y. Selahattin Beyribey
Çetin Bilgir
Sabri Güner
KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
Ayvaz Gökdemir
Salih Kapusuz
KIRIKKALE
Hacı Filiz
Mikail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
A. Sezai Özbek
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
Cafer Güneş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
Halil Çalık
Hayrettin Uzun
KONYA
Hüseyin Arı
Abdullah Turan Bilge
Remzi Çetin
Mehmet Necati Çetinkaya
Ali Günaydın
Mehmet Keçeciler
Hasan Hüseyin Öz
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Emin Karaa
Mehmet Korkmaz
Metin Perl i
MALATYA
Miraç Akdoğan
Oğuzhan Asiltürk
Yaşar Canbay
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat

T.B.M.M.
MANİSA
Abdullah,^Akarsu
Tevfik Diker
Hasan Gülay
Sümer Oral
Ekrem Pakdemirli
Cihan Yazar
MARDİN
Muzaffer Arı kan
Süleyman Çelebi
Mahmut Duyan
Ömer Ertaş
MUĞLA
Lale Aytaman
Mustafa Dedeoğlu
Enis Yalım Erez
MUŞ
Erkan Kemaloğlu
NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
İhsan Çabuk
Mustafa Bahri Kibar
Nab'i Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Hüseyin Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
Ahmet Mesut Yılmaz
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SAKARYA
TOKAT
Hanefi Çelik
Teoman Akgür
Ali Şevki Erek
Cevat Ayhan
Metin Gürdere
Nevzat Ercan
Şahin Ulusoy
Ahmet Neidim
TRABZON
Ersin Taranoğlu
Eyüp Aşık
SAMSUN
Yusuf Bahadır
Ayhan Gürel
Ali Kemal Başaran
Yalçın Gürtan
Murat Karay al çın
İbrahim Cebi
Latif Öztek
UŞAK
SİİRT
Hasan Karakaya
Nizamettin Sevgili
Mehmet Yaşar Ünal
SİNOP
VAN
Metin Bostancıoğlu
Maliki Ejder Arvas
Yaşar Topçu
Şerif Bedirhanoğlu
SİVAS
Fethullah Erbaş
Musa Demirci
Şaban Şevli
Tahsin Irmak
YALOVA
ŞANLIURFA
Cevdet Aydın
Necmettin Cevheri
YOZGAT
Seyit Eyyüpoğlu
İlyas Arslan
Eyyüp Cenap Gülpınar
Kazım Arslan
Zülfükar İzol
Yusuf Bacanlı
ŞIRNAK
Lütfullah Kayalar
Mehmet Salih Yıldırım
ZONGULDAK
TEKİRDAĞ
Veysel Atasoy
Bayram Fırat Dayanıklı
Tahsin Boray Baycık
Nihan İlgün

(Reddeden)
TRABZON
İsmail İlhan Sungur
(Mükerrer Oylar)
ARTVİN

İÇEL

Hasan Ekinci (Kabul)

Halil Cin (Kabul)
(Geçersiz Oy)
SİİRT
Mehmet Emin Aydın
(Boş Oy)

ADANA
Cevdet Akçalı
İbrahim Yavuz Bildik
Yakup Budak
Sıtkı Cengil
Erol Çevikçe

(Oya Katılmayanlar)
M. Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Orhan Kavuncu
Arif Sezer
İbrahim Ertan Yülek
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ADIYAMAN
Ahmet Doğan
Celal Topkan
AFYON
Sait Açba

T.B.M.M.
Kubilay Uygun
AĞRI
M. Sıddık Altay
Cemil Erhan
Celal Esin
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Nevzat Köse
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
Ahmet lyimaya
Cemalettin Lafçı
Haydar Oymak
ANKARA
Nejat Arscven
Yılmaz Ateş
Ahmet Bilge
Hasan Hüseyin Ceylan
Ali Dinçer
Mehmet Ekici
Ömer Faruk Ekinci
Eşref Erdem
(İnal Erkan
Mehmet Gölhan
Agah Oktay Güner
Şaban Karataş
İrfan Köksalan
Önder Sav
Yücel Seçkiner (B.)
Ahmet Tekdal
ANTALYA
Deniz Baykal
Osman Berbcroğlu
Arif Ahmet Dcnizolgun
Emre Gönensay
Bekir Kumbııl
Yusuf Öztbp
Metin Şahin
ARDAHAN
İsmet Alalay
Saffet Kaya
ARTVİN
Metin Arifağaoğlu
Süleyman Halinoğlu
AYDIN
Cengiz Altınkaya
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M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
Sema Piskinsi.it
BALIKESİR
İsmail Özgün
BARTIN
Koksal Toptan
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Ataullah Hamidi
Musa Okçu
Faris Özdemir
BAYBURT
Suat Pamukçu
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kâzım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
BİTLİS
Zeki Ergezen
Kamran İnan
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Feti Görür
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Kazım Üstüner
BURSA
Yüksel Aksu
Ali Rahmi Beyreli
Cavit Çağlar
Cemal Külahlı
Ferudun Pehlivan
Yahya Şimşek
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
Ahmet Küçük
Nevfel Şahin
ÇANKIRI
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık
ÇORUM
Bekir Aksoy
Mehmet Aykaç
Hasan Çağlayan
-73-
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Zülfikâr Gazi
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
Muzaffer A ıslan
Ferit Bora
M. Salim En sari oğlu
Sacit Günbey
Seyyit Haşim Haşimi
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Yaktıp Hatipoğlu
Scbgctulluh Seydaoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Ümran Akkan
Erdal Kcsebir
ELAZIĞ
Mehmet Ağar
Ömer Naimi Barım
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Naci Terzi
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Lütfü Esengün
Abdulilah Fırat
İsmail Köse
Aslan Polat
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
GAZİANTEP
Mehmet Batallı (B.)
Hikmet Çetin (Başkan)
Mustafa Yılmaz (B.)
GİRESUN
Turhan Alçelik
Burhan Kara(B.)
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
HAKKÂRİ
Naim Geylani

T.B.M.M.
HATAY
Abdulkadir Akgöl
Fuat Çay
Süleyman Metin Kalkan
Atila Sav
Mehmet Sılay
İSPARTA
Ömer Bilgin
Mustafa Köylü
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydınbaş
Saffet Benli
Ali Er
D. Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay (B.)
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna
Ahat Andican (B.)
Azmi Ateş
Mukadder Başeğmez
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş
H. Hüsnü Doğan
Süleyman Arif Emre
Ekrem Erdem
Mehmet Fuat Fırat
Metin Işık
İsmail Kahraman
Cefi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansu
Ercan Karakaş
Ahmet Güryiiz Ketenci
Hayri Kozakçıoğlu
Mehmet Tahir Köse
Emin Kul
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Necdet Mcnzir (B.)
Mehmet Moğultay
Ali Oğuz
Mehmet AI tan Öymen
Korkut ÖzaJ'
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Ali Talip Özdemir
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Mehmet Ali Şahin
Ahmet Tan
Güneş Taner (B.)
Bülent Hasan Tanla
Erdoğan Toprak
Ali Topuz
Osman Yumaköğulları
Bahattin Yücel
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Veli Aksoy
Hasan Denizkurdu
Seki be Gençay Gürün
Birgen Keleş
Mehmet Köstepen
Atilla Mutman
Rüşdü Saraçoğlu
Ufuk Söylemez
Süha Tanık
Hakan Tartan (İ. A.)
Sabri Tekir
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Dikici
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARABÜK
Şinasi Altıner
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KARS
Zeki Karabayır
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu (B.)
Nurhan Tekinel
Haluk Yıldız
KAYSERİ
İsmail Cem (B.)
Osman Çil sal
Abdullah Gül
74
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Nurettin Kaldırımcı
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Kemal Al bayrak
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
Doğan Güreş
KOCAELİ
Necati Çelik
İsmail Kalkandelen
Şevket Kazan
Onur Kumbaracı başı
Osman Pepe
Bekir Yurdagül
KONYA
Ahmet Al kan
Nezir Büyükcengiz
Veysel Candan
Necmettin Erbakan
Abdullah Gencer
Teoman Rıza Güneri
Mustafa Ünaldı
Lütfi Yalman
KÜTAHYA
Mustafa Kalemli
İsmail Karakuyu
MALATYA
Fikret Karabekmez
M. Recai Kutan
MANİSA
Rıza Akçalı
Bülent Arınç
Aysel i Göksoy
Yahya Uslu
Erdoğan Yctenç
MARDİN
Fehim Adak
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
İllettin Akar
Zeki Çakıroğlu
Fikret Uzunhasan
MUŞ
Necmettin Dede

T.B.M.M.
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Abdulkadir Baş
Mehmet Elkatmış
Ahmet Esat Kırathoğlu
NİĞDE
Doğan Baran
Akın Gönen
Mehmet Salih Katırcıoğlu
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
Müjdat Koç
Mustafa Hasan Öz
Refaiddin Şahin (B.)
RİZE
Şevki Yılmaz
SAKARYA
Nezir Aydın
Ertuğrul Eryılmaz
SAMSUN
Cemal Alişan
İrfan Dem i rai p
Ahmet Demircan
Nafiz Kurt
Bil tekin Özdemir
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Musa Uzunkaya
Adem Yıldız
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
SİNOP
Kadir Bozkurt
SİVAS
Mahmut Işık
Temel Karamollaoğlu
Abdüllatif Şener
Nevzat Yanmaz
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
İbrahim Halil Çelik
Ahmet Karavar
Abdulkadir Öncel
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
ŞIRNAK
Bayar Ökten
Mehmet Tatar
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Hasan Peker
Enis Sülün
TOKAT
Abdullah Arslan
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Ahmet Feyzi İnceöz
Bekir Sobacı
TRABZON
Kemalettin Göktaş (İ. A.)
Şeref Malkoç
Hikmet Sami Türk (B.)
TUNCELİ
Kamer Genç (Bşk. V.)
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Yıldırım Aktürk
VAN
• Mustafa Bayram
Mahmut Yılbaş
YALOVA
Yaşar Okuyan
YOZGAT
Abdullah Örnek
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Necmettin Aydın
Ömer Barutçu
Hasan Gemici (B.)
Osman Mümtaz Soysal

(Açık Üyelikler)
BURSA

KIRŞEHİR

1

m
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Sıra Sayısı: 331
Esas No.: 1/585
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu:
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı

: 550

Kullanılan Oylar

: 258

Kabul Edenler

: 255

Reddedenler

:

0

Çekimserler

:

0

Mükerrer Oylar

:

3
0

Geçersiz Oylar

:

Oya Katılmayanlar

: 293

Açık Üyelikler

:

2

(Kabul Edenler)
ADANA
Uğur Aksöz
İmren Aykut
M. Ali Bilici
Mehmet Büyiikyılmaz
1. Gevher Cevheri
Tuncay Karaytuğ
Mustafa Küpeli
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Ahmet Çelik
AFYON
İsmet Attila
Osman Hazer
H. İbrahim Özsoy
Yaman Törüner
Nuri Yabuz
AĞRI
Cemil Erhan
Yaşar Eryılmaz
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
ANKARA
İlhan Aküziim
Saffet Arıkan Bedük
Cemil Çiçek
Ünal Erkan
Mehmet Göl han
Halis Uluç Gürkan

M. Seyfi Oktay
Mehmet Sağdıç
İlker Tuncay
Aydın Tümen
Rıza Ulucak
Hikmet Uluğbay
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
İbrahim Gürdal
Sami Küçükbaşkan
Metin Şahin
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
Nahit Menteşe
Muhammet Polat
İsmet Sezgin
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Ahmet Bilgiç
Safa Giray
Tamer Kanber
Mustafa Güven Karahan
İ. Önder Kırlı
İsmail Özgün
Hüsnü Sıvalıoğlu
İlyas Yılmazyıldız
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BARTIN
Zeki Çakan
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
BAYBURT
Ülkü Güney
BİNGÖL
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Edip Safder Gaydalı
BOLU
Avni Akyol
Necmi Hoşver
Abbas İnceayan
Mustafa Kaıslıöğlu
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Yusuf Ekinci
BURSA
Ali Rahmi Beyreli
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
İlhan Kesici
Hayati Korkmaz
Turhan Tayan
Ertuğrul Yalçınbayır
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersumer
A. Hamdi Üçpmaıiar

T.B.M.M.
ÇANKIRI
Mete BüTgün
ÇORUM
Zül fi kar Gazi
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
Haluk Müftüler
DİYARBAKIR
Seyyit Haşim Haşimi
EDİRNE
Evren Bulut
Mustafa İlimen
ELAZIĞ
Cihan Paçacı
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
ERZURUM
Zeki Ertugay
Necati Güllülü
Ömer Özyılmaz
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay •
Demir Berberoğlu
İbrahim Yaşar Dedelek
Hanifi Demirkol
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Kahraman Emmioğlu
Ali Ilıksoy
Mehmet Bedri Incetahtacı
Mustafa R. Taşar
Ünal Yaşar
GİRESUN
Yavuz Köymen
Ergun Özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Mustafa Zeydan
HATAY
Ali Günay
Nihat Matkap

11 2 .1998

B:53
Levent Mıstıkoğlu
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
İĞDIR
Adil Aşırım
Şamil Ayrım
İSPARTA
A. Aykon Doğan
Erkan Mumcu
İÇEL
Oya Araslı
Halil Cin
Ali Er
Abdulbaki Gökçel
Turhan Güven
Ayfer Yılmaz
Rüştü Kazım Yücelen
İSTANBUL
Ziya Aktaş
Sedat Aloğlu
Tayyar Altıkulaç
Refik Araş
Mehmet Aydın
Mustafa Baş
Nam i Çağan
Hal i t Dumankaya
Bülent Ecevit
Hasan Tekin Enerem
Algan Hacaloğlu
Yılmaz Karakoyunlu
M. Cavit Kavak
Osman Kılıç
Emin Kul
Necdet Menzir
Yusuf Namoğlu
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Zekeriya Temizel
Şadan Tuzcu
İZMİR
Turhan Arınç
Ali Rıza Bodur
Işın Çelebi
İ. Kaya Erdem
Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel
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Aydın Güven Güıkan
Metin Öney
Ahmet Piriştina
Işılay Saygın
Rifat Serdaroğlu
Zerrin Yeniceli
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Ali Doğan
KARABÜK
Hayrettin Dilekcan
Erol Karan
KARAMAN
Fikret Ünlü
KARS
Y. Selahattin Beyri bey
Çetin Bilgir
Sabri Güner
KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
Ayvaz Gökdemir
KIRIKKALE
Hacı Filiz
Mikail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
A. Sezai Özbek
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
Cafer Güneş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
Halil Çalık
Hayrettin Uzun
KONYA
Abdullah Turan Bilge
Remzi Çetin
Mehmet Necati Çetinkaya
Ali Günaydın
Mehmet Keçeciler
Hasan Hüseyin Öz

T.B.M.M.
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Emin Karaa
Mehmet Korkmaz
Metin Perl i
MALATYA
Miraç Akdoğan
Yaşar Canbay
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat
Fikret Karabekmez
MANİSA •'
Abdullah Akarsu
Tevfik Diker
Hasan Gülay
Sümer Oral
Ekrem Pakdemirli
Cihan Yazar
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Süleyman Çelebi
Mahmut Duyan
Ömer Ertaş
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
Lale Aytaman
Mustafa Dedeoğlu
Enis Yalım Erez
MUŞ
Erkan Kemal oğlu
NİĞDE
Akın Gönen
Ersun Özkan

B:53
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ORDU
İhsan Çabuk
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Hüseyin Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Teoman Akgür
Nevzat Ercan
Ahmet Neidim
Ersin Taranoğlu
SAMSUN
Ayhan Gürel
Yalçın Gürtan
Murat Karayalçın
Latif Öztek
Adem Yıldız
SİİRT
Mehmet Emin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
Yaşar Topçu
SİVAS
Musa Demirci
Tahsin Irmak
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri
Seyit Eyyüpoğlu
Eyyüp Cenap Gülpınar
Ziilfükar İzol
Abdülkadir Öncel

O :3

ŞIRNAK
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
Nihan İlgün
TOKAT
Hanefi Çelik
Ali Şevki Erek
Metin Gürdere
Şahin Ulusoy
TRABZON
Eyüp Aşık
Yusuf Bahadır
Ali Kemal Başaran
İbrahim Cebi
İsmail İlhan Sungur
UŞAK
Hasan Karakaya
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Maliki Ejder Arvas
Şerif Bedirhanoğlu
Fethullah Erbaş
Şaban'Şevli
YALOVA
Cevdet Aydın
Yaşar Okuyan
YOZGAT
İlyas Arslan
Kazım Arslan
Yusuf Bacanlı
Lutfullah Kayalar
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Tahsin Boray Baycık

(Mükerrer Oylar)
DİYARBAKIR
Seyyit Haşim Haşimi (Kabul)

KASTAMONU
Hadi Dilekçi (Kabul)

SAKARYA
Nevzat Ercan (Kabul)

(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Cevdet Akçalı
İbrahim Yavuz Bildik
Yakup Budak
Sıtkı Cengil

Erol Çevikçe
M. Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Orhan Kavuncu
Arif Sezer
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İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Mahmut Bozkurt
Ahmet Doğan
Celal Topkan

T.B.M.M.
AFYON .
Sait Açba
Kubilay Uygun
AĞRI
M. Sıddık Altay
Celal Esin
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Nevzat Köse
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
Ahmet İyimaya
Cemalettin Lafçı
Haydar Oymak
ANKARA
Nejat Arseven
Yılmaz Ateş
Ahmet Bilge
Hasan Hüseyin Ceylan
Gökhan Çapoğlu
Ali Dinçer
Mehmet Ekici
Ömer Faruk Ekinci
Eşref Erdem
Agah Oktay Güner
Şaban Karataş
İrfan Koksal an
Önder Sav
Yücel Seçkiner (B.)
Ahmet Tekdal
ANTALYA
Deniz Baykal
Osman Berberoğlu
Arif Ahmet Denizolgun
Hayri Doğan
Emre Gönensay
Bekir Kumbul
Yusuf Öztop
ARDAHAN
İsmet Atalay
Saffet Kaya
ARTVİN
Metin Arifağaoğlu
Süleyman Hatinoğlu
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11.

AYDIN
Cengiz Altınkaya
M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
Sema Pişkinsüt
BARTIN
Koksal Toptan
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Ataullah Hamidi
Musa Okçu
' Faris Özdemir
BAYBURT
Suat Pamukçu
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kazım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
BİTLİS
Zeki Ergezcn
Kâmran İnan
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Feti Görür
BURDUR
Kazım Üstüner
BURSA
Yüksel Aksu
Cavit Çağlar
Cemal Külahlı
Feridun Pehlivan
Ali Osman Sönmez
Yahya Şimşek
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
Ahmet Küçük
Nevfel Şahin
ÇANKIRI
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık
ÇORUM
Bekir Aksoy
Mehmet Aykaç
Hasan Çağlayan
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Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
Muzaffer Arslan
Ferit Bora
M. Salim Ensarioğlu
Sacit Giinbey
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Yakup Hatipoğlu
Sebgetullah Seydaoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Ümran Akkan
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Mehmet Ağar
Ömer Naimi Barım
Hasan Bel han
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Naci Terzi
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Lütfü Esengün
Abdulilah Fırat
İsmail Köse
Aslan Polat
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
GAZİANTEP
Mehmet Batalli (B.)
Hikmet Çetin (Başkan)
Mustafa Yılmaz (B.)
GİRESUN
Turhan Alçelik
Burhan Kara (B.)
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan

T.B.M.M.
HAKKÂRİ
Naim Geylani
HATAY
Abdulk'adir Akgöl
Fuat Çay
Süleyman Metin Kalkan
Atila Sav
Mehmet Sılay
İSPARTA
Ömer Bilgin
Mustafa Köylü
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydınbaş
Saffet Benli
D. Fikri Sağlar
Mustafa Istemihan Talay (B.)
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna
Ahat Andican (B.)
Azmi Ateş
Mukadder Başeğmez
Ali Coşkun
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş
H. Hüsnü Doğan
Süleyman Arif Emre
Ekrem Erdem
Mehmet Fuat Fırat
Metin Işık
İsmail Kahraman
Ccfi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansıı
Ercan .Karakuş
Ahmet Güryüz Ketenci
Hayri Kozakçıoğlu
Mehmet Tahir Köse
Göksal Küçükali
Aydın Mepderes
Mehmet Moğultay
Ali Oğuz
Mehmet Al tan Öymen
Korkut Özal
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Ali Talip Özdemir
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Mehmet Ali Şahin
Ahmet Tan
Güneş Taner (B.)
Bülent Hasan Tanla
Erdoğan Toprak
Ali Topuz
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Veli Aksoy
Hasan Denizkurdu
Şekibe Gencay Gürün
Birgen Keleş
Mehmet Köstepen
Atilla Mutman
Rüşdü Saraçoğlu
Ufuk Söylemez
Süha Tanık
Hakan Tartan (İ. A.)
Sabri Tekir
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Dikici
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARABÜK
Şinasi Altıner
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KARS
Zeki Karubayır
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu (B.)
Nurhan Tekinel
Haluk Yıldız
KAYSERİ
İsmuil Cem (B.)
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Osmun Çil sal
Abdullah Gül
Nurettin Kaldırımcı
Salih Kapusuz
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
Doğan Güreş
KOCAELİ
Necati Çelik
İsmail Kalkandcleh
Şevket Kazan
Onur Kumbaracıbaşı
Osman Pepe
Bekir Yurdagül
KONYA
Ahmet AI kan
Hüseyin Arı
Nezir Biiyükcengiz
Veysel Candan
Necmettin Erbakaıı
Abdullah Gcnccr
Teoman Rıza Güneri
Mustafa Ünal di
Lütfi Yalman
KÜTAHYA
Mustafa Kalemli
İsmail Karakııyu
MALATYA
Oğuzhan Asilliirk
M. Rccai Kutan
MANİSA
Rıza Akçalı
Bülent Arınç
Aysel i Göksoy
Yahya Uslu
Erdoğan Ycleııç
MARDİN
Fchim Adak
MUĞLA
İllettin Akar
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T.B.M.M.
Zeki Çakıroğlu
Fikret Uzunhasan
MUŞ
Necmettin Dede
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Abdulkadir Baş
Mehmet Eİkatmış
Ahmet Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Doğan Baran
Mehmet Salih Katırcıoğlu
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
Mustafa Bahri Kibar
Müjdat Koç
Mustafa Hasan Öz
Refaiddin Şahin (B.)
RİZE
Şevki Yılmaz
SAKARYA
Nezir Aydın
Cevat Ayhan
Ertuğrul Eryılmaz

SAMSUN
Cemal Al i şan
İrfan Demiralp
Ahmet Demircan
Nafiz Kurt
Biltekin Özdemir
Musa Uzunkaya
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
SİNOP
Kadir Bozkurt
SİVAS
Mahmut Işık
Temel Karamollaoğlu
Abdüllatif Şener
Nevzat Yanmaz
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
İbrahim Halil Çelik
Ahmet Karavar
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
ŞIRNAK
BayarÖkten
Mehmet Tatar
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
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Hasan Peker
Enis Sülün
TOKAT
Abdullah Arslan
Ahmet Feyzi İnceöz
Bekir Sobacı
TRABZON
Kemalettin Göktaş (İ. A:)
Şeref Malkoç
Hikmet Sami Türk (B.)
TUNCELİ
Kamer Genç (Bşk. V.)
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Yıldırım Aktürk
VAN
Mustafa Bayram
Mahmut Yılbaş
YOZGAT
Abdullah Örnek
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Necmettin Aydın
Ömer Barutçu
Hasan Gemici (B.)
Osman Mümtaz Soysal

(Açık Üyelikler)
KIRŞEHİR

BURSA
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Sıra Sayısı: 368
Esas No.: 1/603
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
ması ve Eki Protokolün Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısına verilen oyların sonucu :
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı

550

Kullanılan Oylar

256

Kabul Edenler

255

Reddedenler

—

Çekimserler
Mükerrer Oylar

1
_

Geçersiz Oylar
Oya Katılmayanlar

293
2

Açık Üyelikler
ADANA
Uğur Aksöz
İrrjren Aykut
M. Ali Bilici
Mehmet Büyükyılmaz
İ. Cevher Cevheri
Tuncay Karaytuğ
Mustafa Küpeli
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Mahmut Bozkurt
Ahmet Çelik
AFYON
İsmet Attila
Osman Hazer
H. İbrahim Özsoy
Yaman Törüner
Nuri Yabuz
^
AĞRI
Cemil Erhan
Yaşar Eryılmaz
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
ANKARA
İlhan Akiiziim
Saffet Arıkan Bedük
Cemil Çiçek

(Kabul Edenler
ÜnalErkan
Mehmet Gölhan
Halis Uluç Gürkan
M. Seyfi Oktay
Mehmet Sağdıç
İlker Tuncay
. Aydın Tümen
Rıza Ulucak
Hikmet Uluğbay
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
İbrahim Gürdal
Sami Küçükbaşkan
Metin Şahin
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
Nahit Menteşe
Muhammet Polat
İsmet Sezgin
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Ahmet Bilgiç
Safa Giray
Tamer Kanber
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Mustafa Güven Karahan
İ. Önder Kırlı
İsmail Özgün
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Zeki Çağan
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
BAYBURT
Ülkü Güney
BİNGÖL
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Edif Saf der Gaydalı
BOLU
Avni Akyol
Necmi Hoş ver
Abbas İnceayan
Mustafa Karslıoğlu
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Yusuf Ekinci
BURSA
Ali Rahmi Beyreli
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
İlhan Kesici
Hayati Korkmaz

T.B.M.M.
Cemal Külahlı
Turhan Tayan
Ertuğrul Yalçınbayır
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersümer
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
Mete Bülgün
ÇORUM
Zülfikar Gazi
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
Haluk Müftüler
EDİRNE
Evren Bulut
Mustafa İlimen
ELAZIĞ
Hasan Bel han
Cihan Paçacı
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
ERZURUM
Zeki Ertugay
Necati Güllülü
Ömer Özyılmaz
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Demir Berberoğlu
İbrahim Yaşar Dedelek
Hanifi Demirkol
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Kahraman Emmioğlu
Ali Ilıksoy
Mehmet Bedri İncetahtacı
Mustafa R. Taşar
Ünal Yaşar
GİRESUN
Yavuz Köymen
Ergun Özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu

1 1 . 2 .1998

B : 53
HAKKÂRİ
Mustafa Zeydan
HATAY
Ali Günay
Nihat Matkap
Levent Mıstıkoğlu
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
İĞDIR
Adil Aşırım
Şamil Ayrım
İSPARTA
A. Ay kon Doğan
Erkan Mumcu
İÇEL
Oya Araslı
Halil Cin
Ali Er
Abdulbaki Gökçel
Turhan Güven
Ayfer Yılmaz
Rüştü Kazım Yücelen
İSTANBUL
Ziya Aktaş
Sedat Aloğlu
Tayyar Altıkulaç
Refik Araş
Mehmet Aydın
Mustafa Baş
Nami Çağan
Hal i t Dumankaya
Bülent Ecevit
Hasan Tekin Enerem
Algan Hacaloğlu
Yılmaz Karakoyunlu
M. Cavit Kavak
Osman Kılıç
Emin Kul
Necdet Menzir
Yusuf Namoğlu
Ali Talip Özdemir
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Zekeriya Temizel
Şadan Tuzcu
İZMİR
Turhan Arınç
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Ali Rıza Bodur
Işın Çelebi
İ. Kaya Erdem
Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel
Aydın Güven Gürkan
Metin Öney
Ahmet Piriştina
Işılay Saygın
Rifat Serdaroğlu
Zerrin Yeniceli
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Ali Doğan
KARABÜK
Hayrettin Dilekcan
Erol Karan
KARAMAN
Fikret Ünlü
KARS
Y. Selahattin Beyribey
Çetin Bilgir
Sabri Güner
KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
Ayvaz Gökdemir
KIRIKKALE
Hacı Filiz
Mikail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
A. Sezai Özbek
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
Cafer Güneş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
Halil Çalık
KONYA
Abdullah Turan Bilge
Remzi Çetin

T.B.M.M.
Mehmet Necati Çetin kaya
Ali Günaydın
Mehmet Keçeciler
Hasan Hüseyin Öz
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Emin Karaa
Mehmet Korkmaz
Metin Perl i
MALATYA
Miraç Akdoğan
Yaşar Canbay
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat
Fikret Karabckmez
MANİSA .
Abdullah Akarsu
Tevfik Diker
Hasan Gülay
Sümer Oral
Ekrem Pakdemirli
Cihan Yazar
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Süleyman Çelebi
Mahmut Duyan
Ömer Ertaş
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
Lale Aytaman
yMustafa Dcdeoğlu
Enis Yalım Erez
Fikret Uzunhasan
MUŞ
Erkan Kemal oğlu
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NİĞDE
Akın Gönen
Ergun Özkan
ORDU
İhsan Çabuk
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Hüseyin Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Teoman Akgiir
Ahmet Neidim
Ersin Taranoğlu
SAMSUN
Ayhan Gürel
Yalçın Gürtan
Murat Karayalçın
Latif Öztck
Adem Yıldız
SİİRT
Mehmet Emin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
Yaşar Topçu
SİVAS
Musa Demirci
Tahsin Irmak
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri
Seyit Eyyüpoğlu
Eyyüp Genap Gülpınar
Zülfükar İzol
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Abdülkadir Öncel
ŞIRNAK
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
Nihan İlgün
TOKAT
Hanefi Çelik
Ali'Şevki Erek
Metin Gürdere
Şahin Ulusoy
TRABZON
Yusuf Bahadır'
Ali Kemal Başaran
İbrahim Cebi
İsmail İlhan Sungur
UŞAK
Hasan Kctrakaya
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Maliki Ejder Arvas
Şerif Bedirhanoğlu.
Fethullah Erbaş
Şaban Şevli
YALOVA
Cevdet Aydın
Yaşar Okuyan
YOZGAT
İlyas Arslan
Kazım Arslan
Yusuf Bacanlı
Lutfullah Kayalar
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Tahsin Boray Baycık
Osman Mümtaz Soysal

(Mükerrer Oy)
İSTANBUL
Ali Talip Özdemir (Kabul)
(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Cevdet Akçalı
İbrahim Yavuz Bildik
Yakup Budak '
Sıtkı Cengil

Erol Çevikçe
M. Halit Dağlı,
Veli Andaç Durak
Orhan Kavuncu
-84

Arif Sezer
İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Ahmet Doğan
Celal Topkan

T.B.M.M.
AFYON
Sait Açba
Kubilay Uygun
AĞRI
M. Sıddık Altay
Celal Esin
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Nevzat Köse
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
Ahmet İyimaya
Cemal ettin Lafçı
Haydar Oymak
ANKARA
Nejat Arseven
Yılmaz Ateş
Ahmet Bilge
Hasan Hüseyin Ceylan
Gökhan Çapoğlu
Ali Dinçer
Mehmet Ekici
Ömer Faruk Ekinci
Eşref Erdem
Agah Oktay Gtiner
Şaban Karataş
İrfan Koksal an
Önder Sav
Yücel Seçkiner (B.)
Ahmet Tekdal
ANTALYA
Deniz Baykal
Osman Bcrberoğlu
Arif Ahmet Denizolgun
Hayri Doğan
Emre Gönensay
Bekir Kumbul
Yusuf Öztop
ARDAHAN
İsmet Atalay
Saffet Kaya
ARTVİN
Metin, Arifağaoğlu
Süleyman Hatinoğlu
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AYDIN
Cengiz Altınkaya
M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
Sema Pişkinsüt
BALIKESİR
Hüsnü Sıvalıoğlu
BARTIN
Koksal Toptan
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Ataullah Hamidi
Musa Okçu
Faris Özdemir
BAYBURT
Suat Pamukçu
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kazım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
BİTLİS
Zeki Ergezen
Kâmran İnan
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Feti Görür
BURDUR
Kazım Üstüner
BURSA
Yüksel Aksu
Cavit Çağlar
Ferudun Pehlivan
Ali Osman Sönmez
Yahya Şimşek
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
Ahmet Küçük
Nevfel Şahin
ÇANKIRI
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık
ÇORUM
Bekir Aksoy
Mehmet Ay kaç .
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Hasan Çağlayan
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)
Ramazan Yeni dede
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
Muzaffer Arslan
Ferit Bora
M. Salim Ensarioğlu
Sacit Günbcy
Seyit Haşim Haşimi
Ömer Vehbi Hatipoğlu
. Yakup Hatipoğlu
Sebgetullah Seydaoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
. Ümran Akkan
Erdal Kcsebir
ELAZIĞ
Mehmet Ağar
Ömer Naimi Barım
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Naci Terzi
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Lütfü Esengün
Abdulilah Fırat
İsmail Köse
Aslan Polat
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
GAZİANTEP
Mehmet Batallı (B.)
Hikmet Çetin (Başkan),
Mustafa Yılmaz (B.)
GİRESUN
Turhan Alçelik
Burhan Kara (B.)

T.B.M.M.
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
HAKKÂRİ
Naim Geylani
HATAY
Abdulkadir Akgöl
Fuat Çay
Süleyman Metin Kalkan
Atila Sav
Mehmet Sılay
İSPARTA
Ömer Bilgin
Mustafa Köylü
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydmbaş
Saffet Benli
D: Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay (B •)
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna
Ahat Andican (B.)
Azmi Ateş
Mukadder Başeğmez
v
Ali Coşkun
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş
H. Hüsnü Doğan
Süleyman Arif Emre
. Ekrem Erdem
Mehmet Fuat Fırat
Metin Işık
İsmail Kahraman
Cefi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansu
Ercan Karakaş
Ahmet Güryiiz Ketenci
Hayri Közakçıoğlu
Mehmet Tahir Köse
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Mehmet Moğultay
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Ali Oğuz
Mehmet Altan Öymen
Korkut Özal
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Mehmet Ali Şahin
Ahmet Tan
Güneş Taner (B.)
Bülent Hasan Tanla
Erdoğan Toprak
Ali Topuz
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Veli Aksoy
Hasan Denizkurdu
Şekibe Gencay Gürün
Birgen Keleş
Mehmet Köstepen
Atilla Mutman
Rüşdü Saraçoğlu
Ufuk Söylemez
Süha Tanık
Hakan Tartan (İ. A.)
Sabri Tekir
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Dikici
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARABÜK
Şinasi Altıner
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KARS
Zeki Karabayır
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu (B.)
Nurhan Tekinel
Haluk Yıldız

- 8 6 -

O:3

KAYSERİ
İsmail Cem (B.)
Osman Çilsal
Abdullah Gül
Nurettin Kaldırımcı
Salih Kapusuz
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
KIRKLARELİ
İıfan Gürpınar
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
Doğan Güreş
KOCAELİ
Necati Çelik
İsmail Kalkandelcn
Şevket Kazan
Onur Kumbaracıbaşı
Osman Pepe
Hayrettin Uzun
Bekir Yurdagül
KONYA
Ahmet Al kan
Hüseyin Arı
Nezir Büyükcengiz
Veysel Candan
Necmettin Erbakan
Abdullah Gencer
Teoman Rıza Güneri
Mustafa (İnaldı
Lütfi Yalman
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Mustafa Kalemli
İsmail Karakuyu
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
M. Recai Kutan
MANİSA
Rıza Akçalı
Bülent Arınç
Ayseli Göksoy
Yahya Uslu
Erdoğan Yetenç

T.B.M.M.
MARDİN
Fehim Adak
MUĞLA
İrfettin Akar
Zeki Çakıroğlu
MUŞ
Necmettin Dede
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Abdulkadir Baş
Mehmet Elkatmış
Ahmet Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Doğan Baran
Mehmet Salih Katırcıoğlu
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
Mustafa Bahri Kibar
Müjdat Koç
Mustafa Hasan Öz
Refaiddin Şahin (B.)
RİZE
Şevki Yılmaz
SAKARYA
Nezir Aydın

11.2.1998
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Cevat Ayhan
Nevzat Ercan
Ertuğrul Eryılmaz
SAMSUN
Cemal Alişan
İrfan Dem i rai p
Ahmet Demircan
Nafiz Kurt
Biltekin Özdemir
Musa Uzunkaya
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
SİNOP
Kadir Bozkurt
SİVAS
Mahmut Işık
Temel Karamollaoğlu
Abdüllatif Şener
Nevzat Yanmaz
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
İbrahim Halil Çelik
Ahmet Karavar
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
ŞIRNAK
Bayar Ökten
Mehmet Tatar

TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Hasan Peker
Enis Sülün
TOKAT
Abdullah Arslan
Ahmet Feyzi İnceöz
Bekir Sokacı
TRABZON
Eyüp Aşık (B.)
Kemalettin Göktaş (İ. A.)
Şeref Malkoç
Hikmet Sami Türk (B.)
TUNCELİ
Kamer Genç (Bşk. V.)
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Yıldırım Aktürk
VAN
Mustafa Bayram
Mahmut Yılbaş
YOZGAT
Abdullah Örnek
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Necmettin Aydın
Ömer Barutçu
Hasan Gemici (B.)

(Açık Üyelikler)
KIRŞEHİR

BURSA
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Sıra Sayısı: 258
Esas No.: 1/533
Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeyç Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Müca
dele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu :
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı

550

Kullanılan Oylar

215

Kabul Edenler

214

Reddedenler

0

Çekimserler

0

Mükerrer Oylar

1

Geçersiz Oylar

0

Oya Katılmayanlar

334
2

Açık Üyelikler
ADANA
Uğur Aksöz
İmren Aykut
İbrahim Yavuz Bildik
M. Ali Bilici
Mehmet Büyükyılmaz
Sıtkı Cengil
İ. Cevher Cevheri
Tuncay Karay tuğ
Mustafa Küpeli
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Mahmut Bozkurt
Ahmet Çelik
AFYON
Osman Hazer
H. İbrahim Özsoy
Nuri Yabuz
AĞRI
M. Sıddık Altay
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
Ahmet İyimaya
ANKARA
Saffet Arıkan Bedük
Ünal Erkan
Mehmet Gölhan
M. Seyfi Oktay

(Kabul Edenler,)v
Mehmet Sağdıç
Aydın Tümen
Rıza Ulucak
Hikmet Uluğbay
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
İbrahim Gürdal
Metin Şahin
ARTVİN
Metin Arif Ağaoğlu
Hasan Ekinci
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Nahit Menteşe
Muhammet Polat
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Ahmet Bilgiç
Tamer Kanber
Mustafa Güven Karaha n
İ. Önder Kırlı
İsmail Özgün
Hüsnü Sıvalıoğlu
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Zeki Çakan
Cafer Tufan Yazıcıoğlı1
-88-

BAYBURT
Ülkü Güney
Suat Pamukçu
BİNGÖL
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Edip Safder Gaydalı
BOLU
Avni Akyol
Necmi Hoşver
Abbas İnceayan
Mustafa Karslıoğlu
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Yusuf Ekinci
BURSA
Ali Rahmi Beyreli
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
İlhan Kesici
Hayati Korkmaz
Cemal Külahlı
Ertuğrul Yalçınbayır
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersümer
A. Hamdi Üçpınarlar

T.B.M.M.
ÇANKIRI
Mete Biilgün
ÇORUM
Zülfikar Gazi
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
Haluk Müftüler
EDİRNE
Mustafa İlimen
ERZURUM
Necati Güllülü
Ömer Özyılmaz
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Demir Berberöğlu
İbrahim Yaşar Dedelek
Hanifi Demirkol
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Kahraman Emmioğlu
Ali Ilıksoy
Mehmet Bedri Incetahtacı
Mustafa R. Taşar
Ünal Yaşar
GİRESUN
Yavuz Köy men
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HAKKÂRİ
Mustafa Zeydan
HATAY
Ali Günay
Levent Mıstıkoğlu
AtilaSav
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
İĞDIR
Şamil Ayrım
İSPARTA
A. Aykon Doğan
İÇEL
Oya Araslı
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Halil Cin
Ali Er
Abdulbaki Gökçel
Turhan Güven
Rüştü Kazım Yücelen
İSTANBUL
Ziya Aktaş
Tayyar Altıkulaç
Refik Araş
Mehmet Aydın
Mustafa Baş
Nami Çağan
Hal i t Dumankaya
Bülent Ecevit
Hasan Tekin Enerem
Algan Hacaloğlu
Yılmaz Karakoyunlu
M. Cavit Kavak
Osman Kılıç
Emin Kul
Yusuf Namoğlu
Ali Talip Özdemir
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Zekeriya Temizel
Şadan Tuzcu
İZMİR
Ali Rıza Bodur
Işın Çelebi
İ. Kaya Erdem
Sabri Ergül
Aydın Güven Gürkan
Metin Öney
Işılay Saygın
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Ali Doğan
KARABÜK
Hayrettin Dilekcan
Erol Karan
KARAMAN
Fikret Ünlü
KARS
Y. Selahattin Beyribey
Çetin Bilgir
Zeki Karabayır
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KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
KAYSERİ
. Memduh Büyükkılıç
KIRIKKALE
M i kail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
Cafer Güneş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
Halil Çalık
KONYA
Abdullah Turan Bilge
Remzi Çetin
Mehmet Necati Çctinkaya
Ali Günaydın
Mehmet Keçeciler
Hasan Hüseyin Öz
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Emin Karaa
Mehmet Korkmaz
MALATYA
Miraç Akdoğan
Yaşar Canbay
Ayhan Fırat
Fikret Karabekmez
MANİSA
Tevfik Diker
Hasan Gülay
Sümer Oral
Cihan Yazar
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Süleyman Çelebi
Ömer Ertaş
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
Lale Aytaman
Mustafa Dedcoğlu

T.B.M.M.
Fikret Uzunhasan
MUŞ
Erkan Kemaloğlu
Sabahattin Yıldız
NİĞDE
Akın Gönen
Ergun Özkan
ORDU
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Hüseyin Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Teoman Akgür
Cevat Ayhan
Ahmet Neidim
SAMSUN
Ayhan Gürel
Yalçın Gürtan

B:53
Murat Karayalçın
Latif Öztek
Adem Yıldız
SİİRT
Mehmet Emin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
SİVAS
Musa Demirci
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri
Eyyüp Cenap Gülpınar
Zülfükar İzol
ŞIRNAK
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
Enis Sülün
TOKAT
Metin Gürdere

1 1 . 2 1998
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Şahin Ulusoy
TRABZON
Eyüp Aşık
İsmail İlhan Sungur
Hikmet Sami Türk
UŞAK
Hasan Karakaya
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Maliki Ejder Arvas
Şerif Bedirhanoğlu
Şaban Şevli
YALOVA
Cevdet Aydın
Yaşar Okuyan
YOZGAT
|
Yusuf Bacanlı
ZONGULDAK
Necmettin Aydın
Tahsin Boray Baycık
Osman Mümtaz Soysal

(Mükerrer Oy)
MUŞ
Erkan Kemaloğlu (Kabul)
(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Cevdet Akçalı
Yakup Budak
Erol Çevikçe
M. Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Orhan Kavuncu
Arif Sezer
İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Ahmet Doğan
Celal Topkan
AFYON
Sait Açba
İsmet Attila
Yaman Törüner
Kubilay Uygun
AĞRI
Cemil Erhan

Yaşar Eryılmaz
Celal Esin
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Al tınsoy
Nevzat Köse
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
Cemalettin Lafçı
Haydar Oymak
ANKARA
İlhan Aküzüm
Nejat Arseven
Yılmaz Ateş
Ahmet Bilge
Hasan Hüseyin Ceylan
Gökhan Çapoğlu
Cemil Çiçek
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Ali Dinçer
Mehmet Ekici
Ömer Faruk Ekinci
Eşref Erdem
Agâh Oktay Güner
Halis UIuç Gürkan (Bşk. V.)
Şaban Karataş
İrfan Köksalan
Önder Sav
Yücel Seçkiner (B.)
Ahmet Tekdal
İlker Tuncay
ANTALYA
Deniz Baykal
Osman Berberoğlu
Arif Ahmet Denizolgun
Hayri Doğan
Emre Gönensay
Bekir Kumbul

T.B.M.M.
Sami Küçiikbaşkan
Yusuf Öztop
ARDAHAN
İsmet Atalay
Saffet Kaya
AYDIN
Cengiz Altınkaya
M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
Sema Pişkinsüt
İsmet Sezgin (B.)
BALIKESİR
Safa Giray
BARTIN
KöksalToptan
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Ataullah Hamidi
Musa Okçu
Faris Özdemir
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kazım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
BİTLİS
Zeki Ergezen
Kamran İnan
Abdulhaluk Mutki
BOLU
Feti Görür
BURDUR
Kâzım Üstüner
BURSA
Yüksel Aksu
Cav i t Çağlar
Ferudun Pehlivan
Ali Osman Sönmez
Yahya Şimşek
Turhan Tayan
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
Ahmet Küçük
Nevfel Şahin
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ÇANKIRI
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık
ÇORUM
Bekir Aksoy
Mehmet Aykaç
Hasan Çağlayan
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
Muzaffer Arslan
Ferit Bora
M. Salim Ensarioğlu
Sacit Günbey
Seyit Haşim Haşimi
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Yakup Hatipoğlu
Sebgetullah Seydaoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Ümran Akkan
Evren Bulut
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Mehmet Ağar
Ömer Naimi Barım
Hasan Belhan
Cihan Paçacı
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
Naci Terzi
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Zeki Ertugay
Lütfü Esengün
Abdulilah Fırat
İsmail Köse

91
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Aslan Polat
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
GAZİANTEP
Mehmet Batallı (B.)
Hikmet Çetin (Başkan)
Mustafa Yılmaz (B.)
GİRESUN
Turhan Alçelik
Burhan Kara (B.)
Ergun Özdemir
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
HAKKÂRİ
Naim Geylani
HATAY
Abdülkadir Akgöl
Fuat Çay
Süleyman Metin Kalkan
Nihat Matkap
Mehmet Sılay
İĞDIR
Adil Aşırım
İSPARTA
Ömer Bilgin
Mustafa Köylü
Erkan Mumcu
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydınbaş
Saffet Benli
D. Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay (B.)
Ayfer Yılmaz
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna
Sedat Aloğlu
Ahat Andican (B.)
Azmi Ateş
Mukadder Başeğmez
Ali Coşkun
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş

T.B.M.M.
H. Hüsnü Doğan
Süleyman Arif Emre
Ekrem Erdem
Mehmet Fuat Fırat
Metin Işık
İsmail Kahraman
Cefi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansu
Ercan Karakaş
Ahmet Güryüz Ketenci
Hayri Kozakçıoğlu
Mehmet Tahir Köse
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Necdet Menzir
Mehmet Moğultay
Ali Oğuz
Mehmet Altan Öymen
Korkut Özal
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevi gen
Mehmet Ali Şahin
Ahmet Tan
Güneş Taner (B.)
Bülent Hasan Tanla
Erdoğan Toprak
Ali Topuz
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Veli Aksoy
Turhan Arınç
Hasan Denizkurdu
Şükrü Sina Güre] (B.)
Şekibe Gencay Gürün
Birgen Keleş
Mehmet Köstepen
Atilla Mutman
Ahmet Piriştina
Rüşdü Saraçoğlu
Rifat Serdaroğlu (B.)
Ufuk Söylemez
SuhaTanık
Hakan Tartan (t. A.)
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Sabri Tekir
Zerrin Yeniceli
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Dikici
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARABÜK
Şinasi Altıner
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KARS
Sabri Güner
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu (B.)
Nurhan Tekine]
Haluk Yıldız
KAYSERİ
İsmail Cem (B.)
Osman Çilsal
Ayvaz Gökdemir
Abdullah Gül
Nurettin Kaldırımcı
Salih Kapusuz
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
A. Sezai Özbek
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
Doğan Güreş
KOCAELİ
Necati Çelik
İsmail Kalkandelen
Şevket Kazan
Onur Kümbaracıbaşı
Osman Pepe
Hayrettin Uzun
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Bekir Yurdagül
KONYA
Ahmet Al kan
Hüseyin Arı
Nezir Büyükcengiz
Veysel Candan
Necmettin Erbakan
Abdullah Gencer
Teoman Rıza Güneri
Mustafa Ünaldı
Lütfi Yalman
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Mustafa Kalemli
İsmail Karakuyu
Metin Perl i
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Metin Emiroğlu
M. Recai Kutan
MANİSA
Abdullah Akarsu
Rıza Akçalı
Bülent Arınç
Aysel i Göksoy
Ekrem Pakdemirli
Yahya Uslu
Erdoğan Yetcnç
MARDİN
Fehim Adak
Mahmut Duyan (İ. A.)
MUĞLA
İıfettin Akar
Zeki Çakıroğlu
Enis Yalım Erez (B.)
MUŞ
Necmettin Dede
Nedim İlci
NEVŞEHİR
Abdulkadir Baş
Mehmet El katmış
Ahmet Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Doğan Baran
Mehmet Salih Katırcıoğlu

T.B.M.M.
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
İhsan Çabuk
Mustafa Bahri Kibar
Müjdat Koç
Mustafa Hasan Öz
Refaiddin Şahin (B.)
RİZE
Şevki Yılmaz
SAKARYA
Nezir Aydın
Nevzat Ercan
Ertuğrul Eryılmaz
Ersin Taranoğlu (B.)
SAMSUN
Cemal Ahşan
İrfan Demiralp
Ahmet Demircan
Nafiz Kurt
Biltekin Özdemir
Musa Uzunkaya
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
SİNOP
Kadir Bozkurt
Yaşar Topçu (B.)
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TRABZON
SİVAS
Tahsin Irmak
Yusuf Bahadır
Mahmut Işık
Ali Kemal Başaran
Temel Karamollaoğlu
İbrahim Cebi
Abdüllatif Şener
Kemalettin Göktaş (İ. A.)
Nevzat Yanmaz
Şeref Malkoç
Muhsin Yazıcıoğlu
TUNCELİ
ŞANLIURFA
Kamer Genç (Bşk. V.)
Sedat Edip Bucak
Orhan Veli Yıldırım
İbrahim Halil Çelik
UŞAK
Seyit Eyyüpoğlu
Yıldırım Aktürk'
Ahmet Karavar
Abdülkadir Öncel
VAN
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
Mustafa Bayram
ŞIRNAK
Fethullah Erbaş
Bayar Ökten
Mahmut Yılbaş
Mehmet Tatar
YOZGAT
TEKİRDAĞ
İl yas Arslan
Fevzi Aytekin
Kazım Arslan
Nihan İlgün
Lutfullah Kayalar
Hasan Peker
Abdullah
Örnek
TOKAT
İsmail Durak Ünlü
Abdullah Arslan
ZONGULDAK
Hanefi Çelik
Veysel Atasoy
Ali Şevki Erek
Ahmet Fevzi İnceöz
Ömer Barutçu
Bekir Sokacı
Hasan Gemici (B.)
(Açık Üyelikler)
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SÖZLÜ SORULAR
l1, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Ceylanlı - Ka
mışlı Köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/655) (2)
2. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesine bağlı Köşk Tükenmez köylerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/656) (2)
3 . — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki
çiftçilere ek kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/657) (2)
4„ — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Tutak - Erzurum yoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (2)
5. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı iline yeni barajlar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/659) (2)
6. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Tutak baraj projelerine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) (2)
7. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Murat Nehri üzerinde kurulması
planlanan baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662) (2)
8. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt Aydıntepe Barajı projesine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) (2)
9. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/664) (2)
10. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Yukarı Gözlüce
Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/666) (2)
11. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı köy
lerin içme suyu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/667) (2)
12. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sulama Proje
sine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) (2)
13. — Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray - Ağaçören'de DYP
bayrağını yakan Ana. P. ilçe başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (2)
(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır.
(2) îki birleşimde cevaplandırılmamıştır.
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14< — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'ın, Güneydoğu'da boşaltılan köy
lere dönüşün sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/670) (2)
15. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'm, Siirt - Şirvan'daki orman alan
larının yok edildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi
(6/672) (2)
16. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Refahiye - Doğandere Nahiyesinde Jandarma Karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/673) (2)
17. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri Incetahtacı'nın, Gaziantep Sanayi
Fuarında meydana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/674) (2)
V

18. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Sincan'daki Yunus
Göleti alanı imar planının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/675) (2)
19. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, «İmar Kanununun Bir Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasını öngören Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/679) (1)
20. ~ Yozgat Milletvekili llyas Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi inşaatına
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) (1)
21', — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın; kamu çalışanlarının ve emekli
lerinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) (1)
21* — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen
yeni kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/682) (1)
23. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, tarımsal kredi faiz oranlarının
düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/683) (1)
24. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, il ve^ ilçe nüfus müdürlükle
rinde bilgisayar sistemine ne zaman geçileceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi.(6/684) (1)
25. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Balâ'daki imam açı
ğına ve Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1)
2ût —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın» Mamak ve Kayaş'ta bulunan
ilköğretim okullarının öğretmen ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) (1)
—3—
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27.—Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, Yüksek Askerî Şûra kara
rıyla emekliye sevk edilen subay ve astsubaylara ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/687) (1)
28. — Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara - Çamlıdere - Peçenek
Sağlık Ocağının doktor ve hemşire ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/688) (1)
29; — Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara - Çamlıdere'deki okul
sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/689) (1)
30. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'nin demiryolu
ulaşımındaki sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) (1)
31', —Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
yerleşim birimlerinin sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/691) (1)
32. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
köylerin yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) (1)
33. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
yerleşim birimlerinin yeraltı sularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/693) (1)
34. — Niğde
köylerin atıksu ve
(6/694) (1)
35. -- Niğde
köylerin içme suyu

Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/695) (1)

36. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'm, Sivas'a bağlı belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (1)
37. '— Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'm, Ceylanpınar - Kızıltepe yoluna
ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) (1)
38. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin'deki okulların öğretmen,
onarım ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/698) (1)
39. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenliğe alınmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/699) (1)
40. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Karakulak - Arıktı grup
köy yollarının yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) (1)
—
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41., —Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Savur - Bismil yoluna
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) (1)
42< — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Gölbaşı ve Polatlı il
çelerine bağlı bazı köylerin din görevlisi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/702) (1)
43. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Bkinci'nin, ilahiyat Fakültesi mezunla
rının öğretmenliğe alınmamasına ve İlköğretim okulu sayısına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/703) (1)
44. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, ezan genelgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/704) (1)
45. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, merkezî vaaz uygulamasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (1)
40, — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, İSKİ Eski Genel Müdürü Er
gim Göknel tarafından SHP'ye para aktarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/706) (1)
47. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uy
gulamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) (1)
48. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, basma verilen teşvik kredilerine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1)
49. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere üniversitelerce yapılan uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/709) (1)
50. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, memurlara yapılacak zamla il
gili bir beyanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (1)
51. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesinde
okuyan öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1)
52. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Belediyelerce basın kuruluş
larına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) (1)
53. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, basın kuruluşlarına verilen
teşvik ve kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (1)
54. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, izinli olarak Türk vatan
daşlığından çıkanların askere alınıp alınmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/717) (1)
55. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, başka ülke vatandaş
lığına geçenlerin boşanma kararlarının Türkiye'de geçersiz olduğu iddiasına ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) (1)
—5—
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56. —istanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, izinli olarak vatandaş
lıktan çıkma işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) (1)
57, - Batman Milletvekili Musa Okçu'nun, Malatya'da yayımlanan bir gaze
tede müfettişler hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili habere ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1)
58, — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, SSK Genel Müdürlüğü'nde
görev yeri değiştirilen, başka kadroya atanan veya kadrosu değiştirilen personele
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanındtn sözlü soru önergesi (6/721) (1)
59. —Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi'nin, bazı personel hakkında haksız
bir şekilde soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/722) (1)
60, — Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın, SSK Genel Müdürü'ne ilişkin Ça
lışma vs Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1)
6L — Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, SSK'nda haklarında soruşturma
açılan yöneticilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/724) (1)
61. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, SSK İdarî İşler Dairesi Başkanı
ve Şube Müdürü'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/725) (1)
63. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın, İzmit Sigorta Müdürlüğünde
soruşturma yürüten müfettişlerin davranışlarına ve haksız işlemlerde bulundukları
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) (1)
64. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizyolgun'un, SSK Genel Müdür
lüğünde bazı personelin unvanlarının haksız bir şekilde geri alındığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (1)
65. - İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, SSK'ya sınavla alınan özürlü işçi ve
memurlara uygulanan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi (6/728) (1)
66. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop ilinde çeltik destekleme alım
larında yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/729) (1)
67. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Tüketicinin Korunması Hakkın
daki Kanunun bazı basın organları tarafından ihlal edildiği iddiasına ilişkin Sanayi
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1)
68. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefa
let Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin faiz oranlarına ilişkin Başbakandan
sözlü som önergesi (6/732) (1)
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69. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde - Bor'a bağlı
bazı köylerin sondaj kuyusu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/733) (1)
70, — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Suriye sınırındaki mayınlı
araziye ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (1)
711. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, bir firma tarafından yapılan ayçiçek ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/738)(l)
72. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat stol tipi Havaalanı ve Bahşeyh - Yozgat Yıldızeli demiryolu hattı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/739) (1)
731. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat - Hasbek, Sarıhamzalı,
Musabeyli ve Taşlık Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/740) (1)
74. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat Ziraat Fakültesi'nin arsa
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1)
73, — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, SSK'da görevlerine son verilen
personelden tekrar göreve alınmayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1)
7d< — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Taşıt Kanununa aykırı araç tahsisi
yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/743) (1)
77. — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, SSK'da görevli üç aday memurun
görevden uzaklaştırılmasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/744) (1)
78d"—Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker fiyatlarına yapılan zamlara
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (1)
79< — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'e açılması planlanan SSK
Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/746) (1)
80. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, SSK'nın finansal yapısının mü
fettişlerce araştırılıp araştırılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/747) (1)
81. — Muğla Milletvekili İrf ettin Akar'ın, personel atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/748) (1)
82. — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, görevden alman personele ve öğret
menlerin özlük haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/749) (1)
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83. — Muğla Milletvekili trfettin Akar'ın, Muğla'nın Ortaca İlçesinde vergi
dairesi açılıp açılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) (1)
84. — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, tarımsal girdi fiyatlarına yapılan zam
lara ve ürünlere verilen taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/752) (1)
85. — Muğla Milletvekili trfettin Akar'ın, pamuk hasat mevsiminde uygulanan
prim sistemine ve ham dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) (1)
86. — Muğla Milletvekili trfettin Akar'ın; Muğla Milas Devlet Hastanesi ve
Bodrum Devlet Hastanesi başhekimlerinin görevden alınmalarının nedenine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (1)
87. — Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, memur maaşlarına yapılan zamma
ve atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756)
88. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, yurtdışındaki temsilciliklerde
kullanılan makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757)
89. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, bakanlıklarda ve yurdışındaki
temsilciliklerde kullanılan makam araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/758)
90. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt ve Bitlis tilerine bağlı köy
lerde yaban domuzu ve ayıların yerdiği zararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/759)
91.ı — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin ve çevresine tohumluk buğ
day dağıtımında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/760)
92. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an Kursu öğretmen ve öğ
retici vekillerinin maaşların^ alamadıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/761)
93. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tarsus'ta meydana gelen öğ
retmen cinayetleri hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/762)
94., — Şanlıurfa Milletvekili Zülfi'kar İzol'un, Şanlıurfa 1. ve 2. Organize Sana
yi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)
95. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, Batı Çalışma Grubu'nun faali
yetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/765)
96. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İsparta - Sütçüler - Kesme Lisesi'nin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/766)
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97. — Samsun Milletvekili Musa Uzımkaya'nın, Mısır EZHER Üniversitesinden
mezun olanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/768)
98. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, burs alan yükseköğrenim öğ
rencilerinden eğitime katkı payı adı altında para kesintisi yapılıp yapılmadığına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)
99. —Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Türkiye'nin ABD'de tanıtımı işinin
verildiği firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770)
100. -*- Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, verem hastalıkları ile
mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/771)
10İ. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlun'un, Tasarrufu Teşvik Fo
nundan toplanan paralara ve KİT'lerde geçici olarak çalışan memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/772)
102. —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'ın, Siirt'te sağlık personeli alımın
da yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773)
103. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya - Venedik feribot
seferlerinin iptal edilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/774)
.
104. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'm, sekiz yıllık kesintisiz eğitime katkı
payı olarak toplanan kaynağın miktarına ve kullanımına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/775)
105. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'ya ikinci bir Dev
let Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/776)
106. — Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nın, Uşak Kültür Sarayı inşaatına iliş
kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)
107. — Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nın, Uşak - Kula karayoluna ve Küçük
ler Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi
(6/778)
108. — Uşak Milletvekili Hasan Karakaya'nın, Uşak Havaalanı inşaatınna ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/779)
^ 109. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir önceFin, Ceylanpınar SSK Dispanseri
binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/780)
110. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat - Çekerek Süreyya'bey Ba
rajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/781)
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111. —•Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/7S2)
112. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tekel'e personel alımlarında
yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/783)
113. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir hâkimin ölümüyle sonuçla
nan trafik kazasmdaki araca ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/784)
114. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, ilköğretim okulu mezunlarına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi (6/785)
115. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fener Rum Patriğinin bazı faa
liyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786)
116. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıbğlu'nun, Niğde Kütüphanesin
den Konya Halk Kütüphanesine taşınan eserlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/787)
117H — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, Pirsultan ve Kırım Türkleri Yar
dımlaşma derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/788)
118. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı vakıflara ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/789)
Î1İJ, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, dernek ve vakıflara tahsis edi
len arazilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/790)
120. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, bütçeden yardım alan dernek ve
vakıflara ilişkin Maliye Bakanından sözlü sora önergesi (6/791)
121. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, bütçeden yardım «.lan vakıflara
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/792)
122. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, bütçeden yardım alan dernek ve
vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793)
123. — Corum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pirinç üreticilerinin mağduriyetine
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/794)
124. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, Evren - Şereflikoçhisar yoluna
ve E-90 karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sora önergesi
(6/796)
125. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'm, Halk Bankası'nca KOBİ'lere
verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/797)
•
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126. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Va'kıflar Bankası'nca kuruluşlara
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/798)
127. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye Kalkınma Bankası'nca
kuruluşlara ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/799)
128H — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ziraat Bankası'nca kuruluşlara
ve şahıslara tahsis edilen araçlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/800)
129. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı
illere yapılacak ilköğretim okulları için İMKB Fonundan yapılan bağışa ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/801)
130. —• Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizoigun'un, Antalya'nın enerji altyapı
yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/802)
131. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, genel sağlık sigortası çalışma
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/803)
132< — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Önceldin, S.S.K. emeklilerine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/804)
133. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi in
şaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/805)
134. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Aile Sağlığı Hizmetlerini Ge
liştirme Projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806)
135. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, R.T.Ü.K.'na ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/809)
136. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Erzurum Atatürk ve Kayseri
Erciyes Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin yemekten zehirlendikleri iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/810)
137. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İline bağlı bazı yerleşim birimlerindeki
YİBO ve ilköğretim okulu ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/811)
138. — Ağrı Milletvekili Gelal Esin'in, Ağrı İlindeki köy, okullarının araç - gereç
ve öğretmen ihtiyacı ile kapalı köy okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/812)
139. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerine
ana - çoeuk sağlığı merkezleri kurulup kurulmayacağına ve Hamur ve Doğubeyazıt
Hastane inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/813)
— 11 —
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140. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ve ilçelerindeki sağlık yatırımlarına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/814)
141 — Ağrı Milletvekili Celal Bsin'in, Diyadin Barajı Projesine ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/815)
142. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'nın enerji sorunlarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/816)
143. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Tutak Karahalit Barajı Projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817)
144. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Tutak Kesik Barajı Projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/818)
145. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Tutak ilçesinin laboratuvar ihtiyacına
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819)
146* — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Taşlıçay ilçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü isoru önergesi (6/820)
147. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Eleşkirt İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/821)
148. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Diyadin İlçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/822)
ı

149. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı-Hamur ilçesinin laboratuvar ihti
yacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/823)
.150, —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Doğubeyazıt İlçesinin laboratuvar
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)
151 — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlinde hayvancılığı teşvik için yapılacak
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/825)
152. — Ağrı Milletveikili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin
yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/826)
153. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'da kayak merkezi kurulup kurulma
yacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/827)
154. —Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı - Patnos kapalı spor salonu inşaatına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/828)
155. — Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı'ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/829)
156. —- Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İli Çiftlik İlçesi
kanalizasyonunun çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/830)
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157^ — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir şahsın pişmanlık yasasından
yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/831)
158. — Şanlıurfa Milletvekili Abdıükadir Öncel'in, ilaç fiyatlarına ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832)
159. — Şanlıurfa Milletvekili A'bdulkadir Öncel'in, bazı illerde SSK Hastanesi ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/833)
160. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye - A.B. ilişkilerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/834)
161'* — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, vergi reformu çalışmalarına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/835)
162. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Sabah Medya Grubu hakkındaki
beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836)
163< — Balıkesir Milletvekili Tamer Kamber'in, ORÜS Balıkesir Dürsunbey İş
letmesinin özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837)
164. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın İmam Hatip Lisesi mezunlarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/838)
165. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Türkiye Taş Kömürü Ku
rumunda geçici görevli olarak çalışan işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sofu önergesi (6/839)
166. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, nüfus sayımı ve seçmen tes
pitine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/840)
167. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın Uğur Mumcu Cinayeti konu
sundaki Meclis araştırması komisyonunca hakkında işlem yapılması istenilen bir
askeri savcıya ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/841)
168. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu Cinayeti konu
sundaki Meclis araştırması komisyonunca haklarında işlem yapılması istenilen kişi
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/842)
169. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Uğur Mumcu Cinayeti konu
sundaki Meclis araştırması komisyonunca haklarında işlem yapılması istenilen sav
cılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)
170. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne ait helikopterin bir Milletvekilinin özel hizmetinde kullanıldığı İddiasına
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/844)
— 13 —
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171. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, pancar ekim sahalarının sınırlan
dırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/845)
172. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'm, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak
olduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847)
173. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barırn'm, Samsun Büyükşehir Belediye
sine satılan bir gemiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848)
174< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünün hizmetlerinde partizanlık yaptığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/849)
175. — Çorum Milletvekili Mehmet A3'kaç'ın, S.SK.'da başörtülü personele bas
kı uygulandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi(6/850)
1,76. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Koçbisar, Obruk Hatap ve Yeni
Hayat Baraj'ı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/851)
(
177. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurt
larına alınması kararlaştırılan kitaplara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/852)
178. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, yurt dışındaki vatandaşların so
runlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/853)
179. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker pancarı ekimine ve şeker fi
yatlarına yapılan zamma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/854)
180. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, spor totö-loto oyunlarına ve ama
tör spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/855)
181. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığında boş
bulunan kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/856)
182. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, bir şahsa verilen sabıkasızlık kay
dına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857)
183. —Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, sabılkasızlık belgesi sahte olan bir
şahsa işyeri açma ruhsatı verilmesine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/858)
184. — İstanbul Milletvekili Ali Talip özdemir'in, isteğe bağlı Türkiye'ye gelen
Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/859)
- . 14 —
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1. — Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217)
.(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996)
2. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkam
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykaİ ile
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı :
232) (Dağıtma.tarihi : 26.2.1997)'
(1. görsişme 20.11.1997 Perşembe günü tamamlanmıştır.)
X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma
tarihi : 10.6.1997)
X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, Itmar, Ulaştırma ve Turizm ve. Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir
ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 368)
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
6. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı
Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/669) (S. Sayısı :
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997)
7. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aile
lerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
(2/285) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
8. — Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
X 9. — Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraldık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde
Çölleşmeyle Mücâdele. İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy• —.
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gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/533) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma
tarihi : 23.12.1996)
İl1, — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
pora (1/675) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 18.12.1997)
X 12. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katıları Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997)
X 13. — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma, örgütü
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
X \14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 15, —Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Rapora (1/595) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
XI 16. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi ;
30.7.1997)
17/—Denizcilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/602, 1/220) (S.
Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 19.1.1998)
18. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De-.
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan
•
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ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi :
2.4.1997)
19. — îdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi :
25.11.1996)
20. — Bölge tdare Mahkemeleri, îdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi
10.3.1997)
21. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996)
22. — icra ve iflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Rapora (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi . 17.2.1997)
23. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi :
28.3.1997)
24. — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı :
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
25. — Tüfk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile
Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/653, 2/430) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
26. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kah-ı
ramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/575, 2/941) (S. Sayısı : 414) (Dağıtma
tarihi : 6.1.1998)
'
' , .
27. — İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
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28. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1.997)
X 29. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997)
30. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı' : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997)
X 31. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549)
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 32. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
33. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma. Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi :
29.11.1996)
34. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996)
35. — 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)
36. — 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 Hakkında Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları
(1/439, 1/428, İ/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996)
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37. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi :
9.7.1996)
38. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
39. —3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
40. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma
tarihi : 15.7.1996)
41'd — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat
Bütün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/443,
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
42. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996)
43. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi :
28.8.1996)
44. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
45. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
46. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
47. — 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)
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48. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
49. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
50. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
51. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
52. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
5 3 . — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996)
54. — Sıtma ve Frengi İlaçları tçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507)
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996)
55. — Sakarya Milletvekili Ersins Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996)
X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
57. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan il
çesinin 11 Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi : 29.11.1996)
X 58. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 59. — Türkiye Cumhuriyeti • Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
— 20 —
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X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
61. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun.
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177)
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
62. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
63. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah
Kayalar'ın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
64. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194)
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
X 65. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmiş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
X 66. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür. Eğitim.
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
X 67. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay— 21 —
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lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : .188) (Dağıtma
tarihi.: 17.1.1997)
X 68. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (î/522,
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X 69. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201)
v
(Dağıtma târihi : 29.1.1997)
'
70H —Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X 71. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198)
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
72. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi
Andlaşrnası ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
X 73. — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi :
4.2.İ997)
XI 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
75., —Muhafazasına Lüzum Kajmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
X 76. —Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352)
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
'—•22
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77. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584)
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
X 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997)
X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
X 80. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi :
7.3.1997)
81'. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Rapora (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
82. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi :
10.3.1997)
83( — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlıı ve 9 Arkadaşının, Yüksek
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
84. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
85. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi :
11.3.1997)
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86. -— Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318)
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997)
87. —Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek, öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
88. —• Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma
tarihi : 19.3.1997)
89. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı :
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
90. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
91. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
X 92. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261)
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 93. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373)
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
— 24 —
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X' 94. —Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
95. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
96. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 97. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997)
X 98. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275)
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
X 99. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma
tarihi : 4.4.1997)
100. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik »Şeref Madalyası ve
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teldifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
101. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
102. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir tî
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
103. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ile istanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387)
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997)
104. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi .
28.4.1997)
— 25 —
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105. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548)
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
106. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak inşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu'(1/405)
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 107. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4,1997)
X 108. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S.
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 109. —- Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 110. ;— Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488)
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 111. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 112. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası örgütüne (İntelsat)
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 113.-— Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan. Gündeme Alınma Önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma
tarihi : 2.5.1997)
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114. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve
2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997)
115. —Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek. Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313)
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997)
116. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek Öğre
tim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
117i — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
118. — Erzurum Milletvekilleri ismail Köse ve Zeki Ertııgay ile Bitlis Milletvekili
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
119. —Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutlu'nun; Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1997)
120. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338)
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
121. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/62)
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997)
122. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
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Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997)
123. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve içişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577)
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 124. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 125. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi :' 3.6.1997)
X 126. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Turizm îşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 127. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997)
X 128. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 129. — Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir il Kurulmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
130. —Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir ilçe ve Düzce İlinin Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
131!. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'
m, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
132. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtü— 28 —
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züğürı 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması önergesi (2/460) (S.
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
133. — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz,
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997)
134. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılcabölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23,6.1997)
135< — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708)
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6.1997)
136. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek öğretim Kurumlan Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/713) (S.
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997)
137. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili tlyas Yılmazyıldız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
138. —• Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek
öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
139. —
Doğru Yol
5680 Sayılı
Komisyonu

Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve
Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün,
Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997)

14ö< — 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun
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Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7,1997)
141L —Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997)
142. —Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8.7.1997)
143i — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997)
144. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar
Adı ile Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma
tarihi : 17.7.1997)
145. — Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün
37 'nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/266) (S. Sayısı :
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997)
X 146. —Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584)
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997)
147, — İstanbul Milletvekili
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
de Değişiklik Yapılmasına Dair
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma

Sedat; Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu
tarihi : 25.7.1997)

;X 148. ~~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç örgütü Arasında
Örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari
hi : 31.7,1997)
•
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X 149. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997),
15Ö1 — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek Öğretim
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/684)
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
151'. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir il Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997)
X 152. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Say.tsı : 367)
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
153. —• Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
154. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir
İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997)
155. —İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
156. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin 11
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
1571 — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Cerikli Adıyla
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi :
15.8.1997)
158. —211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa
yıl» Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. vSayısı : 382}
(Dağıtma tarihi : 15.8.1997)
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159. —Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
160. — Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
161. —Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 1.10.1997)
162. — Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir
İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz .ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
pora (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
163,, — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997)
164. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlinin Kalkınmada Öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997)
165. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir İl Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/646) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997)
166. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet'Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683)
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
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167. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun
235 inci Maddesine Bir Bent (Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/488) (S. Sayısı : 400)
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
168. — Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve 8 Arkadaşının, Antalya İli Kale İl
çesi Adının «Demre» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/610) (S. Sayısı :
405)'(Dağıtma tarihi : 16,12.1997)'
169. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve
188 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/963) (S. Sayısı : 406)
(Dağıtma tarihi : 17.12.1997)
17Ö. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniver
sitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/722) (S. Sayısı : 407) (Da
ğıtma tarihi : 18.12.1997)
17.1, — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/583)
(S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
172, — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/487) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 6.1.1998)
173, — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ile Aynı Kanunun Ek 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Kırklareli Milletvekili A. Sezai Özbek'in, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay
ve 7 Arkadaşının ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Benzer Mahiyetteki Kanun
Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/662, 1/666,
2/621, 2/434,, 2/481) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 21.1.1998)
174. — Denizli Milletvekili Haluk Müftüler ile Çanakkale Milletvekili Nevfel
Şahin'in, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/724) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998)
175. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik'Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/697) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 26.1.1998)
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176, — İçel Milletvekili Halil Çin'in, Anamur İlçesinin 11 Yapılmasına İlişkin
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/762) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
177. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 73 Arkadaşının, Yüksek Öğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanım Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1998)
X 178. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/617) (S. Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi :'27.1.1998)
X 179. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukuki Statüsünün Belirlenmesine
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
X 180. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk
ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/688) (S. Sayısı : 474) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
181. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili
Hakan Tartan ve 11 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve
19 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/817, 2/351, 2/771) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
182. — Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 27.1:1998)
183,— Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/636) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
184, —Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler ve İçişleri komisyonları raporları (1/698) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma ta
rihi : 27.1.1998)
1854 — Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Yozgat Mil
letvekili Yusuf Bacanlı ve 14 Arkadaşının, Antalya Milletvekili Yusuf öztop ve 16
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Arkadaşının ve Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun Benzer Mahiyetteki Kanun
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655, 2/302, 2/570, 2/690, 2/901) (S. Sa
yısı : 496) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
186. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/693)
(S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
187. — Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 498) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1998)
188. — Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
189. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 15 Arkadaşının, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/297)
(S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/652) (S. Sayısı : 504) (Dağıtma tarihi : 27.1.1998)
1911., — Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 14 Arkadaşının, Konya Ereğli'nin 11
Olması Ha'kkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/181) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
X 192. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/643) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ve Letonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/618) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ve Estonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/649) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
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X 195. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonlar] raporları (1/678) (S. Sayısı :
505) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
X 196. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/639) (S. Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
X 197. — Sakatların Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı
Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı've Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/626) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma tarihi : 3.2.1998)
X 198. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676)
(S, Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.2.1998)
199. — Samsun' Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/1144) (S. Sayısı :
426'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998)
200t — Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve Samsun Milletvekili Murat Ka
rayalçın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/855) (S. Sayısı :
427'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 6.2.1998)

(X) Açık oylamaya (ahi işleri gösterir.
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Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/596)
TC.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKGI101-1169/1621

28.4.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.3.1997
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılık
lı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı'' ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan

t

Başbakan
GEREKÇE
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının ana amacı, taraf ülkeler arasın
da sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve ilgili ülkenin hukuk düzeni içinde nasıl korunduğunu tes
pit etmektir.
•
Bilindiği üzere, genel ekonomik politikamızın ana hedefleri arasında; ülke müteşebbis ve ser
mayesinin dış ülkelere açılması, yabancı sermaye ve teknolojisinin ülkemize gelmesi yolu ile ülke
ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi bulunmaktadır.
Bu çerçeve içinde, ülkemizde yatırım yapan yerli ve yabancı sermayenin çalışma esaslarını be
lirlemek ve teşvik etmek amacıyla Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilen çeşitli kanunlara para
lel olarak, yatırım ve ticarî ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu cihetle bir potansiyel görülen ül
kelerle 1961 yılında başlatılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının imza
lanması hızlandırılmış ve şimdiye kadar kırk ülkeyle anılan anlaşma imzalanmış bulunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında sermaye ve teknoloji akımını hızlandırmak amacıy
la imzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının esasları şöyle özetlene
bilir:
1. Türkiye ve Ukrayna'da uygulanan yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatına açıklık kazan
dırmak ve karşılıklı tanıtılmasına imkân vermek,
2. Türkiye ve Ukrayna'da uygulanan yabancı sermayenin kamulaştırma ve devletleştirme yö
nünden tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirmek ve,

—
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3. Her iki ülkede, özel teşebbüsle devlet arasında çıkabilecek ihtilafların çözüm yollarını tes
pit etmektir.
Ülkemizde halen faaliyette bulunan 23 adet Ukrayna sermayeli şirket bulunmaktadır. Bu
Anlaşmayla, bir kısım Ubayna menşeli sermayenin ülkemize gelmesi beklenmekle birlikte, esasen
artık yurt dışına açılmış olan Türk yatırımcılarının Ukrayna'da yapacakları yatırımlar için
emniyetli bir ortamın temini öngörülmektedir.
Bu Anlaşma, Türk özel teşebbüsüne Ukrayna, Ukrayna teşebbüsüne Türkiye'de karşılıklı eko
nomik ve yasal güvence verirken, ilgili ülkelere yeni herhangi bir yük getirmemektedir.
ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ
Madde 1. - Bu maddede, Anlaşma metni içinde sık sık sözü edilen yatırımcı, yatırım, hasılat
ve ülke tanıtımları yapılmaktadır. Özellikle "yatırım" tanımı 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu'na paralellik sağlanarak hazırlanmıştır.
Madde 2. - Bu maddeye göre, Taraflardan her biri, diğer Tarafın yatırımcılarının yatırımları
nı kendi kanunî şartlarına uygun olarak yapılmış olması halinde koruma ve teşvik etmeyi, bunun
yanında ülkesinde eşit ve adil muamelede bulunmayı taahhüt etmektedir.
Ayrıca bu maddede, Millî Muamele ve En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Prensipleri dü
zenlenmektedir. Ancak, herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına uluslararası anlaşmalarla sağlanan
özel avantajlar, vergilendirme ile ilgili olarak yapılan karşılıklı düzenlemeler veya oluşturulan
gümrük birlikleri, ekonomik birlikler ya da benzer kuruluşlar çerçevesinde tanınan ayrıcalıklar, En
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Prensibine istisna teşkil etmektedir.
Madde 3. - Bu madde, T.C. Anayasası'ndaki yer alan kamulaştırma ve devletleştirme konula
rını kapsamakta ve hangi şartlarda bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Bu şartlar;
kamulaştırmanın kamu yaran amacıyla yapılması ve yürürlükteki mevzuat uyarınca eşitlik ilkesi
nin gözetilmesi ile yeterli ve etkin bir tazminat ödemesinin yapılmasıdır.
Ayrıca madde; ev sahibi ülkede savaş, olağanüstü hal ve benzeri durumların ortaya çıkması
halinde diğer Taraf yatırımcıları zarara uğramışsa, zarara uğrayan Taraf yatırımcılarına uygulana. cak muamelede Millî Muamele ve En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Prensiplerinin (hangisi da
ha elverişli ise) gözetilmesi hükmünü getirmektedir.
Madde 4. - Sermaye ve gelirlerin transferini düzenleyen bu maddede, bir yatırımla ilgili bü
tün transferlerin serbest bir konvcrtibl kur üzerinden ve gereksiz gecikme olmaksızın gerçekleşti
rilmesi Taraflarca garanti edilmektedir. Transferlerin serbest bir konvertibl kur üzerinden yapılma
sı hükmü kambiyo mevzuatımıza uygun olarak düzenlenmiştir.
Madde 5. - Bu maddede, Taraflardan birinin ülkesinde yapılmış olan yatırımın, yatırımcının ül
kesinde sigorta edilmiş olması halinde sigorta şirketinin yatırımcının haklarına halefiyeti düzenle
mektedir. Ayrıca bir uyuşmazlık durumunda Anlaşmanın VII. maddesi yoluyla çözüme gidilecektir.
Madde 6. - Bu maddede, yatırımların benzer durumlarda Anlaşma ile sağlanandan daha elve
rişli bir muameleye tabi olmalarını sağlayan her bir Tarafın kanun ve nizamlarına, uluslararası hu'kuki yükümlülüklerine, ya da Taraflardan herhangi biri tarafından üstlenilen bir yatırım sözleşme
si veya diğer yükümlülüklere aykırı olmayacağı belirtilmektedir.
Madde 7. - Bu maddede bir Taraf ile diğer Tarafın yatırımcısı arasında çıkabilecek yatırım
uyuşmazlıklarının çözüm yolları düzenlenmektedir. Öngörülen prosedüre göre, öncelikle uyuşmaz
lık karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenmeye çalışılacak, altı ay içinde çözüme ulaşılamazsa; ye
rel yargı organlarına başvurma yolu açık tutulmak kaydıyla uluslararası tahkim yoluna başvurma
hakkı kullanılabilecektir. Bununla birlikte, yatırımcı uyuşmazlığı yerel yargı organına getirmiş ve
kesin karar alınmış ise uluslararası tahkim yoluna başvurma imkânı kalmamakta, bir yıl içinde ke
sin karar alınamamış olması ve her iki Tarafın da bu sözleşmeleri imzalamış olması halinde ise
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- 3 uyuşmazhk (her iki tarafın da bu merkeze üye olmaları halinde) Uluslararası Yatırım Uyuşmazlık
ları Çözüm Merkezi (ICSID) veya UNCITRAL Tahkim Kurallarına göre oluşturulacak tahkim he
yetine, ya da Paris Uluslararası Ticaret Odası'jım Hakem Mahkemesine götürülebilecektir.
Maddenin 2 nci paragrafının son cümlesinin amacı yerel mahkemelerde kesin hükme bağlan
mış uyuşmazlıkların, tekrar uluslararası bir merciide tartışılmasını önlemckdir.
Madde 8. - Bu Anlaşmanın uygulama ve yorumundan dolayı Taraflar arasında doğabilecek
uyuşmazlıkların çözüm yolları düzenlenmiş, doğrudan ve anlamlı müzakerelere ağırlık verilmiştir.
Ayrıca bir uyuşmazlık Anlaşmanın yedinci maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim kuruluna gö
türülmüş ve hâlâ kurul önünde bulunmakta ise, aynı uyuşmazlık bu madde hükümlerine göre baş
ka bir tahkim kuruluna götürülemeyecektir. Bu hüküm, bir uyuşmazlığın aynı anda birden fazla
yargı merciinde görüşülmemesi temel ilkesine uygundur.
Madde 9. - Anlaşmanın yürürlüğe girme ve yürürlük süresi bu maddede düzenlenmektedir.
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
30.5.1997
Esas No. : 1/596
Karar No. : 86
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumu
zun 29 Mayıs 1997 tarihli 14 üncü Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla
görüşülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna arasında sermaye ve teknoloji akımını hızlandırmak, iki ül
ke teşübbüsüne, diğerinin ülkesinde karşılıklı ekonomik ve yasal güvence vermek amacını taşıyan
Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen" kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arzolunur.
Başkan
Sedat Aloğlu
İstanbul
Kâtip
Cevdet Akçalı
Adana
Üye
Mukadder Başeğmez
İstanbul
Üye
Ercan Karakaş
İstanbul
Üye
Haluk Yıldız
Kastamonu
Üye
Yaşar Canbay
Malatya
Üye
Bayram Fırat Dayanıklı .
Tekirdağ
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Başkanvekili
Cemal Külahlı
Bursa
Üye
Hikmet Çetin
Gaziantep
Üye
Hüseyin Kansu
İstanbul
Üye
Osman Yıımakoğıılları
İstanbul
Üye
Abdullah Gencer
Konya
Üye
Teoman Akgür
Sakarya
Üye
Nihan İlgim
Tekirdağ
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE UKRAYNA ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞI
LIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI
MADDE 1.-27 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Ukray
na Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uy
gun bulunmuştur.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.
Prof. Dr. T. Çiller
Devlet Bakanı
N. Ercan
Devlet Bakanı
/. Saygın
• Devlet Bakanı
W. Kurt
Devlet Bakam V.
/. Saygın
Devlet Bakanı
M. S. Ensarioğlu
Devlet Bakanı
B. Aksoy
Devlet Bakanı
H. U. Söylemez
Devlet Bakanı
A. Yılmaz
Devlet Bakanı
B. Şeker
Adalet Bakanı
Ş. Kazan
İçişleri Bakanı
M. Akşener
Millî Eğitim Bakanı
Prof Dr. M. Sağlam
Sağlık Bakanı
Y. Aktuna
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. Demirci
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
Y. Erez
Kültür Bakanı
İ. Kahraman
Orman Bakanı V.
Y.Erez
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Devlet Bakanı
F. Adak
Devlet Bakanı
Doç. Dr. A. Gül
Devlet Bakanı V.
/. Kahraman
Devlet Bakanı
M. Altınsoy
Devlet Bakanı
L. Esengün
Devlet Bakanı
A.C. Tunç
Devlet Bakanı
G. Dağdaş
Devlet Bakanı
T.R. Güneri
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Günbey
Devlet Bakanı
Dr. A. Demircan
Millî Savunma Bakanı
T. Tayan
Maliye Bakanı
Doç. Dr. A. Şener
Bay. ve İskân Bakanı
C. Ayhan
Ulaştırma Bakanı
Ö. Barutçu
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
I
' N. Çelik
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M. R. Kutan
Turizm Bakanı
B. Yücel
Çevre Bakanı
M. Z. Tokar
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- 5 DIŞİŞLERİ KOMİSYONU'NUN KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE UKRAYNA ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞI
LIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI
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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- 6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE UKRAYNA ARASINDA
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA
Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır,
Özellikle bir Taraf yatırımcılarının diğer Tarafın ülkesindeki yatırımlarıyla ilgili olarak, arala
rındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile,
Anılan yatırımcıların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve tekno
loji akımı ile Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini kabul ederek,
İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kul
lanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının
arzu edileceğini kabul ederek, ve
Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşmanın imzalanması kararıyla,
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:
MADDEI
Tanımlar
İşbu Anlaşmanın amacı bakımından;
1. "Yatırımcı" terimi:
a) Her bir Tarafın yürürlükteki mevzuatına göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri,
b) Taraflardan her birinin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve merkezi o Tarafın
ülkesinde bulunan şirketler, firmalar veya iş ortaklıklarını ifade eder.
2. "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olmak kaydıyla, her türlü
mal varlığını ve sınırlayıcı olmamakla beraber özellikle aşağıdakileri kapsar :
a) hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri,
b) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya malî değeri olup kanunen ifa
edilebilen bir yatırımla ilgili diğer haklar,
c) taşınır ve taşınmaz mallar ile ipotek, tedbir, rehin gibi diğer ayni haklar ile diğer benzer hak
lar,
d) telif hakkı, patent, lisans, sınai tasarım, teknik proses ile bunların yanısıra ticari marka, peştemaliye, know-how gibi sınai ve fikri mülkiyet hakları ile benzer diğer haklar,
e) doğal kaynakların aranması, işlenmesi, istihracı, işletilmesi dahil olmak üzere her bir Tara
fın ülkesinde kanun ya da sözleşme ile verilmiş iş imtiyazları.
3. "Hasılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle ancak sınırlayıcı olmayacak şe
kilde kâr, faiz ve temettüleri içerir.
4. "Ülke" terimi, kara sınırları, karasuları ve yatırıma evsahipliği yapan Tarafın uluslararası
hukuk çerçevesinde egemenlik veya yargılama hakkının bulunduğu ve ilgili taraflar arasında yapı
lan karşılıklı anlaşmayla sınırlı olan kıta sahanlığını kapsar.
MADDE II
Yatırımların Teşviki ve Korunması
1. Her bir Taraf, kendi ülkesinde diğer Taraf yatırımcılarının yatırımlarına ve ilgili faaliyetleri
ne benzer durumlarda herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına kendi kanun ve ni
zamları çerçevesinde göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde, izin verecektir.
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- 7 2. Taraflardan her biri kurulmuş olan bu yatırımlara benzer durumlarda kendi yatırımcılarının
yatırımları veya herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına uygulayacağı muameleden
hangisi en elverişli ise, o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır.
3. Tarafların, yabancıların ülkeye giriş, geçici ikâmet ve istihdamı ile ilgili kanun ve nizamla
rına uygun olarak;
.
a) Taraflardan her birinin vatandaşlarının, kendilerinin veya kendilerini istihdam eden Tarafın
yatırımcısının önemli bir miktar sermaye veya başka kaynak taahüdünde bulunduğu veya bulun
mak üzere olduğu bir yatırımın kurulması, geliştirilmesi, idaresi amacıyla veya işletilmesine ilişkin
tavsiyelerde bulunmak üzere diğer Tarafın ülkesine girmesine ve kalmasına izin verilecektir.
b) Bir Tarafın yürürlükteki kanun ve nizamlarına uygun olarak kurulan ve diğer Taraf yatırım
cılarının yatırımcıları olan şirketler seçtikleri idarî ye teknik personeli tabiyetlerine bakılmaksızın
istihdam etmeye mezun olacaklardır.
4. İşbu maddenin hükümleri, Taraflardan herhangi birinin Taraf olduğu aşağıdaki anlaşmalar
bakımından geçerli olmayacaktır:
a) mevcut veya gelecekteki herhangi bir gümrük birliği, serbest bölge, bölgesel ekonomik teş
kilat veya benzer uluslararası anlaşmalar,
b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin olanlar.
MADDE III
Kamulaştırma ve Tazminat
1. Yatırımlar, yürürlükteki mevzuata ve işbu Anlaşmanın II nci Maddesinde konu edilen ge
nel prensiplere uygun olarak, kamu yararına ve ayrımcı olmayacak biçimde yapılmadıkça ve arım
da, yeterli ve etkin tazminat ödenmedikçe kamuştırılmayacak, devletleştirilmeyecek veya doğrudan
ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan tedbirlere maruz bırakılmayacaktır.
2. Tazminat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma işleminin yapıldığı veya öğrenildiği tarih
ten önceki gerçek değerine eşit olacaktır. Tazminat gecikmesiz olarak ödenecek ve Madde IV pa
ragraf 2'de tanımlandığı gibi serbestçe transfer edilebilir olacaktır.
3. Yatırımları, diğer Tarafın ülkesinde savaş, ayaklanma, iç karışıklık veya diğer benzer olay
lar nedeniyle zarar gören Taraflardan her birinin yatırımcıları, diğer Tarafça kendi yatırımlarına ya
da herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacak şe
kilde bu tür kayıplarla ilgili olarak benimsenecek işlemlerden hangisi en elverişli ise o muameleye
tabi tutulacaklardır.
MADDE IV
Ülkesine İade ve Transfer
1. Taraflardan her biri, iyi niyetle bir yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içe
ri ve dışarıya serbestçe ve gereksiz gecikme olmazsızın yapılmasına izin verecektir. Bu tür trans
ferler aşağıdakileri içerir:
a) hasılatlar,
b) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen kazançlar,
c) Madde III çerçevesinde tazminat,

•

d) yatırımlarla ilgili borçlardan kaynaklanan faiz ödemeleri ve geri ödemeler,
e) diğer Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili çalışma izni almış olan bir Tarafın vatandaşları
nın elde ettikleri maaşlar, haftalık ücretler ve diğer ödemeler,
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f) bir yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler.
2. Transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya yatırımcı ile ev sahibi
Taraf arasında aksine bir anlaşma yapılmadığı takdirde, herhangi bir konvertibl para birimiyle ve
transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır.
MADDE V
Halefiyet
1. Eğer bir Taraf yatırımcısının yatırımı ticari olmayan risklere karşı kanuni bir sistem dahi
linde sigorta edilmişse, sigortalayanın sigorta anlaşmasının şartlarından ileri gelen her türlü halefi
ydi diğer Tarafça tanınacaktır.
2. Sigortalayan, yatırımcısının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiç bir hakkı kul
lanmaya yetkili olmayacaktır.
3. Bir Taraf ile yatırımcı arasındaki uyuşmazlıklar, bu Anlaşmanın VII. Maddesi hükümleri
uyarınca çözümlenecektir.
MADDE VI
Diğer Kuralların ve Özel Taahhütlerin Uygulanması
1. Bir hususun, aynı anda hem bu Anlaşma hem de her iki Tarafın, taraf olduğu diğer bir ulus
lararası anlaşma tarafından düzenlenebilmesi halinde, bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, Taraflardan
birinin ya da diğer Tarafın ülkesinde yatırımı bulunan yatırımcısının, kendi olayına uygun olan hü
kümlerden hangisi daha elverişli ise ondan yararlanmasını engelleyemeyecektir.
2. Taraflardan herhangi biri tarafından diğer Tarafın yatırımcısına kendi kanun ve nizamları ya
da sözleşmelerin diğer özel hükümleri uyarınca uygulanacak muamele bu Anlaşmanın öngördü
ğünden daha elverişli ise, en elverişli muamele uygulanacaktır.
MADDE VII
Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasındaki o yatırımcının bir yatırımı ile il
gili uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından ayrıntılı bilgi içerecek şekilde ve yazılı olarak yatırım ya
pılan Tarafa bildirilecektir. Yatırımcı ve ilgili Taraf bu tür uyuşmazlıkları, mümkün olduğunca iyi
niyetle, karşılıklı görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.
2. Eğer uyuşmazlıklar, birinci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay
içinde, bu yolla çözümlenemezse; yatırımcısının uyuşmazlığı, uyuşmazlığa taraf olan Tarafın adlî
mahkemelerine getirmiş olması halinde bir yıl içinde nihaî kararın alınmamış olması kaydıyla; söz
konusu uyuşmazlık, yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir:
a) Her iki Tarafın da bu Merkeze üye olmaları halinde, Devletler ile Diğer Devletlerin Vatan
daşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile kurulmuş olan Uluslararası
Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID),
b) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun Tahkim Kurallarına (UNCITRAL) göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi,
c) Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi
3. Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Her Taraf ve
rilen kararları kendi kanunları çerçevesinde yerine getirecektir.
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MADDE VIII
Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması ile ilgili her türlü uyuşmazlığa iyi ni
yet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil çözüm arayacaklardır. Bu bakımdan Taraflar bu tür çö
zümlere ulaşmak için doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar, ara
larında uyuşmazlığın başladığı tarihten itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlar-,
sa, uyuşmazlık herhangi bir Tarafın talebi üzerine, üç üyeli bir tahkim heyetine götürülebilir. •
2. Her bir Taraf talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, birer hakem tayin edecektir. Bu iki
hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan
biri belirlenen süre içinde bir hakem tayin edemezse, diğer Taraf, Uluslararası Adalet Divanı'nın
Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir.
3. Eğer iki hakem, seçimlerinden itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda
anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Di
vanı Başkanı tarafından seçilecektir.
4. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarında belir
tilen konularda görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Taraflardan birinin vatan
daşı ise seçim Başkan yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan yardımcısı da anılan görevi ye
rine getirmekten alıkonulursa veya Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Taraflardan birinin va
tandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından yapılacaktır.
5. Tahkim Heyeti Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın
diğer maddeleriyle tutarlı olacak şekilde kuralları üzerinde anlaşmaya varacaklardır. Böyle bir an
laşmanın sağlanamaması halinde, Tahkim Heyeti, uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate ala
rak usul kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir.
6. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde, bü
tün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkim Heyeti hangisi daha sonra ger
çekleşirse duruşmaların bittiği tarihte veya son beyanlardan sonra iki ay içinde karara varacaktır.
Tahkim Heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu ile alacaktır.
7. Başkanın, diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar Taraflarca eşit
olarak ödenecektir. Bununla birlikte, Tahkim Heyeti giderlerin daha yüksek bir oranının Taraflar
dan biri tarafından ödenmesine re'sen karar verebilir.
8. Eğer bir uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VII. Maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim heyeti
ne sunulmuş ve hala orada çözüm beklemekte ise, aynı uyuşmazlık işbu madde hükümleri uyarın
ca başka bir uluslararası tahkim heyetine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve
anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir.
MADDE IX
Yürürlüğe Girme
1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinin tamamlanmış olduğu tarihte yürürlüğe girecek
tir. Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin ikinci paragrafına göre
sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinde mevcut
olan yatırımlara uygulanacağı gibi, bundan sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da uygula
nacaktır.
2. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Tarafa bir yıl öncesinden feshi ihbarda bulunarak,
Anlaşmayı ilk on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirilebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 330)

-103. İşbu Anlaşma Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir değişik
lik, Taraflai'dan her birinin diğer Tarafa değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili for
maliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir.
4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın
uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer bütün Maddelerinin hükümleri, söz
konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır.
Bu anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır.
Ankara'da, 27 Kasım 1996 tarihinde Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde hepsi de asıl
olarak imzalanmıştır.
Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

UKRAYNA HÜKÜMETİ

HÜKÜMETİ ADINA

ADINA

Ufuk SÖYLEMEZ

Serhiy P. OSYKA

Devlet Bakanı

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/585)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG/101 -1152/972

10.3.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.1.1997
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
GEREKÇE
5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan 7 Aralık 1944 tarihli Şikago Mil
letlerarası Sivil Havacılık Anlaşması'nda ticarî hakların düzenlenmesi konusunda bir mutabakata
ulaşılamamış, bu nedenle ticarî hakların ikili sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi gereği doğmuştur.
Gerek Türkiye, gerek diğer devletler 11 Şubat 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan Ber
muda Anlaşmasına dayanarak ikili anlaşmalar tesis etmek yoluna gitmişlerdir. Hükümetimiz, ülke
mizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı çı
karları gözönünde tutarak, aynı zamanda millî sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıy
la bugüne kadar bir çok ülke ile hava ulaştırma anlaşması imzalamıştır. Türkiye'nin yaptığı bu an
laşmalar Bermuda tipine uygun olup, esas olarak çerçeve anlaşması niteliğindedir ve karşılıklılık
esasına dayanmaktadır. Bu meyanda Hükümetimiz ile Ukrayna Cumhuriyeti Hükümeti arasında 27
Kasım 1996 tarihinde Ankara'da bir Hava Taşımacılığı Anlaşması imzalanmıştır.
Türkiye ile Ukrayna arasında gelişmekte olan ilişkilere katkıda bulunmak gayesiyle imzalanan
bu Anlaşma, hava trafiği ile ilgili millî kanun ve nizamlara uyulmak şartı ile iki ülke arasında ha
va seferlerinin yapılmasını öngörmektedir.
Bu anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin daha
ileri bir düzeye getirilmesini sağlamak bakımından faydalı bulunmaktadır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

20.3.1997

Esas No.: J/585
Karar No. : 32
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 13.3.1997 tarihinde Komisyonumuza tali olarak havale edilen "Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 20.3.1997 tarihli 10 uncu Bir
leşiminde Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin de katılımı ile incelenip görüşüldü.
1944 tarihli Şikago Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasında ticarî hakların düzenlenmesi
konusunda bir mutabakata varılamadığından ticarî hakların ancak ikili sözleşmeler yoluyla düzen
lenmesi gereği doğmuştur. Bunu takiben de 1946'da ABD ile İngiltere, Bermuda'da aralarında iki
li Anlaşma tesis etmişlerdir.
Türkiye de Bermuda Anlaşması tipini örnek alarak pek çok ülke ile hava ulaştırma anlaşması
imzalamıştır.
Çerçeve anlaşması niteliğinde olan ve karşılıklılık esasına dayanan bu anlaşmalardan biri de
Hükümetimiz ile Ukrayna Hükümeti arasında 27 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan Ha
va Taşımacılığı Anlaşmasıdır.. Bu Anlaşma ile iki ülke arasındaki hava seferlerinin ilgili millî ka
nun ve nizamlara uyularak yapılması öngörülmektedir.
Komisyonumuz, tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda iki ülke arasındaki ekonomik,
kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğini daha ileri bir düzeye getirecek bu Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısını müspet mütalaa ederek Tasarı metnini aynen
benimsemiştir.
Raporumuz, havalesi gereği Esas Komisyon olan Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

İsmail İlhan Sungurlu

Osman Berberoğlu

Trabzon

Antalya

Sözcü

Kâtip

S. Metin Kalkan

Ahmet Bilgiç

Hatay

Balıkesir

Üye

Üye

Faris Özdemir

Mahmut Sönmez

Batman

Bingöl

Üye

Üye

Sebgetullah Seydaoğlu

Tevhit Karakaya

Diyarbakır

Erzincan
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Üye

Üye

Abdulilah Fırat

Yusuf Namoğhı

Erzurum

İstanbul

Üye

Üye

Yusuf Pamuk

Veli Aksoy

İstanbul

izmir

Üye

Üye

Fikret Ünlü

Ahmet Alkan

Karaman

Konya

Üye

Üye

Zeki Çakıroğlu

Mustafa Dedeoğlu

Muğla

Muğla

Üye

Üye

Sabahattin Yıldız

Nedim İlci

Muş

Muş

Üye

Üye

Mustafa Hasan Öz

Nizamettin Sevgili

Ordu

Siirt

Üye

Üye

Tahsin Irmak

Şahin Ulusoy

Sivas

Tokat

Üye

Üye

Yusuf Bahadır

Tahsin Bora Baycık

Trabzon

Zonguldak
Dışişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu

30.5.1997

Esas No. : 1/585
Karar No. : 87
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 29 Mayıs 1997
tarihli 14 üncü Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
Hava trafiği ile ilgili millî kanun ve nizamlara uyulmak şartı ile, iki ülke arasında hava sefer
lerinin yapılmasını öngören Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arzolunur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 331)

- 4
Başkan

Başkanvekili

Sedat Aloğlıı

Cemal Külahlı

İstanbul

Bursa

Kâtip

Üye

Cevdet Akçalı

Hikmet Çetin

Adana

Gaziantep

Üye

Üye

Mukadder Başeğmez

Hüseyin Kansu

İstanbul

istanbul

Üye

Üye

Ercan Karakaş

Osman Yumakoğulları

İstanbul

İstanbul

Üye

Üye

Haluk Yıldız

Abdullah Gencer

Kastamonu

Konya

Üye

Üye

Yaşar Canbay

Teoman Akgür

Malatya

Sakarya

Üye

Üye

Bayram Fırat Dayanıklı

Nihan İlgün.

Tekirdağ

Tekirdağ
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- 6 HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA
HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1. - 27 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulun
muştur.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.
Prof. Dr. T. Çiller
Devlet Bakanı
N. Ercan
Devlet Bakanı
/. Saygın
Devlet Bakanı
N. Kurt
Devlet Bakanı
N.K. Zeybek
Devlet Bakanı
M. S. Ensarioğlu
Devlet Bakanı
B. Aksoy
Devlet Bakanı
H.U. Söylemez
Devlet Bakanı
A. Yılmaz
Devlet Bakanı
B. Şeker
Adalet Bakanı
Ş. Kazan
İçişleri Bakanı
M. Akşener
Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. M. Sağlam
Sağlık Bakanı
Y. Aktund
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. Demirci
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Y. Erez
Kültür Bakanı
/. Kahraman
Orman Bakanı
M. Halit Dağlı
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Devlet Bakanı
F.Adak
Devlet Bakanı
Doç. Dr. A. Gül
Devlet Bakanı
Prof Dr. S. Tekir
Devlet Bakanı
M. Altınsoy
Devlet Bakanı
L.Esengüıı
Devlet Bakanı
A. C. Tunç
Devlet Bakanı
G.Dağdaş
Devlet Bakanı
T. R. Güneri
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Günbey
Devlet Bakanı
Dr. A. Demircan
Millî Savunma Bakanı
T. Tayan
Maliye Bakanı
Doç. Dr. A. Şener
Bay. ve İskân Bakanı
C. Ayhan
Ulaştırma Bakanı
Ö. Barutçu
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
N. Çelik
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M.R. Kutan
Turizm Bakanı
B. Yücel
Çevre Bakanı
M.Z. Tokar
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- 7 DIŞtŞLERİ KOMÎSYONU'NUN KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA
HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI
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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- 8 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA
HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI
Bundan böyle işbu metin içinde Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ve Ukrayna Hükümetinin her ikisi de 7 Aralık 1944 yılında Şikago'da imzaya açılmış olan
Uluslararası Hava Seferleri Transit Anlaşması ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin taraf
ları olarak ülkeleri arasında ve ötesinde hava seferleri kurmak amacıyla bir Anlaşma yapmak arzu
suyla;
AŞAĞIDAKİ MADDELERDE ANLAŞMIŞLARDIR:
MADDE 1
TANIMLAR
1. Bu Anlaşma bakımından, aksine hüküm bulunmadıkça :
a) "Sözleşme" terimi 7 Aralık 1944 yılında Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Hava
cılık Sözleşmesini ve her iki Âkit Tarafça kabul edilmiş olan Sözleşmenin 90 ncı maddesine göre
çıkarılan Ekler ile 90 ve 94 ncü maddelere göre Sözleşme ve Eklerinde yapılan herhangi bir deği
şiklik anlamını taşır.
b) Türkiye Cumhuriyeti bakımından, Ulaştırma Bakanı ve bu Bakan tarafından ifa edilen her
hangi bir görevi yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı;
• Ukrayna bakımından "havacılık makamları" terimi Ulaştırma Bakanı ve bu Bakan tarafından
ifa edilen herhangi bir görevi yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı.
c) "Tayin edilen havayolu" terimi bu Anlaşmanın 3 ncü maddesine uygun olarak tayin edilmiş
ve yetkilendirilmiş bulunan havayolunu ifade eder.
d) "Ülke" veya "Toprak" terimi Sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilmiş olan anlamı haiz
dir.
e) "Hava Seferleri", "Uluslararası Hava Seferi",
"Havayolu İşletmesi" ve "teknik iniş" terimleri Sözleşmenin 96 ncı maddesinde belirtilmiş an
lamları taşır.
•
f) "Kapasite" terimi aşağıda belirtilen anlamları taşır;
.- Uçak ile ilgili olarak, bir uçuş hattının tamamında veya bir kısmında uçağın yolcu, yük ve
posta için yararlanılabilen hacmidir.
- Belirtilen bir hava seferiyle ilgili olarak, belli bir zaman zarfında hattın tamamı veya bir kıs
mında işleyen uçağın bu seferler için kullanılan kapasitesi ile sefer sayısının çarpımıdır.
g) "Trafik" terimi yolcu, bagaj, yük ve posta demektir.
h) "Ücret tarifesi" terimi yolcu, bagaj veya yük (posta hariç) taşınması için alınacak fiyatları
ifade eder; bu fiyatlara bu taşıma ile birlikte sağlanacak önemli ek menfaatler ve kişilerin taşınma
sı için bilet satışları veya yük taşınması için buna benzer muamele üzerinden ödenecek komisyon
lar da dahildir. Taşıma fiyatı veya komisyon ödenmesine ilişkin uygulamayı düzenleyen şartları da
kapsar.
•
2. İşbu Anlaşmanın EK (ler) i Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
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- 9 MADDE2
TRAFİK HAKLARI
1. Her bir Âkit Taraf diğerine, bu Anlaşmanın I. Ekinde belirtilen hatlarda tarifeli Uluslarara
sı Hava Seferleri kurması amacıyla, bu anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu seferlere ve hatlara
bundan böyle sırasıyla "mutabık kalınan seferler" ve "belirtilen hatlar" denecektir. Her bir Âkit Ta
rafça tayin olunan havayolları, belirtilen bir hatta mutabık kalınan bir seferi işletirken, aşağıdaki
haklara sahip olacaklardır.
a) Diğer Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeksizin uçmak;
b) Sözkonusu ülke içerisinde teknik iniş yapmak;
c) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amacıyla, sözkonusu
ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın I. Ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak.
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, diğer
Âkit Taraf ülkesinde bu diğer tarafın ülkesindeki bir noktaya ücret veya kira karşılığı taşınmak üze
re yolcu, yük ve posta almak hakkını verdiği şeklinde anlaşılamaz.
MADDE 3
İŞLETME YETKİLERİ
1. Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit tarafa, belirtilen hatlarda mutabık kalınan seferleri işletmesi
amacıyla bir havayolu işletmesini ve/veya işletmelerini tayin ettiğini, yazılı olarak bildirmek hak
kına sahip olacaktır.
2. Diğer Âkit Taraf bir tayin bildirimi aldığında, bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkra hüküm
lerine tabi olarak, tayin edilen havayolu işletmesine ilgili işletme yetkilerini gecikmeden tanıyacak
tır.
3. Âkit Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, öteki Tarafın tayin ettiği havayolu iş
letmesinden, uluslararası hava seferlerinin işletilmesinde bu makamların normal ve makul şekilde
uyguladıkları kanun ve yönetmeliklerde emredilen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulun
duğu hususunda, kendilerini tatmin etmesini isteyebilir.
4. Âkit Taraflardan herbiri, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve etki
li kontrolünün bu havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulundu
ğuna kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen işletme yetkilerini ta
nımayı reddedebilir, veya bu havayolu işletmesinin bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde belirtilen
haklarının kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koyabilir.
5. Bir havayolu işletmesi tayin edilip kendisine yetki verildiğinde, bu Anlaşmanın 10 uncu ve
13 üncü madde hükümlerine göre oluşturulan bir ücret ve uçuş tarifesinin ve üzerinde anlaşmaya
varılan bir kapasitenin mevcut olması şartıyla, bu seferleri işletmeye herhangi bir tarihte başlaya
bilir.
6. Mutabık kalınan seferlerde uçak işletilmesi ve yolcu, yük ve posta taşınmasına ilişkin tek
nik ve ticarî konular, yani tarifeler, uçuş sıklığı (frekansı) uçak tipleri Âkit Tarafların havacılık ma
kamlarının onayına sunulacaktır.
MADDE4
İŞLETME YETKİLERİNİN İPTALİ VE ASKIYA ALINMASI
1. Âkit Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkit Tarafça tayin edilen bir havayolu iş
letmesine verilmiş bulunan işletme yetkisini geri almak veya bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde be-
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- 10 lirtilen hakların kullanılmasını durdurmak veya bu hakların kullanılmasına gerekli gördüğü kayıt
ları koymak hakkına sahip olacaktır:
a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiili kontrolünün havayolunu tayin eden
Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna dair kanaat getirmemesi, veya
b) O havayolu işletmesinin bu haklan tanıyan Âkit Tarafın kanun ve yönetmeliklerine uyma
ması, veya
c) Havayolu işletmesinin başka bir şekilde bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak işlet
me yapmaması,
hallerinde.
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ve hakların geri alınması, tatbikatının durdurulma
sı veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve yönetmeliklerin daha
fazla ihlal edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak öteki Âkit Tarafın havacı
lık makamları ile istişareden sonra kullanılacaktır. Bu istişareler, bu yoldaki ihbarın alınmasından
itibaren 30 gün içinde yapılacaktır.
MADDE 5
GİRİŞ VE ÇIKIŞ İZNİ KANUNLARI VE YÖNETMELİKLERİ
1. Bir Âkit Tarafın, uluslararası hava seyrüseferi yapan uçakların ülkeye giriş, kalkış ve çıkış
ları veya bu uçakların topraklarında kalış süresi içinde işletimi ve seyrüseferi ile ilgili kanunlar ve
yönetmelikler, milliyet farkı gözetmeksizin her iki Âkit Tarafın uçaklarına uygulanabilecektir; ve
bu kanunlar ve yönetmelikler o tarafın toprakları içindeyken veya ayrılırken yahut girerken böyle
bir uçak tarafından uyulmuş olacaktır.
2. Bir Âkit Tarafın, uçakta taşınan yolcu, mürettebat, kargo ve postanın ülkeye kabulü, ülke
de kalışı veya ülkeden ayrılışına ilişkin yasa ve yönetmeliklerine, örneğin gümrük giriş çıkışı, göç,
pasaport ve sağlık kontrolü ile ilgili yönetmelikleri, o yolcu, mürettebat, kargo ve posta tarafından
veya onlar adına o tarafın topraklarına girişte, topraklarından çıkışta ve toprakları içinde iken uyul
muş olacaktır.
3. Tesisleri ve teknik kolaylıkları ve hizmetleri dahil her hava limanının kullanılması ile ilgili
ücretler ve diğer harçlar ve hava seyrüsefer tesislerinin, haberleşme tesislerinin ve hizmetlerinin
kullanım ücretleri benzer uluslararası hava seferleri yapan başka Devletlerin tayin edilmiş havayo
lu işletmelerince ödenenlerden daha yüksek tutulmayacaktır.
MADDE6
GÜMRÜKTEN VE DİĞER RESİMLERDEN VE VERGİLERDEN MUAFİYET
1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararası sefer
lerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutat donatım, akaryakıt ve yağlama yağlan ve (yi
yecek, içecek ve tütün dahil) uçak levazımatı da, öteki Âkit Taraf Ülkesine varışta, tekrar yurt dı
şına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya öteki Âkit Taraf Ülkesi üzerindeki uçuşun bir kısmın
da kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük vergileri, muayene ücretleri ve diğer rüsum ve vergilerden
bağışık tutulacaktır.
2. Aşağıdakiler de yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç aynı rüsum ve vergiler
den bağışık tutulacaktır;
a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tespit edilen miktarları aş
mamak ve öteki Âkit Tarafın tayin edilen, havayolu işletmesinin uluslararası bir seferinde çalıştırı
lan uçaklarında kullanılmak üzere uçağa alınan uçak levazımatı;
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- ıı b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine,. öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin
uluslararası seferlerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar;
c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak bile
olsa, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde işletilen
uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları.
Yukarıdaki (a) (b) ve (c) tali fıkralarda sözü edilen maddelerin gümrük nezaret ve kontrolü al
tında tutulması gerekebilir.
MADDE7
NORMAL HAVACILIK TEÇHİZATI İLE
TÜKETİM MADDELERİNİN DEPOLANMASI
Âkit Taraflardan birinin tayin edilen havayolu şirketinin uçaklarında bulundurulan malzeme
ve tüketim maddeleri gibi normal olarak uçakta taşınan teçhizat da öteki Âkit Taraf ülkesinde, an
cak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar
yurt dışına götürülünceye veya başka bir şekilde gümrük yönetmeliklerine göre elden çıkarılınca
ya kadar sözü edilen yetkili makamların nezaretinde bulundurulabilir.
MADDE8
DİREKT TRANSİT TRAFİĞİ
Âkit Taraflardan birinin ülkesinden direkt transit geçen ve bu amaç için ayrılmış bulunan ha
valimanı bölgesinden ayrılmayan yolcu, bagaj ve yükler şiddet, hava korsanlığı ve kontrole tabi
uyuşturucu maddelerin kaçırılmasına karşı güvenlik tedbirleri konusu dışında basitleştirilmiş bir
kontrolden daha fazlasına tabi tutulmayacaklardır. Direkt transit geçen bagaj ve yükler gümrük ver
gileri ve diğer harçlardan bağışık tutulacaklardır.
MADDE9
MALÎ HÜKÜMLER
1. Tayin edilen her havayolu işletmesi, acentası vasıtasıyla veya direkt olarak diğer Âkit Ta
rafın takdirine göre o ülkede hava taşımacılığı belgesi satış hakkına sahip olacaktır. Bu havayolu
şirketleri, bu belgeleri satma hakkına sahip olacak ve herkes bu belgeleri serbestçe satın alabilecek
tir.
2. Tayin edilen her havayolu şirketi, posta, kargo ve yolcu taşınmasıyla ilgili yapılan harcama
lar düşüldükten sonra kalan gelir fazlalığını, resmî döviz kuru üzerinden, talep halinde, çevirme ve
ülkesine transfer etme hakkına sahip olacaktır. Âkit Devletler arasındaki ödeme anlaşmasının bu
konuda uygun hükümler içermemesi halinde, yukarıda bahsedilen transfer, millî kanunlara ve ilgi
li kambiyo yönetmeliklerine uygun olarak konvertibl dövizlerle yapılacak ve tayin edilen havayo
lu işletmelerinden herbirinin öbür Âkit Tarafın ülkesinde herhangi bir konvertibl ve/veya mahallî
para birimiyle satış yapma hakkına sahip olacaktır.
MADDE 10
KAPASİTE HÜKÜMLERİ
1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirtilen hatlarda, mu
tabık kalman seferleri işletmeleri için adil ve eşit imkân sağlanacaktır.
-

2. Mutabık kalman seferlerin işletilmesinde, her Âkit Tarafın tayin edilen havayolu şirketi, di
ğer Âkit Tarafın tayin edilen havayolu şirketinin çıkarlarını dikkate alacak, öyle ki aynı hatların ta
mamı veya bir kısmı üzerinde bu sonuncusunun sağladığı seferleri haksız olarak etkilemiş olmasın.
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3. Akit Tarafların tayin edilmiş havayolu şirketlerinin sağladıkları mutabık kalınan seferler be
lirtilen hatlar üzerinde halkın taşıma ihtiyaçları ile yakından ilgili olacak ve havayolu şirketlerini
tayin etmiş Âkit Devlet ülkesinde başlayan veya oraya yönelik trafiğin mevcut ve makul olarak
beklenen taşıma ihtiyaçlarını makul bir yük faktörü ile karşılayacak bir kapasiteyi sağlamak asıl
amaçları olacaktır.
4. Her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş havayollarının mutabık kalınan seferleri işletmeleri koşu
luyla, onlar, belirtilmiş hatlarda yapılacak seferlerin kapasitesi ve sıklığı üzerinde anlaşacaklardır.
Sıklık ve kapasite her iki Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayına bağlı olacaktır. Bu kapasi
te, trafik talebine göre her iki Âkit Taraf havacılık makamlarının onayına tâbi olarak zaman zaman
ayarlanacaktır.
5. Geçici bir nitelikteki umulmadık yolcu talebini karşılamak için, tayin edilmiş olan havayol
ları, bu Maddenin hükümlerine rağmen, aralarında yolcu talebini karşılamak için gereken bu tip ge
çici artışlar hususunda anlaşabilir. Bu tip her kapasite artışı onay için Âkit Tarafların havacılık ma
kamlarına gecikmeksizin bildirilecektir.
6. Âkit Taraflardan birinin tayin edilmiş havayollarının belirtilmiş hat boyunca üçüncü ülke
lerdeki noktalarda faaliyet göstermekte olduğu durumlarda, yukarıdaki 3 ve 4 üncü fıkralara uygun
olarak belirlenmiş olan kapasitesiye ek bir kapasite Âkit Tarafların havacılık makamları arasında
ki anlaşmaya bağlı olarak sözkonusu havayolları tarafından uygulanabilir.
MADDE 11
TEMSİL ETME
Her Âkit Taraf diğer Âkit Tarafın, tayin edilmiş havayollarına, mutabık kalınmış seferlerin
gerçekleştirilmesi için kendi ülkesine bu tip seferlerin iş hacminin gerektirdiği teknik ve ticarî per
soneli getirme ve bulundurma hakkını verecektir. Yukarıda bahsi geçen personel, bu Âkit Tarafın
ülkesine giriş müsaadesi ve kalma müddeti ile ilgili mevzuatına tabi olacaktır.
MADDE 12
HAVACILIK GÜVENLİĞİ
1. Âkit Taraflar, Uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uygun olarak, si
vil havacılık güvenliğinin yasadışı müdahalelere karşı korunması amacıyla birbirlerine karşı üstlen
dikleri yükümlülüğün, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini teyid ederler. Âkit Ta
raflar, uluslararası hukuka göre mevcut haklarının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtlamaksızın, özellikle 14 Eylül 1963 tarihli, Uçaklarda İşlenen Suçlar Ve Diğer Cürümlerle ilgili Tok
yo Sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Yasa-Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenme
sine İlişkin Lahey Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı İşlenen Suç
ların Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edeceklerdir.
2. Âkit Taraflar, sivil uçakların yasa-dışı yollarla ele geçirilmesini önlemek, bu uçakların, yol
cularının ve mürettebatının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine'karşı diğer
yasa-dışı eylemleri ve sivil havacılığın güvenliğine ilişkin her türlü tehdidi bertaraf etmek üzere,
talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bulunacaklardır.
3. Âkit Taraflar karşılıklı ilişkilerinde, Âkit Taraflara uygulanabilir olduğu ölçüde, Uluslara
rası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek olarak kabul
edilen havacılık güvenliği hükümlerine uygun olarak hareket edeceklerdir. Taraflar, kendi tescilindeki uçak işletmecilerinin veya işyeri merkezi ülkelerinde bulunan veya ülkelerinde sürekli mukim
olan uçak işletmecilerinin ve ülkelerindeki havaalanı işletmecilerinin sözkonusu havacılık güven
liği hükümlerine uygun hareket etmelerini isteyeceklerdir.
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- 134. Akit Taraflardan her biri, sözkonusu uçak işletmecilerinin, diğer Akit Tarafın ülkesine giriş
için, bu ülkeden çıkış için veya bu ülkede kalınan süre zarfında diğer Âkit Tarafça, yukarıdaki 3 ,
üncü fıkrada atıf yapılan havacılık güvenliği hükümlerine uymalarının istenebileceği hususunda
mutabıktır.
5. Âkit Taraflardan her biri, kendi ülkesinde uçakların güvenliğinin sağlanması, yolcuların,
mürettebatın el bagajlarının, genel bagajın, kargo ve uçak levazımatının yükleme ve boşaltma ön
cesinde ve sırasında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin şekilde uygulanması
nı sağlayacaktır. Âkit Taraflardan her biri, bir tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla diğer Âkit Tara
fın makul özel güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi bir talebi olumlu şekilde
dikkate alacaktır.
6. Sivil uçakların yasa-dışı yollarla ele geçirilmesi olayı veya bu doğrultuda bir tehdidin vuku
bulması veya uçaklara, uçak yolcularına ve mürettebatına, havaalanlarına veya hava seyrüsefer te
sislerine yönelik diğer yasa-dışı müdahalelerin meydana gelmesi halinde Âkit Taraflar, haberleş
mede ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesini amaç
layan diğer uygun tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlayarak birbirlerine yardımcı olacaklardır.
7. Bu maddenin havacılık güvenliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında Âkit Taraflardan
biri için sorunlar ortaya çıkması halinde, Âkit Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamı di
ğer Âkit Tarafın yetkili havacılık makamından ivedi istişare talebinde bulunabilecektir.
MADDE 13
TARİFELERİN BELİRLENMESİ
1. Âkit Taraflar'havayolu işletmeleri tarafından diğer Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesinden
yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer havayo
lu işletmelerinin tarifeleri gibi tüm ilgili faktörler ğözönünde tutularak makul düzeylerde saptana
caktır.
2. İşbu Anlaşmanın 1 inci maddesinde ve işbu maddenin 1 inci fıkasında anılan tarifeler üze
rinde, mümkünse hattın tamamı veya bir kısmı üzerinde işletmecilik yapan diğer havayolu şirket
lerine danışıldıktan sonra her iki ÂkitTarafın tayin edilmiş havayolu şirketleri arasında anlaşmaya
varılacak ve böyle bir anlaşmaya varılması için, mümkün olduğunda, Uluslararası Hava Ulaştırma
Birliği'nin (IATA) tarifelerin yapılmasına ilişkin usulleri kullanılacaktır.
3. Bu suretle üzerinde mutabık kalınan ücret tarifeleri, yürürlğe girmesi teklif edilen tarihten
en az altmış (60) gün önce tarafların Sivil Havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Özel du
rumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir.
4. Böyle bir onay açıkça verilebilir. Eğer Tarafların Sivil Havacılık Makamlarından hiçbiri, iş
bu maddenin 3 üncü fıkra hükümlerine göre sunulmuş bulunan ücret tarifelerine sunuş tarihinden
itibaren otuz (30) gün içinde itirazlarını bildirmezse, ücret tarifeleri tasvip edilmiş telakki olunur.
3 üncü fıkra hükümlerine göre sunuş müddetinin kısaltılmış olması halinde, Sivil Havacılık Ma
kamları itiraz müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık kalabilirler.
5. Eğer bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 2 nci fıkra hükümlerine göre anlaşma olmaz
sa, veya bir taraf Sivil Havacılık Makamlarının diğer taraf Sivil Havacılık Makamlarına 2 nci fık
ra hükümlerine göre üzerinde anlaşılmış bulunan bir tarifeye itirazını beyan etmesi halinde, iki ta
raf Sivil Havacılık Makamları ücret tarifesini karşılıklı anlaşma ile tespit etmeye çalışacaklardır.
6. Eğer Sivil Havacılık makamları bu maddenin 3 üncü fıkra hükümlerine göre kendilerine su
nulmuş ücret tarifeleri üzerinde veya 5 inci fıkra hükümlerine göre herhangi bir ücret tarifesinin
tespiti üzerinde anlaşamazlar ise, anlaşmazlık bu Anlaşmanın 19 uncu maddesi hükümleri çerçeve
sinde hal şekline bağlanacaktır.
7. Bu madde hükümlerine göre tespit edilmiş bir ücret tarifesi, yenisi yapılıncaya kadar yürür
lükte kalacaktır. Yine de, bir ücret tarifesi bu fıkra hükümlerine göre, sona eriş tarihinden itibaren
oniki (12) ay'dan fazla temdit edilemeyecektir.
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- 14 MADDE 14
BİLGÎ VE İSTATİSTİK
Herhangi bir Âkit tarafın havacılık makamları diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına, bi
rinci Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolları işletmelerince mutabık kalınan seferlerde sağlanan ka
pasitenin gözden geçirilmesi için, makul olarak gerekli görülebilecek periyodik yahut diğer istatis
tik! raporları, talepleri üzerine temin edeceklerdir. Bu raporlar bu havayollarının mutabık kalınan
seferlerde taşımış oldukları yolcu ve yük miktarını ve bu yolcu ve yük trafiğinin başlangıç ve va
rış noktalarını belirlemek için gerekli tüm bilgileri içerecektir.
MADDE 15
İSTİŞARE
1. Yakın bir işbirliği ruhu içerisinde, Âkit Tarafların havacalık makamları bu Anlaşma ve Ek"
(ler) i hükümlerinin uygulanmasını ve bunlara tatmin edici uyum sağlamak amacıyla zaman zaman
birbirlerine danışacaklardır.
•''

••

MADDE 16
DEĞİŞİKLİKLER

1. Eğer Âkit Taraflardan herhangi birisi bu Anlaşmanın herhangi bir maddesinin değiştirilme
sini arzuya şayan bulursa, diğer Âkit Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir. Yetkili Havacılık ma
kamları arasında ve müzakere veya yazışma yolu ile yapılabilecek olan böyle bir istişare* talep ta
rihinden itibaren altmış (60) günlük süre içerisinde başlayacaktır. Bu suretle mutabakata varılmış
değişiklikler diplomatik nota teatisi ile teyit edildiği zaman yürürlüğe girecektir.
2. Anlaşma Ek (ler) inde yapılacak değişiklikler Âkit Tarafların havacılık makamlarının ken
di aralarında doğrudan doğruya mutabakata varmalarıyla gerçekleştirilebilir.
MADDE 17

ÇOK TARAFLI ANLAŞMALARA UYMA
Bu Anlaşma ve Ek (ler) i Âkit Taraflar için bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı Ulus
lararası Sözleşmeye uyabilecek şekilde değiştirilecektir.
MADDE 18
SONA ERME
Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman öteki Âkit
Tarafa ihbar edebilir; bu ihbar aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına da ulaştırıla
caktır. Bu durumda, sonverme ihbarnameleri karşılıklı mutabakatla bu süre bitiminden önce geri
alınmış, bulunmadıkça,
Anlaşma ihbarnamenin öteki Âkit Tarafça alınış tarihinden sonraki oniki (12) ay içinde sona
erecektir. Öteki Âkit Tarafça ihbarnamenin alındığı teyid edilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık
Teşkilatının ihbarnameyi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır.
MADDE 19
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
1. Âkit Taraflar arasında bu Anlaşma ve Ek'(ler) inin yorumlanması veya uygulanması ile il
gili bir uyuşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu uyuşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyla
halletmeye çalışacaklardır.
2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları taktirde, uyuşmazlığı karara
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- 15 bağlanması için bir şahıs veya teşekküle verme veya Âkit Tarafların her birinin tayin edeceği birer
hakem ve böylece seçilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulu 3 kişilik bir ha
kem heyetine sunma hususunda mutabık kalabilirler. Âkit Taraflardan her biri, taraflardan birinin
ötekinden uyuşmazlığın tahkimini isteyen bir ihbarı diplomatik yoldan aldığı tarihten itibaren alt
mış (60) gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış (60) gün
lük bir süre içinde seçilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri verilen süre içerisinde bir hakem ta
yin edemezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse Uluslararası Sivil Havacılık
Teşkilatı Başkanından durumun gereğine göre, bir veya daha fazla hakemi tayin etmesini Âkit Ta
raflardan herhangi biri isteyebilir. Bu durumda üçüncü hakem üçüncü bir devletin uyruğu olacak
ve hakem heyetinin başkanlığını yapacaktır.
3. Âkit Taraflar, bu maddenin 2 nci fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı taah
hüt ederler.
4. Eğer Âkit Taraflardan herhangi birisi, yahut herbir Âkit Tarafça tayin edilmiş olan havayol
ları bu maddenin 2 nci fıkrasına göre alınmış karara uymazsa ve uymadığı sürece, diğer Âkit Ta
raf kusurlu olan Âkit Tarafa bu Anlaşmaya göre vermiş olduğu hak veya ayrıcalıkları sınırlayabi
lir, askıya alabilir veya iptal edebilir.
5. Herbir Âkit Taraf tayin etmiş olduğu hakemin giderlerini karşılayacaktır. Hakem Heyetinin
geriye kalan masrafları Âkit Taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.
MADDE 20
BAŞLIKLAR
Madde başlıkları bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık amacıyla konulmuştur ve hiçbir
surette bu Anlaşmanın amaç ve kapsamının sınırını çizmez, kısıtlamaz veya tarif etmez.
MADDE 21
TESCİL
Bu Anlaşma, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdinde tescil ettirilecektir.
MADDE 22
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
Bu Anlaşma, her Âkit Tarafın Anayasal hükümlerinin ifasından sonra, bu mealdeki diploma
tik Notalarının teati edildikleri tarihte yürürlüğe girecektir.
Yukarıdakileri tasdiken aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulünce yetki
lendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir.
Ankara'da 1996 yılı Kasım ayının 27 nci gününde, iki nüsha olarak
Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dilleri üzerinden düzenlenmiş olup, bütün metinler eşit doğru
luktadır. Uyuşmazlık halinde İngilizce metin muteber olacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

UKRAYNA

HÜKÜMETİ ADINA

HÜKÜMETİ ADINA

Ömer BARUTÇU

Ivan P. DANKEVYCH

Ulaştırma Bakanı

Ulaştırma Bakanı
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— 16EK.
HAT CETVELİ
Bölüm 1.
Türkiye Cumhuriyetinin tayin ettiği havayolu işletmesi veya işletmeleri tarafından işletilecek
hatlar:
Türkiye'deki noktalar - ara noktalar - Ukrayna'daki noktalar - ileri noktalar.
NOTLAR
1. Seferin Türkiye'de başlaması ve bitmesi şartı ile ara noktalar veya ileri noktalar herhangi
bir uçuşta sefer dışı bırakılabilir.
2. Âkit Tarafların havacılık otoritelerinin zaman zaman üzerinde anlaşabileceklerinin dışında
Ukrayna toprağına indirilmek üzere bir ara noktadan veya ileri bir noktada indirilmek üzere Ukray
na toprağından ve bunların tersi olmak üzere, hiçbir trafik alınamaz. Bu kısıtlama her türlü duraklamalı trafik için de geçerlidir.
Bölüm 2.
Ukrayna Hükümetinin tayin ettiği havayolu işletmesi veya işletmeleri'tarafından işletilecek
hatlar:
Ukrayna'daki noktalar -ara noktalar - Türkiye'deki noktalar - ileri noktalar.
NOTLAR
1. Seferin Ukrayna'da başlaması ve bitmesi şartı ile ara noktalar veya ileri noktalar herhangi
bir uçuşta sefer dışı bırakabilir.
2. Âkit Tarafların havacılık otoritelerinin zaman zaman üzerinde anlaşabileceklerinin dışında
Türkiye toprağına indirilmek üzere bir ara noktadan veya ileri bir noktada indirilmek üzere Türki
ye toprağından ve bunların tersi olmak üzere, hiçbir trafik alınamaz. Bu kısıtlama her türlü durak^
lamalı trafik için de geçerlidir.
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Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Pro
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/603)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.4.1997
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
/

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Ukrayna, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşkusuz
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet ha
reketlerinin 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 Ukrayna Hükümeti arasında 27 Ka
sım 1996 tarihinde Ankara'da "Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirme
yi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 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 ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit
Devletlerde önlenmesi ile Ukrayna'lı yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Uk
rayna'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.
ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşma-

_ 2 sı" 29 madde ile Protokol'den meydana gelmiştir. Anlaşma ve Protokol maddelerinin gerekçeleri
aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1. - Kişilere İlişkin Kapsam
1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin muki
mi olan kişilere uygulanacaktır.
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkiye ve Uk
rayna) 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
amacım gütmektedir.
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın bir Âkit Devlette,
politik alt bölümlerinde veya mahalli idarelerinde gelir ve servet üzerinden alınan vergilere uygu
lanacağını belirtmektedir.
2 nci fıkra, gelir ve servet üzerinden alman vergilerin kapsamını belirlemektedir.
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı
belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Ukrayna'da, teşebbüslerin kazançları üzerin
den alınan vergi ile vatandaşlardan alınan gelir vergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde ise gelir ve ku
rumlar vergileri ile gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alman fon payından ibaret olduğu belirtil
miştir.
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.
Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Ukrayna", "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 Anlaşma'da 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, kayıtlı merkez tescil yeri, yönetim yeri veya benzer yapıda
diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise
kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hük
müyle 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.
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- 3 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 Kanunlanmız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunmasını veya daimi temsilci bulundurmasını ve
kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır.
Aynı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kay
nak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir.
7 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.
1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır.
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; yö
netim yeri, şube, büro, fabrika, atelye, doğal kaynakların aranması için kullanılan tesis ve yapı, ma
den ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taşocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhan
gi bir yer, satış yeri olarak kullanılan depo veya diğer binalardır.
•3/jJnçü fıkrada, bir inşaat şantiyesi, yapım montaj veya kurma projesinin veya bunlarla ilgili
gözetim faaliyetlerinin yalnızca oniki ayı aşan bir süre devam etmesi halinde bir işyeri oluşturaca
ğı belirtilmiştir.
4 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir.
5 inci fıkrada, daimi 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 Kanunu'nun dar mükelleflerin ti
carî kazançlarının Türikiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır.
6 nci fıkra, bir Akit 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 kapsamaktadır.
Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin (tarım veya ormancı
lıktan elde edilen gelir dahil) vergileme hakkı, gayrimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmak
tadır.
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.
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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 atfedilebilen 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, bir Âkit Devlette işyerine atfedilen kazancın, teşebbüsün toplam kazancının muh
telif birimlere paylaştırılması esasına göre belirlenmesi halinde, bu Âkit Devletin, sözkonusu işye
rinin vergilendirilebilir kazancını bu paylaştırma yöntemine göre belirleyebileceğini, ancak, pay
laştırma yöntemine göre bulunan sonucun bu maddede belirtilen prensiplere uygun olacağını be
lirtmektedir.
5 inci fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir.
6 ncı fıkra işyerine atfedilebilen kazancın geçerli bir neden olmadıkça, her yıl aynı yöntemle
belirleneceğine ilişkindir. '
7 nci 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 gemi, vapur, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yal :
nızca teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir
ifade ile bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir.
2 nci fıkrada, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen kazançların yanısıra arızi olarak mal veya ticarî eşya taşımacılığında kullanılan konteynerlerin kiralanması, bakı
mı veya kullanımından elde edilecek kazançların da bu maddede kapsanacağı öngörülmektedir.
3 üncü fıkrada, 1 inci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya uluslararası
işletilen 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.
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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. 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 Âkit Devlette
bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya bu Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest mes
lek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasın
da önemli bir bağ bulunması halinde, sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendiril
meyeceğini öngörmektedir. Bu durumda, ticarî kazanca ilişkin 7 veya serbest meslek faaliyetine
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, temettünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin
elde edildiği Devletteki işyeri ile temettü elde ediş olayı arasında önemli bir bağ bulunması halle
rinin kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir.
Madde 11. -Faiz
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver
gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır.
2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Âkit Devlete, faizin gayrisafî tutarı üzerinden azami % 10 ver
gi alma hakkı tanınacağı öngörülmektedir.
3 üncü fıkra, Türkiye Hükümeti ile Ukrayna Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ile Ukrayna Ulusal Bankasına veya Anlaşmaya taraf Devletlerin politika alt bölümlerine
veya mahalli idarelerine ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir.
4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir.
5 inci fıkra, diğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette veya bir sabit yer vasıtasıyla
serbest meslek faaliyetinde bulunulması ve faizin ödendiği alacak ile bu işyeri veya sabit yer ara
sında etkin bir bağ bulunması halinde sözkonusu faizin bu madde çerçevesinde değil 7 nci veya 14
üncü madde hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesini öngörmektedir.
6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devlet, politik alt bölüm, mahalli 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
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- 6 bir faiz olarak nitelendinlmeyip, 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 inci fıkra hükmü, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % lO'u-aşmayacak
Şekilde vergi alma hakkı tanımaktadır.
3 üncü fıkra, gayrimaddi hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir.
4 üncü fıkrada, bir işyeri veya sabit yer vasıtasıyla elde edilen gayrimaddi hak bedellerinin in
dirimli vergi oranına göre değil, ticarî kazanca ilişMn 7 nci madde ve serbest meslek faaliyetlerine
ilişkin 14 üncü madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmektedir.
5 inci ve 6 ncı fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddi hak bedellerinin nerede elde edilmiş
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almakta
dır.
Madde 13. - Sermaye Değer Artış Kazançları
1 inci fıkrada, 6 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 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 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 mukim bulunduğu
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 çıkarılmasından doğan değer artış kazançların
ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir.
Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri
Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançlarının, kazan
cı elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişi
nin diğer Âkit Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak serbest meslek faaliyeti icra etmesi duru
munda, sabit yerden elde edilen kazançların kaynak Devlette de vergilendirileceği hükme bağlan
mıştır.
2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır.
Madde 15. - Bağımlı Faaliyetler
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. Bu
na göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen üc
retler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde,
belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. Ancak sözkonusu kural, bu An
laşmanın 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
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- 7 şartlardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Dev
let mukiminin bu Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya sona eren herhangi bir oniki aylık dö
nemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödenmesinin bu diğer
Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da sözkonusu ödeme
nin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılması durumun
da, 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 sıfatlan dolayısıyla elde ettik
leri gelirlerin, diğer Devlette vergilendirilmeyeceği 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. - Sanatçı ve Sporcular
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konulan 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, 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
1 inci fıkra, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemeler ile dü
zenli ödemelerin bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngör
mektedir.
2 nci fıkrada "düzenli ödeme"nin tanımı yapılmaktadır.
3 üncü fıkrada, 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın bir Âkit Devletin, politik alt bölümü
nün veya mahalli idaresinin sosyal güvenlik sistemi uyarınca yapılan ödeme, emekli maaşları ve
diğer benzeri ödemelerin yalnızca bu Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir.
Madde 19. - Kamu Görevleri
1 inci fıkrada, kamu hizmeti karşılığında yapılan ödemelerin ve bağlanan emekli maaşlarının
yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.
2 nci fıkrada hizmet diğer Devlette verildiğinde 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 şartı ile elde edilen gelirler bu diğer Devlette de vergilendirilebilecektir.
3 üncü fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün de
ğil, 15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir.
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- 8 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 ve öğretim üyelerinin iki yılı aşmayan
bir süre içinde, diğer Devlette yalnızca kamu yararına yapmış oldukları öğretim veya araştırma kar
şılığında bulundukları Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin bu diğer Devlette
vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.
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 almasının 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 veya sabit yere ait menkul varlıkların vergilendirilmesi ile ilgilidir. Fık
raya göre, bir işyerine veya sabit yere ait menkul varlıklardan oluşan servetin vergileme hakkı, bu
işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlete bırakılmaktadır.
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 Dev
lette vergilendirileceğini öngörmektedir.
Madde 23. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
Madde çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgilidir.
Buna göre, bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlette vergilendirilebilen bir gelir veya
servet elde etmesi durumunda, sözkonusu gelir için diğer Devlette ödenen vergi, bu mukimin ilk
bahsedilen Devlette hesaplanan vergisinden mahsup edilecektir. Ancak bu mahsup, mahsuptan ön
ce ilk bahsedilen Devlette hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır.
Madde 24. - Ayrım Yapılmaması
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşlarının, diğer Âkit Devlette, o Devletin
aynı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna
bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları hükme bağlanmakta ve bu hükmün aynı zamanda, 1
inci madde hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi
olmayan kişilere de uygulanacağı belirtilmektedir.
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_ 9 2 nci fıkrada, bir Akit Devlet mukimi olan vatansız kişilerin diğer Devlette sahip oldukları iş
yerlerinin, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergile
meye tabi tutulmayacakları öngörülmektedir. '
3 üncü fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin ay
nı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları belir
tilmektedir.
4 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devletin mukimine yapmış olduğu,
faiz, gayrimaddi hak bedelleri ve diğer benzeri ödemelerin sanki ilk bahsedilen Devletin bir muki
mine yapılmış gibi indirilebileceği aynı şekilde, vergiye tabi serveti belirlenirken, diğer Âkit Dev
let mukimine olan borcu da ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi indirilebileceği
hükme bağlanmıştır.
5 inci fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya bir kaç 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.
6 ncı fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsî indirimler ile vergi ve
matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir.
Madde 25. - 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 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 kendi çözemezse, di
ğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir.
Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı Anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Madde 26. — Bilgi Değişimi
Gerek bu Anlaşmanın doğru bir şekilde uygulanabilmesi için, gerekse kayıp ve kaçakların ön
lenebilmesi için Âkit Devletlerin vergi idareleri arasında gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu maddede, Âkit Devletlerin hangi hallerde bilgi değişiminde bulunacakları, elde
edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişiminin sınırları ele alınmıştır.
Madde 27. — Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları
Bu maddede, diplomat hüviyetindeki memurlar ve konsolosluk memurlarının Devletler huku
kunun genel kurallarına ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu
Anlaşma hükümlerinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir.
Madde 28. — Yürürlüğe Girme .
Anlaşma, her iki Hükümetin kendi Devletlerinde gerekli anayasal işlemlerin yerine getirildi
ğini yazıyla birbirlerine bildirmelerini müteakip, bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte yü
rürlüğe girecektir. Bu Anlaşma, Türkiye'de, kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaş
manın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mah
sup edilen miktarlar için, diğer vergiler yönünden ise bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izle
yen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için hüküm ifade ede
cektir.
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- 1 0 Ukrayna'da uygulama, prensip itibariyle aynı tarihte başlayacak olmakla beraber, tevkifat su
retiyle alınan vergiler ve diğer vergiler için iki ayrı bent halinde düzenlenmiştir.
Madde 29. — Yürürlükten Kalkma
Madde Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağını belirtmekte, fesih usulünü
açıklamakta ve fesih halinin her iki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade
edeceğini belirlemektedir.
PROTOKOL
Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan ve Anlaşma maddelerinin sonunda yer alan Protokol 1
fıkradan ibarettir.
10 uncu maddenin Üçüncü fıkrasıyla ilgili olarak
Türkiye yönünden "temettü" teriminin, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarından elde edilen
gelirleri de kapsayacağı belirtilmektedir.
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu

22.7.1997

Esas No.: 1/603
Karar No.: 94
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun
17.7.1997 tarihli 15 inci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ka
tılmalarıyla görüşülmüştür.
Kişilerin aynı gelir üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesini önleme amacını taşıyan
Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir,
\
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Başkanvekili

Sedat Aloğlu

Cemal Külahlı

İstanbul

Bursa

Kâtip

Üye

Cevdet Akçalı

Arif Ahmet Denizolgun

. Adana

Antalya

Üye

Üye

Ali Rahmi Beyreli

İlhan Kesici

Bursa

Bursa

Üye

Üye

Hikmet Çetin

Hüseyin Kansu

Gaziantep

İstanbul
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Üye

Ercan Karakaş

Osman Yumakoğulları

İstanbul

İstanbul

Üye

Üye

Haluk Yıldız

Cemal Özbilen

Kastamonu

Kırklareli

Üye

Üye

Abdullah Gencer

Teoman Akgür

Konya

Sakarya

'

Üye
Bayram Fırat Dayanıklı
Tekirdağ
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- 1 2 HÜKÜMETlN TEKLÎF ETTÎĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA GE
LİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ
ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTO
KOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1.-27 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol"ün onaylanması uy
gun bulunmuştur.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
Devlet Bakanı
Dışişleri Bak, ve Başb. Yrd.
F.Adak
Prof. Dr. T. Çiller .
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Doç. Dr. A. Gül '
N. Ercan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
I. Saygın
Prof. Dr. S. Tekir
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
N. Kurt
M. Altınsoy
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı V.
S. Tekir
Y. Aktuna
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. S. Ensarioğlu
A. C. Tunç
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
G. Dağdaş
B. Aksoy
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
T. R. Güneri
H. U. Söylemez
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Günbey
A. Yılmaz
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Dr. A. Demircan
B. Yücel
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
T. Tayan
Ş. Kazan
İçişleri Bakanı
Maliye Bakanı
M. Akşener
Doç. Dr. A. Şener
Bay. ve İskân Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
C. Ayhan
Prof. Dr. M. Sağlam
Ulaştırma Bakanı
Sağlık Bakanı
Ö. Barutçu
Y. Aktuna
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
N. Çelik
M. Demirci
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. R. Kutan
Y. Erez
Turizm Bakanı
Kültür Bakanı
B. Yücel
/. Kahraman
Çevre Bakanı
Orman Bakanı
M. Z. Tokar
M. H. Dağlı
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA GE
LİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ
ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTO
KOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
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 edîîmiştir.-
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ
ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN
VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ
KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ
VE
UKRAYNA HÜKÜMETİ

Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığı
na engel olma ile iki Devlet arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik eden bir Anlaşma yapmak iste
ğiyle
AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR :

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 15 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 poli
tik alt bölümlerinde ya da mahallî idarelerinde gelir ve servet üzerinden alınan vergilere uygulana
caktır.
2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile
ücretin veya maaşın toplam tutarı üzerinden teşebbüsler tarafından ödenen vergiler dahil olmak
üzere, toplam gelir, toplam servet veya gelir veya servet unsurları üzerinden alınan tüm vergiler,
gelirden ve servetten,alınan vergiler olarak kabul edilecektir.
3. Bu Anlaşmanın konusu olan vergiler:
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) Ukrayna'da:
i) Teşebbüslerin kazançları üzerinden alınan vergi; ve
ii) Vatandaşlardan alınan gelir vergisi;
(Bundan böyle "Ukrayna 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, ilgili vergi mevzuatla
rında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.
MADDE 3
GENEL TANIMLAR
1. Bu Anlaşmanın amaçlan yönünden:
a) i) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı zaman
da uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların işletilmesi, korunması ve idaresi amacıyla
yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder;
ii) "Ukrayna" terjmi, Ukrayna'nın sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı zaman
da uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların işletilmesi, korunması ve idaresi amacıyla
yargı yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder;
b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Ukrayna veya
Türkiye anlamına gelir;
c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergiler anlamına gelir;
d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu
kapsar;
e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gö
ren herhangi bir kuruluş anlamına gelir;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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f) "Kayıtlı merkez" terimi, Türk Ticaret Kanununa göre tescil edilen kanunî merkez veya Uk
rayna Medeni Kanununa göre bir hükmî şahıs olarak tescil edilen bir kurumun daimî yeri anlamı
na 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 Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından işle
tilen bir teşebbüs anlamına gelir;
i) "Yetkili makam" terimi:
i) Ukrayna'da, Ukrayna Maliye Bakanlığını veya onun yetkili temsilcisini;
ii) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini
ifade eder;
j) "Uluslararası trafik" terimi, yalnızca diğer Âkit Devletin sınırları içinde gerçekleştirilen ge
mi, vapur, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği hariç, gemi, vapur, uçak veya kara nakil va
sıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder.
2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, An
laşmada tanımlanmamış herhangi bir terim, Anlaşmanın uygulanacağı vergilere ilişkin bu Devletin
mevzuatında öngörülen anlamı taşır.
MADDE4
MUKİM
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mev
zuatı gereğince ev, ikametgâh, kayıtlı merkez, tescil yeri, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer
herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o
Devletteki kaynaklardan elde edilen gelir veya o Devlette bulunan servet nedeniyle vergiye tabi tu
tulan herhangi bir kişiyi kapsamaz.
2. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Âkit Devlette de mu
kim olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir:
a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul
edilecektir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu ki
şi, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin bir mukimi olarak kabul edilecek
tir (hayatî menfaatlerin merkezi);
b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptananfazsa veya her iki
Devlette de daimî olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi yalnızca kalmayı âdet edindiği
evin bulunduğu Devletin bir mukimi kabul edilecektir;
•
c),Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı âdet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de
böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu Devletin mukimi kabul edilecek
tir;
d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir.
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- 17 3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit Devletin de mu
kimi olduğunda, bu kişi kayıtlı merkezinin bulunduğu Devletin bir mukimi olarak kabul edilecektir.
MADDE5
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) Atelye;
f) Doğal kaynakların aranması için kullanılan tesis veya yapı;
g) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı di
ğer herhangi bir yer;
h) Satış yeri olarak kullanılan depo veya diğer binalar.
3. Oniki ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi
veya bu faaliyetlerle ilgili gözetim faaliyetleri bir işyeri oluşturur. Bir şantiye, hazırlık çalışmaları
da dahil olmak üzere, müteahhidin bir bina veya inşaatta çalışmalarına başladığı tarihten itibaren
oluşur.
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 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 yürütülmesi amacıyla elde tutulması;
f) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, a) ila e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir veya 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.
5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi -6 ncı fıkranın uygulanaca
ğı bağımsız nitelikteki bir acente dışında- bir Âkit Devlette, bir teşebbüs adına hareket ederse ve
bu teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup bu yetkisini mutaden kullanırsa veya te- .
şebbüs adına düzenli olarak sattığı mal veya ticarî eşyalardan mal veya ticarî eşya stoku bulundu
rursa, sözkonusu kişinin faaliyetleri 4 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, bu teşebbüs, bu
Devlette bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 18 bul edilecektir. Ancak, anılan 4 üncü fıkra hükmü çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden yürütü
len faaliyetler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir.
6. Bir teşebbüs, bir Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir
simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüt
tüğü için bu Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır.
7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer
Devlette ticarî 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 oluş
turmayacaktır.
MADDE 6
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR
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, sözkonusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına gö
re tanımlanacaktır. Terim her halükârda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve orman
cılıkta kullanılan araçları ve hayvanları (balık üretim ve yetiştiriciliği dahil), özel hukuk hükümle
rinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden
ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında do
ğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacak; gemiler, vapurlar, uçaklar ve ka
ra nakil vasıtaları 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 Devlette vergilendirilecektir. Eğer
teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazancı, bu diğer Dev
lette, yalnızca bu 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 teşebbüsten tamamen bağımsız nite
lik 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. Bununla beraber, işyeri tarafından teşebbüse
veya diğer bürolarının herhangi birine patentlerin veya diğer hakların kullanımı karşılığında yapı
lan gayrimaddî hak bedeli, ücret veya diğer benzeri ödemelerin; verilen özel hizmetler veya yöne
tim karşılığında yapılan komisyon ödemelerinin; bankacılık teşebbüsleri hariç olmak üzere, teşeb
büs tarafından işyerine ödünç olarak verilen paralar karşılığında ödenen faizlerin gider olarak indi
rilmesine (gerçekten yapılan giderlerin geri ödenmesi hariç) müsaade edilmeyecektir.
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birimlere paylaştırılması esasına göre belirlenmesi mevzuatı gereğince mutad olduğu takdirde, bu
maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen hiçbir hüküm, bu Âkit Devletin, vergilendirilebilir kazancı
mutad olduğu üzere böyle bir paylaştırma yöntemi ile belirlemesine engel olmayacaktır; bununla
beraber, uygulanacak paylaştırma yöntemi öyle olacaktır ki, sonuç bu maddede belirlenen prensip
lere uygun olacaktır.
5. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticarî eşya alınması dolayı
sıyla hiçbir kazanç atfedilmeyecektir.
6. Bundan önceki fıkraların amaçları bakımından, işyerine atfedilebilen kazanç, aksine makul
ve geçerli bir neden olmadıkça, her yıl aynı yöntemle belirlenecektir.
7. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını veya
sermaye değer artışlarını da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerin
den etkilenmeyecektir.
MADDE 8
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
1. Bir Âkit Devlet mukimince uluslararası trafikte gemi, vapur, uçak veya kara nakil vasıtası
işletmeciliğinden elde edilen kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
2. Bu maddenin amaçları bakımından, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden
elde edilen kazançlar, sözkonusu gemi veya uçak işletmeciliğinin yanısıra arızi olarak mal veya ti
carî eşya taşınmasında kullanılan konteynerlerin (konteyner taşımacılığında kullanılan ilgili ekip
manlar ve römorklar dahil) kiralanması, bakımı veya kullanımından elde edilen kazançları da kapsar.
3. Bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan kazançlar, bir Âkit Devlet mukimince bir ortaklığa,
bir bağlı işletmeye veya uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde ediliyorsa, bu mu
kime atfedilebilen kazançlar, yalnızca mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilcbilecektir.
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 teşebbüs arasındaki ticarî ve malî ilişkilerde oluşan veya empoze edi
len koşullar, bağımsız teşebbüsle arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşeb
büslerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o te
şebbüsün kazancına eklenir ve buna göre 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 teşebbüsünün dahil ettiği kazanç, bildirilen ka
zanç olmayıp, bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler gözönünde tutularak, sonradan bu
ilk bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir du
rum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin haklı olduğu kanaatine varırsa, söz
konusu kazanç üzerinden alman verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır.
Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit
Devletlerin 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, aynı zamanda temettü ödemesini yapan şirketin
mukim olduğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temet
tü elde eden, temettünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşmaya
caktır:
a) Temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az
yüzde 25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafı 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 alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağ
layan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukimi olduğu Devletin mev
zuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı muameleyi gören di
ğer şirket haklarından elde edilen gelirleri ifade eder.
4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunan bir Âkit Devlet
şirketinin bu işyerine atfedilebilen kazancı, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette 7 nci maddeye
göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım üzerinden, diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirkete
uygulanan aynı vergilemeye tabi olmak koşuluyla, bu diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir. Bu
şekilde uygulanacak vergi oranı, bu maddenin 2 nci fıkrasının a) bendinde belirtilen oranı aşmaya
caktır.
5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim
olduğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bu Devlet
te yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulursa ve sözkonusu temettü elde
ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa 1 inci ve 2 nci fıkra hü
kümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uy
gulanacaktır.
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, bu şirket tarafından
ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, sözkonusu temettülerin
bu diğer Devletin bir mukimine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette bulu
nan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde, bu diğer Dev
let bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. Öde
nen temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde edilen
kazançtan veya gelirden oluşması durumu değiştirmez.
MADDE 11
FAİZ
1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, söz konusu mu
kim faizin gerçek lehdarı ise, bu diğer Devlette 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.
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a) Ukrayna'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya mahallî idarelerine veya Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankasına ödenen faizler Ukrayna yergisinden muaf tutulacaktır;
b) Türkiye'de doğan ve Ukrayna Hükümetine veya politik alt bölümlerine veya mahallî idare
lerine veya Ukrayna Ulusal Bankasına ödenen faizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır.
4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya borçlu
nun kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle ka
mu menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirler ile sözkonusu menkul
kıymetler, tahviller veya borç senetlerine bağlı prim ve ikramiyeler dahil olmak tîzere, geJirin elde
edildiği Âkit Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri ifade eder.
5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer
vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri
veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmaya
caktır. Bu durumda, olayına göre 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
6. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen fa
izin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Âkit
Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak iliş
kisiyle bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yer tara
fından yüklenildiğinde, sözkonusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde edil
diği 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 kararlaştınlacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son
bahsedilen 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 gayrimaddî hak be
delleri, sözkonusu mukim gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o
Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, bu şekilde alınacak vergi, tüm ödemelerin
gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır.
3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddî hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve tele
vizyon yayınlarında kullanılan bantlar dahil olmak üzere edebî, sanatsal veya bilimsel her nevi te
lif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya mooelin, planın, gizli formül veya üre
tim yönteminin veya sınaî, ticarî veya bilimsel teçhizatın veya sınaî, ticarî veya bilimsel tecrübeye
dayalı bilgi birikiminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeleri kap
sar.
4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdarı, sözkonusu bedelin
elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa veya bu
diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve sözkonuTürkiye Büyük Millet Meclisi
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taysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, olayına göre, 7 nci veya 14
üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
5. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, 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 veya sabit
yere sahip olduğunda ve gayrimaddî hak bedeli bu işyeri veya sabit yer tarafından yüklenildiğinde,
sözkonusu gayrimaddî hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin 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 var olan özel ilişki nedeniyle, böy
le bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aş
tığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ila
ve ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına
göre vergilendirilecektir.
MADDE 13
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gay
rimenkul 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 kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit yerin elden çıkarılma
sından doğan kazanç da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
3. Bir Âkit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıta
larının veya sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili menkul varlık
ların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilecektir.
4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan yarlıkların elden çıkarılmasından do
ğan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. Bu fıkra
daki hiç bir hüküm diğer Âkit Devletin, hisse senetleri, kurum hakları veya diğer menkul kıymet
lerin satışı veya transferi dolayısıyla bu diğer Âkit Devlette elde edilen sermaye değer artış kazanç
larını vergilemesini, alış ve satış arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde, engellemeyecektir.
MADDE 14
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ
1. Bir Âkit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faali
yetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Âkit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli
kullanabileceği bir sabit yere sahip olmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer kişi
böyle bir sabit yere sahip ise, yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir bu diğer Devlette
vergilendirilebilir.
2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sa
natsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra, doktorların, avukatların, mühendislerin,
mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır.
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BAĞIMLI FAALİYETLER
1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin
bir hizmet dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer Âkit Dev
lette ifa edilmedikçe, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette
ifa edilirse, buradan elde edilen sözkonusu gelir bu diğer Devlette vergilendirebilir.
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 malî yıl içinde başlayan veya sona eren herhangi
bir oniki aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalırsa, ve
b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adı
na 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 bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimince diğer Âkit
Devlette icra edilen bir çalışma karşılığında elde edilen ücret ve diğer gelirler, kişilerce ifa edilen
bu hizmet eğer:
a) Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına ilişkin bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj ve
ya kurma projesi ile ilgili,
b) Bir Âkit Devlet mukimi olan bir teşebbüs tarafından uluslararası trafikte işletilen bir gemi,
vapur, uçak veya kara nakil vasıtasında icra edilen işlerle ilgili ise
diğer Âkit Devlette vergilendirilmez. .
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
SANATÇI VE SPORCULAR

*>

1. 14 ve 15 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, sine
ma, radyo veya televizyon sanatçısının, bir müzisyon veya bir sporcunun diğer Âkit Devlette icra
ettiği bu nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, sanatçı
nın veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci maddele
rin hükümleriyle bağlı'kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit
Devlette vergilendirilebilir.
3. Bir sanatçı veya sporcunun bir Âkit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu
Devlete yapılan ziyaretin tamamen veya önemli ölçüde diğer Âkit Devletin, politik alt bölümünün
veya mahallî idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, bu Devlette vergiden istisna
edilecektir.
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- 2 4 MADDE18
EMEKLİ MAAŞLARI
1. 19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine
geçmiş çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri gelirler ile söz konusu
mukime yapılan düzenli ödemeler yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
2. "Düzenli Ödeme" terimi, bir gerçek kişiye para veya para ile ölçülebilir menfaatler karşılı
ğında tam ve yeterli ödemede bulunma taahhüdüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da be
lirlenebilir bir süre, belirli zamanlarda, düzenli olarak ödenecek belli bir meblağı ifade eder.
3. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devletin, politik alt bölümünün veya ma
hallî idaresinin sosyal güvenlik sistemi uyarınca yapılan düzenli ödemeler ile emekli maaşları ve
diğer benzeri ödemeler yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
MADDE 19
KAMU GÖREVLERİ

^

1. Bir Âkit Devlete, politik alt bölümüne veya mahallî idaresine bir kamu görevi dolayısıyla
bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından
veya bunlarca oluşturulan fonlardan yapılan ödemeler, emekli maaşları da dahil yalnızca bu Dev
lette vergilendirilecektir.
2. Bununla birlikte, söz konusu hizmet diğer Âkit Devlette verildiğinde ve gerçek kişi bu
Devletin bir mukimi olduğunda, söz konusu ödemeler, yalnızca bu diğer Âkit Devlette vergilendi
rilecektir. Ancak bu kişinin;
i) bu Devletin bir vatandaşı olması; veya
ii) yalnızca bu hizmeti ifa etmek için bu Devletin bir mukimi durumuna geçmemiş olması
zorunludur.
3. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümlü veya mahallî idaresi tarafından yürütülen ti
carî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında yapılan ödemelere ve emekli maaşlarına 15, 16
ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 20
ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER
1. Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mukimi du
rumunda olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim amacıyla bulunan
bir öğrenci veya stajyere geçim, öğrenim veya meslekî eğitimlerini sağlayabilmeleri için ilk bahse
dilen Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu Devlette vergilendirilmeyecektir.
2. Aynı şekilde, bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin
mukimi durumunda olan ve ilk bahsedilen Devlette esas itibariyle öğretim veya bilimsel araştırma
yapmak amacıyla bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinin iki yılı aşmayan bir süre veya süre
ler için öğretim veya araştırma karşılığmdaki kişisel hizmetleri dolayısıyla elde ettiği gelirler, söz
konusu ödemelerin ilk bahsedilen Devletin dışındaki kaynaklardan yapılması ve bilimsel araştırma
ların yalnızca kamu yararına olması durumunda ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir.
MADDE 21
DİĞER GELİRLER
1. Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddele
rinde belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
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- 2 5 2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir ha
riç olmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlette bulunan bir işyeri vasıtasıyla yü
rüttüğü ticarî faaliyetlerden veya bu diğer Devlette yer alan sabit bir yer vasıtasıyla icra ettiği ser
best meslek faaliyetlerinden elde ettiği gelire, bu işyeri veya sabit yer İle geliri doğuran hak veya
varlık arasında etkin bir bağ bulunması halinde, 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu du
rumda, olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 22
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 kullanabileceği bir sabit yere ait menkul varlıklardan oluşan servet, bu diğer Dev
lette vergilendirilebilir.
3. Bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından uluslararası trafikte işletilen gemi, vapur, uçak ve ka
ra nakil vasıtalarından ve sözkonusu gemi, vapur, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesine
tahsis edilen menkul varlıklardan oluşan servet, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir.
4. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer bütün servet unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendiri
lecektir.
MADDE 23
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ
Çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:
a) Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak diğer Âkit Devlette vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde veya servete sahip olduğunda, ilk bahsedilen Devlet bu muki
min gelirine veya servetine isabet eden vergiden, diğer Âkit Devlette gelir veya servet üzerinden
ödediği vergiye eşit bir miktarın doğrudan veya indirim yoluyla mahsup edilmesine müsaade ede
cektir. Bununla beraber söz konusu mahsup, bu diğer Devlette vergilendirilebilen gelir veya serve
te atfedilebilert (mahsuptan önce ödenen) gelir veya servet vergisi tutarını aşmayacaktır.
b) Bir Âkit Devlet mukimi bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak yalnızca diğer Devlette ver
gilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde veya servete sahip olduğunda, ilk bahsedilen Devlet bu ge
lir veya serveti matraha dahil edebilir, ancak bu gelir veya servet vergisinden, diğer Âkit Devlette
elde edilen gelir veya sahip olunan servete atfedilebilen gelir veya servet vergisi tutarının indirimi
ne müsaade edecektir.
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 bir vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklar
dır. Bu hüküm aynı zamanda, 1 inci madde hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, Âkit Devletlerden
birinin veya her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır.
2. Bir Âkit Devlet mukimi olan vatansız kişiler, her iki Âkit Devlette de, ilgili Devlet vatan
daşlarının aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları vergilemeden ve buna bağlı
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• - 26 mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükelleffyetlere tabi tutul
mayacaklardır.
3 . 1 0 uncu maddenin 4 üncü ve 6 ncı fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet te
şebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten
teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır.
4. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 ncı
fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünce diğer
Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, gayrimaddî hak bedeli ve diğer ödemeler, bu teşebbüsün
vergilendirilebilir kazancının belirlenmesinde, bu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devle
tin bir mukimine yapılmış gibi indirilebilir. Aynı şekilde, bir Âkit Devlet teşebbüsünce, diğer Âkit
Devletin bir mukimine ödenen bir borç, bu teşebbüsün vergilendirilebilir servetinin belirlenmesin
de, benzer koşullar altında, ilk bahsedilen Devletin bir mukimine ödenmiş gibi indirilebilecektir.
5. 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, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları veya olabilecekleri ver
gilemeden veya buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı
mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır.
1

6. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî veya ailevî durumları dolayısıyla
uyguladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygu
lama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır.
MADDE25
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi
için bu Anlaşmanın hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaa
tine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksı
zın, durumu mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına veya durumu 24 üncü maddenin 1 in
ci fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilir. Söz konusu
müracaatın, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında belirtilen süre içerisinde yapılması gerekmektedir.
2. Söz komusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr bir çözüme
ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Dev
letin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Uzlaşmaya varılan her husus,
Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında belirtilen süreler içerisinde uygulanacaktır.
3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından kay
naklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret gösterecekler-'
dir. Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte ver
gilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler.
4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşma
ya varabilmek için belirlenmiş yöntemler çerçevesinde birbirleriyle 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 DEĞİŞİMİ
Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, özellikle yasal vergiden kaçınmaya
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- 2 7 karşı hukukî hükümlerin uygulanmasını kolaylaştırmak ve vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla,
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 ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve adlî makamlar ve idarî ku- .
ruluşlar da dahil olmak üzere, yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri
veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya
makamlara verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğ
rultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında
veya adlî kararlar alınırken açıklayabilirler.
2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Âkit Devletlerin yetkili makamlarını:
a) Her iki Âkit Devletin yürürlükteki mevzuatına veya idarî uygulamalarına uymayacak idarî
önlemler alma;
b) Her iki 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
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz.
MADDE 27
DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK MEMURLARI
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının
uluslararası hukukun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrı
calıkları etkilemeyecektir.
MADDE 28
YÜRÜRLÜĞE GİRME
Herbir Âkit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatında öngörülen iş
lemlerin tamamlandığını diplomatik yoldan diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden
sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek; ve
a) Türkiye'de;
i) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen
Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; ve
ii) Diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birin
ci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için
hüküm ifade edecektir.
b) Ukrayna'da;
i) Temettü, faiz veya gayrimaddî hak bedelleri üzerinden alman vergiler yönünden, Anlaşma
nın yürürlüğe girdiği günü izleyen altmışıncı gün veya daha sonra yapılan her türlü ödemeler için;
. ii) Teşebbüslerin geliri üzerinden alınan vergiler yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini
takip eden takvim yılının bir Ocak günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemi için;
iii) Vatandaşlardan alman gelir vergisi yönünden, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği günü takip
eden altmışıncı gün veya daha sonra yapılan her türlü ödemeler için
hüküm ifade edecektir.
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YÜRÜRLÜKTEN KALKMA
Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedil inceye kadar yürürlükte kalacaktır.
Akit Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin bi
timinden sonra başlayan herhangi bir takvim yılının sonundan en az altı ay önce diplomatik yollar
dan yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma;
a) Türkiye'de;
i) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bi
timinden sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; ve
ii) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bitiminden sonra
başlayan vergilendirme yıllan için
hüküm ifade etmeyecektir.
b) Ukrayna'da;
i) Temettü, faiz ve gayrimaddî hak bedelleri üzerinden alınan vergiler yönünden, fesih ihbar
namesinin verildiği günü izleyen altmışıncı gün veya daha sonra yapılan her türlü ödemeler için;
ii) Teşebbüslerin geliri üzerinden alman vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verilmesini
takip eden takvim yılının bir Ocak günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemi için;
iii) Vatandaşlardan alınan gelir vergisi yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği günü izleyen
altmışıncı gün veya daha sonra yapılan her türlü ödemeler için
hüküm ifade etmeyecektir.
Bu hususları teyiden, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı imzala
dılar,
Türk, Ukrayna ve İngiliz dillerinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere
27.11.1996 tarihinde Ankara'da düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, İngiliz
ce metin geçerli olacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

UKRAYNA HÜKÜMETİ
ADINA

Abdullatif ŞENER
Maliye Bakanı

Valentyn M. KORONEVSKY
Maliye Bakanı
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında bugün akdedilen Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Ol
ma Anlaşmasını imzalayan taraflar, aşağıdaki hükmün Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluştur
duğu hususunda anlamışlardır.
10 uncu maddenin 3 üncü fıkrasıyla ilgili olarak:
Türkiye yönünden "temettü" teriminin, yatırım fonları ve yatırım şirketlerinden elde edilen ge
lirleri de kapsayacağı anlaşılmaktadır.
BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Protokolü
imzaladılar.
Türk, Ukrayna ve İngiliz dillerinde, her Uç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere,
27.11.1996 tarihinde, Ankara'da düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, İngi
lizce metin geçerli olacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

UKRAYNA HÜKÜMETİ
ADINA

Abdullatif ŞENER
Maliye Bakanı

Valentyn M. KORONEVSKY
Maliye Bakanı

m
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letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
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Başbakanlık
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Genel Müdürlüğü
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.9.1996
tarihinde kararlaştırılan "Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ül
kelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİNE

,

TARAF OLMA GEREKÇESİ
Bu Sözleşmenin amacı, özellikle Afrika'da olmak üzere ciddî kuraklık ve çölleşmeye maruz
ülkelerde sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere, uluslararası işbirliği
ve ortaklık düzenlemeleri ile desteklenen her düzeydeki etkin önlemler yoluyla çölleşme ile müca
dele edilmesi ve etkilerinin hafifletilmesidir.
Bilindiği üzere çölleşme ve kuraklık, dünya ülkelerinin büyük bölümünde etkisini gösteren,
global ölçekte mücadele ve işbirliğini gerektiren çok önemli bir çevre sorunudur.
1992 yılında Rio'da yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansında alınan karar çerçevesinde, çöl
leşme ile mücadele konusunda uluslararası bir sözleşme hazırlanması için Hükümetlerarası Müza
kere Komitesi (INCD) kurulmuştur.
Müzakere Komitesinin toplantılarında; çölleşme ve kuraklığın, küresel bir nitelik taşıdığı,
dünyanın bütün bölgelerini etkilediği ve çölleşme ile mücadele ve kuraklığın etkilerinin hafifletil
mesi amacıyla uluslararası toplumların ortak hareket etmesi gerektiği benimsenerek, Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesi hazırlanmıştır.
Sözleşme, 14-15 Ekim 1994 tarihlerinde Paris'te yapılan toplantıda imzaya açılmış ve ülkemiz
adına Çevre Bakanı tarafından imzalanmıştır.
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinde ülkeler, etkilenen ve gelişmiş olmak üzere iki gruba ay
rılmıştır.

- 2 Türkiye, dünyada toprakları en fazla erozyona uğrayan Güney, Güneydoğu Asya kuşağı için
de yer alan yüksek ve engebeli bir yapıya sahip bir ülkedir. Yurdumuzun % 46'sı 1000 - 2000 m.
yükseklikte olup, % 63'ü meyilli ve engebeli bir konuma sahiptir.
Binlerce yıldan beri yoğun arazi kullanımı, aşırı otlatma, tarla açma gibi nedenlerle doğal bit
ki örtüsü önemli ölçüde tahribata uğratılmış bulunan ülkemizde, her yıl erozyonla denizlere taşınan
sediment miktarı, diğer ülkeler ve kıtalara oranla kat kat fazladır.
Ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarına, insan sağlığına ve doğal kaynaklarına olumsuz etkiler
yapan ve tedbir alınmazsa gelecekte daha da yaygınlaşacağı kaçınılmaz olan bu sorunun çözümün
de uluslararası işbirliği sağlamayı amaçlayan Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, yarı kurak nite
likteki bölgelere sahip ülkemiz için özellikle önem taşımaktadır.
Ülkemizin, çölleşme ve kuraklığı ciddî biçimde yaşayan ve bundan etkilenen ülkeler grubun
da yer aldığı gozönüne alındığında, toprağın korunması, sahip olunan biyolojik ve ekolojik değer
lerin zarar görmemesi yönündeki çalışmalara finansman sağlanmasını ve teminen sözleşmeye taraf
olunmasının Türkiye açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
Çevre Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Çevre Komisyonu
Esas No.: 1/533
' Karar No : 3
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

25.11.1996

Başkanlığınızca Komisyonumuza 1.11.1996 tarihinde gönderilen "Özellikle Afrika'da Ciddî
Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun
21.11.1996 tarihli toplantısında, Çevre Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TEMA Vakfı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunla
rı Derneği temsilcilerinin katılımı ile görüşülmüştür.
Tasarı ile, dünyada çevre sorunlarının artması sonucu ortaya çıkan erozyon ve çölleşme sorun
larının çözemlenmesinde uluslararası işbirliği sağlamak amaçlanmıştır. Büyük bir bölümü yarı ku
rak nitelikteki bölgelere sahip olan Türkiye için toprağın kullanılması ve zengin biyolojik çeşitlili
ğimizin zarar görmemesi yönündeki çalışmalara malî destek sağlanması yolunu açan bu Sözleşme
yi onaylamak uygun bulunmuştur.
Tasarının, tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçilmiş ve sonuçta tasa
rı, Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Sözleşmenin bir an önce hayata geçirilmesi, Türkiye'nin en önemli çevre sorunlarından biri
olan erozyon sorununun çözümüne hız kazandırılması açısından çok önemlidir. Bu nedenle Komis
yonumuz tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca Genel Kurulda öncelikli olarak görüşülme
si hususunda temenni kararı almıştır.
Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

Sözcü

Feridun Pehlivan

İsmail Yılmaz

Bursa

İzmir
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Kâtip
Levent Mıstıkoğlu
Hatay
(İmzada bulunamadı)
Üye
Murtaza Özkanlı
Aksaray
Üye
Abbas İnceayan
Bolu
(İmzada bulunamadı)
Üye
Hayati Korkmaz
Bursa
Üye
Mustafa Kemal Ateş
Kilis
Üye
Fikret Uzunhasan
Muğla

Üye
H. İbrahim Özsoy
Afyon
(İmzada bulunamadı)
Üye
Abdulhaluk Mutlu
Bitlis
(İmzada bulunamadı)
Üye
Mustafa Yünlüoğlu
Bolu
Üye
İrfan Gürpınar
Kırklareli
Üye
Mustafa Kemal Dedeoğlu
Muğla
(İmzada bulunamadı)
••' Ü y e

Fevzi Aytekin Tekirdağ

Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu

19.3.1997

Esas No. : 11533
Karar No. : 64
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Özellikle Afrika'da Ciddî. Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Müca
dele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı Komisyonumuzun 13 Mart 1997 Tarihli 10 uncu Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Çevre
Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
Başta Afrika olmak üzere ciddî kuraklık ve çölleşmeye maruz ülkelerde, ortak etkin önlemler
alınarak çölleşme ile mücadele edilmesi amacını taşıyan tasarı, ülkemizin çölleşme ve kuraklıktan
etkilenen ülkeler grubunda yer aldığı gözönüne alınarak, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arzolunur.
Sözcü

Üye

Cefi Jozef Kamhi

Mehmet Sağdıç

İstanbul

Ankara
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Üye

Arif Ahmet Denizolgım

Ali Rahmi Beyreli

Antalya

Bursa

Üye

Üye

Hikmet Çetin

Halil Yıldız

Gaziantep

İsparta

Üye

Üye

Mukadder Başeğmez

Hüseyin Kansu

istanbul

istanbul

Üye

•

.Üye

Osman Yıımakoğuİları

Haluk Yıldız

İstanbul

Kastamonu

Üye

Üye

Cemal Özbilen

Yaşar Canbay

Kırklareli

Malatya
Üye
Bayram Fırat Dayanıklı
Tekirdağ
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık vc/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mü
cadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
MADDE 1. - 15 Ekim 1994 tarihinde ülkemiz tarafından imzalanan Özellikle Afrika'da Cid
dî Kuraklık ve/vcya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele İçin Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof Dr. Necmettin Erbakan
Başbakan
Devlet Bakanı
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd..
F. Adak
Prof. Dr. T. Çiller
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Doç. Dr. A. Gül
N. Ercan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Prof Dr. S. Tekir
/. Saygın
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. Altınsoy
N. Kurt
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
L. Esengün
N. K. Zeybek
Devlet Bakanı/
Devlet Bakanı
A.C. Tunç
M. S. Ensarioğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
G. Dağdaş
B. Aksoy
Devlet Bakanı
-Devlet Bakanı
T. R. Güneri
H.U. Söylemez
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. Giinbey
A. Yılmaz
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Dr. A. Demircan
B. Şeker
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
T. Tayan
Ş. Kazan
Maliye Bakanı
İçişleri Bakanı
Doç. Dr. A. Şener.
M. Ağar
Bay. ve İskân Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
C. Ayhan
Prof Dr. M. Sağlam
Ulaştırma Bakanı
Sağlık Bakanı
Ö. Barutçu
Y. Aktuna
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
N. Çelik
M. Demirci
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. R. Kutan
Y.Erez
Turizm Bakanı
Kültür Bakanı
B. Yücel
İ. Kahraman
Çevre Bakanı
Orman Bakanı
M. Z. Tokar
M. H. Dağlı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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ÇEVRE KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya
Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle
Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı

Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya
Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle
Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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- 8 ÖZELLİKLE AFRİKA'DA, CİDDÎ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKE-"
LERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşmenin Tarafları,
Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarının merkezinde etkilenen ve
ya tehdit altında olan alanlardaki insanların olduğunu doğrulayarak, Devletler ve uluslararası örgüt
ler de dahil olmak üzere uluslararası topluluğun çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkileri konusun
daki acil duyarlılığını yansıtarak,
Kurak, yan-kurak ve az yağışlı alanlar toplamının, yeryüzündeki arazi yüzölçümünün büyük
bir oranını oluşturduğunu ve bu alanların da dünya nüfusunun büyük bir kesiminin yaşam çevresi
ve geçim kaynağı olduğunu bilerek,
Çölleşme ve kuraklık sorunlarının küresel bir nitelik taşıdığını, dünyanın bütün bölgelerini et
kilediğini ve çölleşmeyle mücadele ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletmek için uluslararası top
luluğun ortak eyleminin gerektiğini kabul ederek,
Ciddî kuraklık ve/veya çölleşme sorunlarına maruz ülkeler arasında, başta en az gelişmiş ül
keler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ağırlıkla yer aldığını ve bu olguların özellikle Afrika'daki trajik sonuçlarını dikkate alarak,
Çölleşmenin fiziksel, biyolojik, politik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerin karmaşık et
kileşimleri sonucunda ortaya çıktığını da dikkate alarak,
Etkilenen ülkelerin çölleşme ile yeterince mücadele kabiliyetinin ticaretten ve uluslararası
ekonomik ilişkilerin ilgili yönlerinden etkilenmesini göz önüne alarak,
Sürdürülebilir ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasının,
özellikle Afrika'da, etkilenen gelişmekte olan ülkelerin önceliklerini oluşturduğunun ve bunun sür
dürülebilirlik hedeflerini karşılamanın temel koşulu olduğunun bilincinde olarak,
Çölleşme ve kuraklığın, yoksulluk, kötü sağlık ve beslenme, koşulları, gıda güvencesinden
yoksunluk gibi önemli sosyal sorunlarla ve göç, zorunlu göç ve demografik dinamiklerden kaynak
lanan sorunlarla etkileşimleri sonucunda sürdürülebilir kalkınmayı etkilediğini akılda tutarak,
Devletlerin ve uluslararası örgütlerin çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme
konusundaki ve özellikle de 1977 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansında
kabul edilen Çölleşmeyle Mücadele Eylem Planına ilişkin uygulamalardaki geçmiş çaba ve dene
yimlerine önemini takdir ederek,
•
Geçmişteki tüm çabalara karşın, çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme ko
nusunda istenilen ilerlemenin sağlanamamış olduğunu ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında her
düzeyde yeni ve daha etkin bir yaklaşım gerektiğini idrak ederek,
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında alınan ve çölleşmeyle mücadelede bir
temel oluşturan kararların, özellikle de gündem 21 ve onun 12 nci bölümünün geçerliliğini ve uy
gunluğunu kabul ederek,
Gelişmiş ülkelerin Gündem 21 'in 33 üncü bölümünün 13 üncü paragrafında mevcut taahhüt
lerini bunun ışığında teyit ederek,
47/188 sayılı Genel Kurul kararını ve özellikle bu kararda Afrika için öngörülen önceliği, çöl
leşme ve kuraklık konusunda ilgili tüm diğer Birleşmiş Milletler karar ve programlarını ve gerek
Afrika ülkelerinin gerekse diğer bölgelerdeki ülkelerin ilgili deklarasyonlarını hatırlayarak,
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde, Devletlerin sa
hip oldukları kaynakları kendi çevre ve kalkınma politikaları doğrultusunda egemen olarak kullan
ma hakları bulunduğunu ve kendi yetki ve kontrol sınırları dahilindeki faaliyetlerin diğer DevletTiirkiye Büyük Millet Meclisi
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lukları bulunduğunu 2 nci ilkesinde belirtilen Çevre ve Kalkınma konulu Rio deklarasyonunu teyit
ederek,
Ulusal Hükümetlerin çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmekte kritik bir rol
oynadıklarını ve bu alandaki ilerlemenin etkilenen bölgelerde eylem programlarının yerel olarak
uygulanmasına bağlı olduğunu kabul ederek,
Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmekte uluslararası işbirliği ve ortaklık
ların önemini ve gerekliliğini de kabul ederek,
Başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelere, eksiklikleri halinde bu sözleşme
çerçevesindeki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerini güçleştirecek olan ve yeni ve ek
fonlar da dahil olmak üzere hatırı sayılır malî kaynakları ve teknolojiye erişimi de içeren etkin araç
lar sağlanmasının önemini de ayrıca kabul ederek,
Çölleşme ve kuraklığın Orta Asya ve Kafkas ülkeleri üzerindeki etkisi hakkında endişelerini
belirterek,
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerindeki çölleşme ve/veya kuraklıktan etkile
nen bölgelerde kadınların oynadığı önemli rolü ve çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini
hafifletme programlarının her düzeyinde gerek kadın gerekse erkeklerin tam katılımını sağlamanın
önemini vurgulayarak,
Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme programlarında sivil toplum kuruluş
larının ve önemli diğer grupların özel rolünü vurgulayarak,
Uluslararası ve ulusal toplulukların karşı karşıya oldukları küresel ölçekteki diğer çevre sorun
ları ile çölleşme arasındaki ilişkiyi akılda tutarak,
Çölleşmeyle mücadelenin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Biyolo
jik Çeşitlilik Sözleşmesi ve diğer ilgili çevre sözleşmelerinin hedeflerinin gerçekleştirilmesine sağ
layabileceği katkıları da akılda tutarak,
Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme stratejilerinin, sağlam sistematik
gözlemlere ve derin bilimsel bilgilere dayandırıldıkları ve sürekli değerlendirmeye tabi tutuldukla
rı takdirde en etkin olacaklarına inanarak,
Ulusal plan ve önceliklerin uygulanmasını kolaylaştırmak için, uluslararası işbirliğinin etkin
lik ve koordinasyonunun iyileştirilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu kabul ederek,
- Şimdiki ve gelecekteki kuşaklar yararına çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafif
letmek için gereken eylemlere girişilmesinde kararlı olarak,
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.
KISIM
GİRİŞ
Madde 1
KULLANILAN TERİMLER
Bu Sözleşmenin amaçlan açısından :
(a) "Çölleşme", kurak, yarı-kurak ve az yağışlı alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faali
yetleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan toprak bozulmasını ifade eder;
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(b) "Çölleşmeyle mücadele", kurak, yarı-kurak ve az yağışlı alanlarda sürdürülebilir kalkın
ma için arazinin entegre olarak geliştirilmesinin bir parçası olan ve
(i) arazi bozulmasını önlemeye ve/veya azaltmaya,
(ii) kısmen bozulmuş arazinin rehabilitasyonuna, ve
(iii) Çölleşmiş arazinin geri kazanılmasına
yönelik faaliyetleri içerir;
(c) "Kuraklık", yağışların kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi sonu
cu arazi ve kaynak üretim sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddî hidrolojik dengesizlikle
re yol açan doğal olayı ifade eder;
(d) "Kuraklığın etkilerini hafifletme", çölleşmeyle mücadeleyle ilgili olarak toplumun ve do
ğal sistemlerin kuraklığa karşı hassasiyetlerini azaltmak için kuraklığın önceden tahminine ilişkin
faaliyetleri içerir;
(e) "Arazi", toprak, bitki örtüsü ve diğer canlıları kapsayan biyo-üretken karasal sistemi ve
sistem içinde işleyen ekolojik ve hidrolojik prosesleri ifade eder;
(f) "Arazi bozulması", kurak, yarı-kurak ve yarı nemli:
(i) rüzgâr ve/veya suyun etkisiyle oluşan toprak erozyonu;
(ii) toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik veya ekonomik özelliklerinin bozulması; ve
(iii) bitki örtüsünün uzun süreli kaybı;
gibi insan faaliyetlerinden ve yaşam çevresi biçimlerinden kaynaklanan prosesler de dahil ol
mak üzere bir prosesin veya prosesler bileşiminin veya arazi kullanımının neden olduğu, yağmur
la beslenen ekili alanlarda, sulama yapılan ekili alanlarda veya otlak, mera, orman ve ağaçlık alan
larda biyolojik ve ekonomik verim ve çeşitlilik azalmasını ve kaybını ifade eder;
(g) "Kurak, yarı-kurak ve yan nemli olan alanlar", kutup ve kutup-altı bölgelerinin dışında
kalan ve yıllık yağış miktarının evapotranspirasyon potansiyeline oranı 0.05 ile 0.65 arasında olan
alanları ifade eder;
(h) "Etkilenen alanlar", çölleşmeden etkilenen veya çölleşme tehdidi altında bulunan kurak,
yarı-kurak ve/veya yarı nemli olan alanları ifade eder;
(i) "Etkilenen ülkeler", topraklarının bir kısmı veya tümü etkilenen alanlardan oluşan ülkele
ri ifade eder;
(j) "Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü", belli bir bölgedeki bağımsız Devletler tarafın
dan oluşturulan ve bu Sözleşme ile düzenlenen konularda yetkili olan ve kendi usulleri uyarınca bu
Sözleşmeyi imzalamaya, onaylamaya, kabul etmeye ve uygun görmeye veya Sözleşmeye katılma
ya yetkilendirilmiş olan bir örgütü ifade eder;
(k) "Gelişmiş ülke Taraflar", gelişmiş ülke Tarafları ve gelişmiş ülkelerce oluşturulan bölge
sel ekonomik entegrasyon örgütlerini ifade eder.
Madde 2
AMAÇ
1. Bu Sözleşmenin amacı, etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkı
da bulunmak üzere Gündem 21 ile uyumlu entegre bir yaklaşım çerçevesinde uluslararası işbirliği
ve ortaklık düzenlemeleri ile desteklenen her düzeyde etkin eylemler yoluyla, özellikle Afrika'da
olmak üzere ciddî kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle mücadele etmek ve
kuraklığın etkilerini hafifletmektir.
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— ıı 2. Bu amaca ulaşmak için, etkilenen alanlarda, aynı anda hem arazinin verimliliğini iyileştirerek, hem de arazi ve su kaynaklarının rehabilitasyonunu, korunmasını ve sürdürülebilir yönetimi
ni sağlayarak özellikle yerel topluluklar düzeyinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi üzerinde
odaklasan uzun dönemli stratejilerin uygulanması gerekecektir.
Madde 3
İLKELER
Bu Sözleşmenin amacının gerçekleştirilmesi ve hükümlerinin uygulanmasında Tarafları, diğer
hususların yanısıra, aşağıdaki ilkeler yönlendirecektir :
(a) Taraflar, çölleşmeyle mücadele ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletme programlarının ta
sarlanmasında ve uygulanmasında kararlara halkın ve yerel toplulukların katılımını sağlamalı, ulu
sal ve yerel düzeylerdeki eylemleri kolaylaştırmak üzere daha üst düzeylerde yapabilir kılan bir or
tamın yaratılmasına çalışmalıdırlar;
(b) Taraflar, uluslararası bir dayanışma ve ortaklık ruhu içinde alt-bölge ve bölge düzeylerin
de ve uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyonu iyileştirmeli, malî, beşerî, örgütsel ve teknik .'
kaynakları gereksinilen yerlere daha iyi yönlendirmelidirler;
(c) Taraflar, her düzeyde hükümet, topluluk, sivil toplum kuruluşu ve arazi sahipleri arasın
daki işbirliğini bir ortaklık ruhu içinde geliştirerek, etkilenen bölgelerde arazinin ve kıt su kaynak
larının niteliğinin ye değerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamalı ve bunların sürdürülebilir kullanı
mı için çalışmalıdırlar; ve
(d) Taraflar, başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, etkilenen gelişmekte olan ülke Taraf
ların özel gereksinim ve koşullarını göz önüne almalıdırlar.
KISIM II
GENEL HÜKÜMLER
Madde 4
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Taraflar bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini münferiden veya mevcut ya da ön
görülen iki taraflı ve çok taraflı düzenlemeler veya bunların bileşimi kapsamında müştereken yeri
ne getirecekler ve her düzeyde çabaların koordinasyonuna ve tutarlı uzun dönemli stratejilerin ge
liştirilmesine gereken önemi vereceklerdir.
2. Bu Sözleşmenin amacına ulaşması için Taraflar:
(a) çölleşme ve kuraklık süreçlerinin fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik yönlerine eğilen
entegre bir yaklaşımı benimseyecek;
(b) sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici nitelikte, yapabilir kılan bir uluslararası ekonomik
ortamın yaratılmasını sağlamak amacıyla, uluslararası ticaret, pazarlama düzenlemeleri ve borçlar
açısından etkilenen gelişmekte olan Taraf Ülkelerin durumlarına ilgili uluslararası ve bölgesel ku
ruluşlarda gereken ilgiyi gösterecek;
(c) yoksulluğu giderme stratejilerini, çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme
çabaları ile bütünleştirecek;
(d) çölleşme ve kuraklık sorunu ile ilişkili olarak gerek çevre koruma gerekse toprak ve su
kaynaklarının korunması konularında etkilenen Taraf Ülkeler arasında işbirliği yapılmasını destek
leyecek;
(e) alt-bölgesel, bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirecek;
(f) ilgili hükümetler arası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği yapacak;
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(g) tekrarların önlenmesi gereğini göz önünde tutarak, gerekirse kurumsal mekanizmaları ka
rarlaştıracak; ve
(h) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme amacıyla önemli finansman kay
naklarının harekete geçirilerek etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflara yönlendirilmesinde, mev
cut iki taraflı ve çok taraflı malî mekanizma ve düzenlemelerin kullanılmasını destekleyeceklerdir.
3. Etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflar, Sözleşmenin uygulanmasında yardımdan yararla
nabilirler.
Madde 5
ETKİLENEN ÜLKE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Etkilenen ülke Taraflar, 4 üncü maddedeki yükümlülüklerine ek olarak :
(a) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme konusuna gereken önceliği ver
meyi, kendi koşul ve imkânları dairesinde yeterli kaynakları ayırmayı;
(b) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmek için, sürdürülebilir kalkınma
plan ve/veya politikaları çerçevesinde strateji ve öncelikleri belirlemeyi;
(c) çölleşmenin temelindeki nedenlere eğilerek, çölleşme sürecine katkıda bulunan sosyo
ekonomik faktörlere özel bir önem vermeyi;
(d) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarında, sivil toplum kuru
luşlarının da desteği ile yerel halkın ve özellikle kadınların ve gençlerin bilincini geliştirmeyi ve
katılımını sağlamayı; ve
(e) mevcut yasaları güçlendirerek veya böyle yasalar yoksa yenilerini çıkararak ve uzun dö
nemli politika ve eylem programlan geliştirerek yapabilir kılan bir ortamı yaratmayı
yükümlenirler.
Madde 6
GELİŞMİŞ ÜLKE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Gelişmiş ülke Taraflar; 4 üncü maddedeki genel yükümlülüklerine ek olarak :
(a) başta Afrika'dakiler ve en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülke Tarafla
rın çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarını kararlaştırıldığı gibi aktif
olarak münferiden veya müştereken desteklemeyi;
(b) başta Afrika'dakiler olmak üzere, etkilenen gelişmekte olan ülke Tarafların çölleşmeyle
mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmeye yönelik kendi uzun dönemli plan ve stratejilerini et
kin bir biçimde geliştirip uygulamalarına yardımcı olacak önemli malî kaynak ve diğer destek bi
çimlerini sağlamayı;
(c) 20 nci maddenin 2 nci (b) paragrafı uyarınca yeni ve ek kaynakların harekete geçirilmesi
ni desteklemeyi;
(d) özel sektör ve diğer hükümet dışı kaynaklardan finansman sağlanmasını teşvik etmeyi; ve
(e) başta gelişmekte olan ülke Taraflar olmak üzere, etkilenen ülke Tarafların uygun teknolo
ji, bilgi ve knoYV-hovv'a erişimlerini kolaylaştırmayı ve desteklemeyi
yükümlenirler.
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AFRİKA İÇİN ÖNCELİK
Bu Sözleşmenin uygulanmasında Taraflar, diğer bölgelerdeki gelişmekte olan ülke Tarafları
ihmal etmeden, Afrika'da hüküm süren özel durum nedeniyle, bu bölgedeki etkilenen ülke Taraf
lara öncelik tanıyacaklardır.
Madde 8
DİĞER SÖZLEŞMELERLE İLİŞKİSİ
1. Her bir anlaşma çerçevesindeki faaliyetlerden azamî yarar sağlamak ve tekrarlardan kaçın
mak için Taraflar, bu Sözleşme ve eğer Taraf iseler ilgili diğer uluslararası anlaşmalar ve özellikle
de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
kapsamındaki faaliyetlerin koordinasyonunu teşvik edeceklerdir. Taraflar, özellikle araştırma, eği
tim, sistematik gözlem, bilgi toplama ve bilgi alışverişi alanlarında, ilgili anlaşmaların amaçlarına
ulaşmasında bu faaliyetlerin katkısı bulunduğu oranda müşterek programlar yürütülmesini teşvik
edeceklerdir.
2. Bu Sözleşmenin hükümleri, herhangi bir Tarafın bu Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe
girmesinden önce taraf olduğu iki taraflı, bölgesel veya uluslararası bir anlaşmadan doğan hak ve
yükümlülüklerini etkilemeyecektir.
KISIM III
EYLEM PROGRAMLARI, BİLİMSEL VE TEKNİK
İŞBİRLİĞİ VE DESTEKLEYİCİ ÖNLEMLER
Bölüm 1
EYLEM PROGRAMLARI
Madde 9
TEMEL YAKLAŞIM
1. Etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflar ile bölgesel uygulama eki çerçevesinde olsun ol
masın ulusal bir eylem programı hazırlama niyetini Daimî Sekreterya'ya yazılı olarak bildirmiş
olan diğer etkilenen ülke Taraflar, 5 inci maddeden doğan yükümlülüklerini yerine getirirlerken,
çölleşme ile mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme stratejisinin merkezi unsuru olarak konuy
la ilgili mevcut başarılı plan ve programlar ile alt-bölgesel ve bölgesel eylem programlarını müm
kün olduğunca kullanarak ve bunları esas alarak ulusal eylem programlarını hazırlayacak, açıkla
yacak ve uygulayacaklardır. Bu nevi programlar, saha faaliyetlerinden çıkarılan derslere ve araştır
ma sonuçlarına dayanarak sürekli bir katılımcı süreç içinde güncelleştirilecektir. Ulusal eylem
programlarının hazırlanması, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ulusal politikaların formülasyonu
için gösterilen diğer çabalarla karşılıklı olarak yakından bağlantılandırılacaktır..
2. 6 ncı madde uyarınca gelişmiş ülke Taraflarca çeşitli biçimlerde yardım sağlanmasında,
başta Afrika'dakiler olmak üzere etkilenen gelişmekte olan ülke Tarafların ulusal, alt-bölgesel ve
bölgesel eylem programlarının doğrudan veya ilgili çok taraflı örgütler kanalıyla veya her iki şe
kilde kararlaştırıldığı üzere desteklenmesine öncelik tanınacaktır.
3. Taraflar, eylem programlarının detaylandırılmalannın, uygulanmalarının ve izlenmelerinin
Birleşmiş Milletler sistemindeki organ, fon ve programlar ile kendi yetki ve imkânları dahilinde di
ğer ilgili hükümetler arası örgütler, akademik kurumlar, bilimsel çevreler ve sivil toplum kuruluş
ları tarafından desteklenmesini teşvik edeceklerdir.
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Madde 10
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARI
1. Ulusal eylem programlarının amacı, çölleşmeye katkıda bulunan faktörleri ve çölleşmeyle
mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmek için gereken pratik önlemleri tanımlamaktır.
2. Ulusal eylem programlan hükümetin, yerel toplulukların ve arazi kullanıcılarının rollerini
belirleyecek, mevcut ve gereken kaynakları belirtecektir. Bu programlar, diğer hususların yanısıra:
(a) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmeye yönelik uzun dönemli strateji
leri içerecek, uygulamaya ağırlık verecek ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ulusal politikalarla
entegre edilecek;
(b). değişen koşullan yanıtlayacak düzeltmelere izin verecek ve yerel düzeyde farklı sosyo
ekonomik, biyolojik ve jeofiziksel koşullarla başa çıkabilecek kadar esnek olacak;
(c) henüz bozulmamış veya çok az bozulmuş arazilerde koruyucu önlemlerin uygulanmasına
özel bir özen gösterecek;
(d) ulusal klimatolojik, meteorolojik ve hidrolojik imkânları ye kuraklığa ilişkin erken uyarı
imkânlarını güçlendirecek;
(e) verici topluluk, her düzeyde hükümetler, yerel halk ve topluluk grupları arasında ortaklık
ruhu içinde işbirliği ve koordinasyonu geliştiren politikaları destekleyerek kurumsal çerçeveleri
güçlendirecek ve yerel halkın gereken bilgi ve teknolojiye erişimini kolaylaştıracak;
(f) sivil toplum kuruluşlarının ve kadınlı erkekli tüm yerel halkın, özellikle de çiftçi ve hay
vancılar ile onları temsil eden örgütlerde dahil olmak üzere kaynakların kullanıcılarının, ulusal ey
lem programlarına ilişkin politika planlama, karar verme, uygulama ve gözden geçirme süreçleri
ne yerel, ulusal ve bölgesel düzeylerde etkin bir biçimde katılımını sağlayacak; ve
(g) uygulamaya ilişkin düzenli izleme ve gelişme raporları isteyeceklerdir.
3. Ulusal eylem programları, kuraklığa karşı hazırlanmak ve kuraklığın etkilerini hafifletmek
için, diğer hususların yanısıra aşağıdaki önlemlerin bazılarını veya tümünü içerebilir :
(a) yerel ve ulusal tesisler ile alt-bölge ve bölge düzeylerinde müşterek sistemler de dahil ol
mak üzere erken uyarı sistemlerinin ve çevresel nedenlerle yerinden olan kişilere yardım mekaniz
malarının yerine göre kurulması ve/veya güçlendirilmesi;
(b) kuraklığa karşı hazırlıkların ve kuraklık yönetiminin, mevsimlere ve yıllara göre iklim tah
minlerini de dikkate alan kuraklık kriz planlarını da içerecek biçimde, yerel, ulusal, alt-bölgesel ve
bölgesel düzeylerde güçlendirilmesi;
,
(c) özellikle kırsal alanlarda, depolama ve pazarlama tesisleri de dahil olmak üzere gıda gü
vence sistemlerinin yerine göre kurulması ve/veya güçlendirilmesi;
(d) kuraklığa yatkın alanlarda gelir sağlayıcı alternatif geçim projelerinin geliştirilmesi; ve
(e) gerek tarım gerekse hayvancılık için sürdürülebilir sulama projelerinin geliştirilmesi,
4. Ulusal eylem programlan, her etkilenen Taraf ülkelere özgü koşul ve gereksinimler dikka-tc alınarak, çölleşmeyle mücadeleye ve kuraklığın etkilenen alanlarda ve halkın üzerinde etkisini
hafifletmeye yönelik başka önlemlerin yanısıra, aşağıdaki öncelik alanlarının bir bölümüne veya
hepsine ilişkin önlemleri de içerirler : Yoksulluğun giderilmesini ve gıda güvencesi sağlanmasını
amaçlayan programlan güçlendirmek için alternatif geçim kaynaklarının desteklenmesi ve ulusal
ekonomik ortamların iyileştirilmesi; demografik dinamikler; doğal kaynakların sürdürülebilir
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kullanımı; kurumsal ve yasal çerçeveler; hidroloji ve meteoroloji hizmetlerini de içerecek biçimde
değerlendirme ve sistematik gözlem yeteneklerinin güçlendirilmesi, kapasitelerin oluşturulması,
eğitim, kamu duyarlılığının artırılması.
Madde

İ

l

i

ALT-BÖLGESEL VE BÖLGESEL EYLEM PROGRAMLARI
Etkilenen Taraf ülkeler, ulusal programlarını uyumlulaştıracak, tamamlayacak ve verimliliği
ni artıracak alt-bölgcsel ve/veya bölgesel eylem programlarının ilgili bölgesel uygulama eklerine
uygun olarak hazırlanmasında istişare ve işbirliği yapacaklardır. 10 uncu madde hükümleri, gere
ken değişikliklerle alt-bölgesel ve bölgesel programlara uygulanacaktır. Bu işbirliği, sınırlar ötesi
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, bilimsel ve teknik işbirliği ve ilgili kurumların güçlen
dirilmesi için üzerinde mutabık kalınmış müşterek programları da içerebilir.
Madde 12
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
Etkilenen Taraf ülkeler, diğer Taraflar ve uluslararası toplulukla birlikte, bu Sözleşmenin uy
gulanması açısından yapabilir kılan bir uluslararası ortamın geliştirilmesini sağlamak üzere işbirli
ği yapmalıdırlar. Bu işbirliği, bilimsel araştırma ve geliştirme, bilginin toplanması ve yayılması ve
malı kaynakların yanısıra, teknoloji transferi alanlarını da kapsamalıdır.
Madde 13
EYLEM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE
VE UYGULANMASI İÇİN DESTEK
1. 9 uncu madde uyarınca eylem programlarının desteklenmesine ilişkin önlemler arasında,
diğer hususların yanısıra :
(a) gereken uzun dönemli planlamaya imkân vermek üzere, eylem programlarında önceden
kestirilebilirliği sağlayacak finansal işbirliği;
(b) başarılı pilot program faaliyetlerinin gerekirse başka yerlerde tekrarlanabiliıiiğini sağla
mak üzere, sivil toplum kuruluşlarının eylemleri de dahil olmak üzere, yerel düzeyde daha iyi des-.
tek sağlanmasını mümkün kılan işbirliği mekanizmalarım geliştirilmesi ve kullanılması;
(c) yerel topluluk düzeyinde katılımcı eylemler için öngörülen deneysel ve tekrara dayalı yak
laşımla uyumlu olacak biçimde projelerin tasarım, finansman ve uygulamalarında daha fazla esnek
lik; ve
(d) işbirliği ve destek programlarının etkinliğini artıracak idarî ve malî usuller
bulunmalıdır.
2. Etkilenen gelişmekte olan Taraf ülkelere bu tür destekler sağlanırken, Afrika ülkesi Taraf
lara ve en az gelişmiş ülke Taraflara öncelik tanınacaktır.
Madde 14
EYLEM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE
VE UYGULANMASINDA KOORDİNASYON
1. Taraflar, eylem programlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında, doğrudan veya ilgili
hükümetler arası örgütler vasıtasıyla, birbirleri ile yakın mesai yapacaklardır.
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2. Tekrarların önlenmesi, müdahale ve yaklaşımlar arasında uyum sağlanması ve yardımın et
kisinin maksimize edilmesi için gelişmiş ülke Taraflar, gelişmekte olan ülke Taraflar, ilgili hükü
metler arası örgütler ve sivil toplum kuruluşları arasında mümkün olan en,eksiksiz koordinasyonu
sağlamak amacıyla, Taraflar özellikle ulusal düzeyde ve saha düzeyinde operasyonel mekanizma
lar geliştireceklerdir. Etkilenen gelişmekte olan ülkelerde, kaynakların verimli kullanımının, mak
simize edilmesi, gereksinimleri yanıtlayan yardımlar sağlanması ve bu Sözleşme çerçevesindeki
ulusal eylem program ve önceliklerinin uygulanması için, uluslararası işbirliğine ilişkin faaliyetle
rin koordinasyonuna öncelik verilecektir.
Madde 15
BÖLGESEL UYGULAMA EKLERİ
Eylem programlarına dahil edilecek unsurlar, etkilenen Taraf ülkeler veya bölgeler için geçer
li olan sosyo-ekonomik, coğrafî ve iklimsel faktörlerin yanısıra ekonomik gelişme düzeylerine gö
re seçilip uyarlanacaktır. Belli alt-bölgeler ve bölgeler için eylem programlarının hazırlanmasına,
bunların hangi konulara ağırlık vereceklerine ve içeriklerine ilişkin rehber ilkeler bölgesel uygula
ma eklerinde verilmektedir.
Bölüm 2
BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ
-

Madde 16
BİLGİ TOPLAMA, ANALİZ VE DEĞİŞİMİ

Taraflar, etkilenen alanlarda toprak bozulmasını sistematik olarak gözlemlenmesini, kuraklık
ve çölleşmenin süreç ve etkilerinin daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak üzere,
konuyla ilgili kısa ve uzun dönemli veri ve bilgilerin toplanmasını, analizini ve değişimini, her bi
ri kendi imkânları dahilinde koordine ve entegre etme konusunda görüş birliğine varmışlardır. Böy
lece, diğer hususların yanısıra, olumsuz iklim değişimi dönemlerinde başta yerel halk olmak üzere
her düzeyde kullanıcıların pratik bir biçimde yararlanabileceği erken uyarı ve önceden planlamalar
mümkün olacaktır. Bu amaçla Taraflar, yerine göre :
(a) her düzeyde bilginin toplanmasına, analizine, değişimine ve sistematik gözlemlerin yapıl
masına hizmet eden ve diğer hususların yanısıra :
(i) birbiriyle uyumlu standart ve sistemlerin kullanılmasını hedefleyen;
(ii) uzak alanlar da dahil olmak üzere ilgili verileri ve istasyonları kapsayan;
(iii) arazi bozulmasına ilişkin verilerin toplanması, iletimi ve değerlendirilmesinde modern
teknolojiyi kullanan ve yayan; ve
(iv) ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel düzeylerdeki veri ve bilgi merkezlerini küresel bilgi kay
nakları ile daha yakından ilişkilendiren
küresel bir kurumlar ve tesisler ağının işlerliğini sağlayacak ve güçlendirecek;
(b) somut sorunların çözülebilmesi açısından, bilginin toplanma, analiz ve değişiminin yerel
toplulukların ve karar vericilerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmasını ve yerel topluluk
ların bu faaliyetlere katılmalarını sağlayacak;
(c) diğer hususların yanısıra entegre fiziksel, biyolojik, sosyal ve ekonomik gösterge dizileri
ni de içeren bilgi ve verilerin toplanma, analiz ve değişimini tanımlamaya, yürütmeye, değerlendir
meye ve finanse etmeye yönelik iki taraflı ve çok taraflı program ve projeleri destekleyecek ve ye
nilerini geliştirecek;
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(d) özellikle de değişik bölgelerdeki hedef gruplar arasında bilgi ve deneyim değişimini sağ
lamak üzere yetkili hükümetlerarası örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarının uzmanlığından tam
olarak yararlanacak;
(e) sosyo-ekonomik verilerin toplanmasına, analizine ve değişimine ve bunların fiziksel ve bi
yolojik veriler ile entegrasyonuna ağırlık verecek;
(f) halkla açık tüm kaynaklardan sağlanan çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini ha
fifletme ile ilgili bilgilerin değişimini ve bunların tamamının açık ve hemen kullanılabilir durum
da olmasını sağlayacak; ve
(g) her birinin kendi ulusal mevzuat ve/veya politikaları çerçevesinde yerel ve geleneksel bil
gilerin değişimini sağlayacak, bu bilgiyi yeterli bir biçimde koruyacak önlemleri alacak, yerel halk
lara hakkaniyetli ve karşılıklı anlaşmaya dayanan koşullar çerçevesinde bu bilgiden sağlanan ya
rarlara eşdeğer bir karşılık sağlayacaklardır.
Madde 17
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
1. Taraflar, her birinin kendi imkânları ölçüsünde, uygun ulusal, alt-bölgesel, bölgesel, bölge
sel ve uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme
alanlarında teknik ve bilimsel işbirliğini desteklemeyi taahhüt ederler. Bu amaçla Taraflar:
(a) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmek, kaynakların hem daha yüksek
verimliliğini hem de sürdürülebilir kullanım ve yönetimini sağlamak amacıyla, gerek çölleşme ve
kuraklığa yol açan süreçler gerekse doğal ve beşeri nedensel faktörlerin etkileri ve birbirlerinden
farkları hakkındaki bilgilerin artmasına katkıda bulunan;
(b) iyi tanımlanmış amaçlara hizmet eden, yerel halkın somut gereksinimlerine eğilen ve et
kilenen alanlardaki halkın yaşam standartlarını iyileştirecek çözümlerin saptanarak uygulanması
sonucunu doğuran;
(c) geleneksel ve yerel bilgilerin sahiplerinin, bu bilgilerin ticarî olarak kullanılmasından ve
ya bu bilgiden türetilen teknolojik gelişmelerden hakkaniyetli bir şekilde ve karşılıklı anlaşmaya
dayanan koşullar çerçevesinde doğrudan yararlanmalarını kendi ulusal mevzuat ve/veya politikala
rı çerçevesinde sağlamak suretiyle, geleneksel ve yerel bilgi, knovv-hovv ve uygulamaları koruyan,
bütünleştiren, zenginleştiren ve geçerli kılan;
(d) disiplinler-arası ve katılıma dayalı sosyo-ekonomik araştırmalara özel önem verilerek
özellikle araştırma temeli zayıf olan ülkelerdeki yerel becerilerin geliştirilmesi ve gereken kapasi
telerin güçlendirilmesi için başta Afrika'da olmak üzere etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflarda
ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel araştırma kabiliyetini geliştiren ve güçlendiren;
(e) konuyla ilgili olarak yoksulluk, çevre faktörlerinden kaynaklanan göç ve çölleşme olgula
rı arasındaki ilişkileri gözönüne alan;
(f) yerel halk ve toplulukların etkin katılımı ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik iyileştiril
miş, makul fiyatlı ve erişilebilir teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ulusal, alt-bölgesel, bölgesel
ve uluslararası düzeylerde kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları arasında ortak araştırma prog
ramlarının yürütülmesini destekleyen; ve
(g) etkilenen alanlarda, diğer hususların yanısıra yağmur bulutlarını tohumlayarak, su kaynak
larının kullanılabilirliğini artıran
araştırma faaliyetlerini destekleyeceklerdir.
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rına dahil edilmelidir. Taraflar Meclisi, Bilim ve Teknoloji Komitesinin tavsiyesi ile araştırma ön
celiklerini periyodik olarak gözden geçirecektir.
Madde 18
TEKNOLOJİNİN TRANSFERİ, EDİNİMİ, UYARLANMASI
VE GELİŞTİRİLMESİ
1. Taraflar, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için, etkilenen alan
larda çölleşmeyle mücadeleye ve/veya kuraklığın etkilerinin hafifletmeye yönelik çevresel açıdan
duyarlı, ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir ve sosyal yönden kabul edilebilir teknolojilerin trans
ferini, edinimini, uyarlanmasını ve geliştirilmesini desteklemeyi, finansman sağlamayı ve/veya fi
nansmanını kolaylaştırmayı karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı gibi ve her birinin ulusal mevzu
at ve/veya politikalarına uygun olarak taahhüt ederler. Bu tür işbirlikleri yerine göre iki taraflı ve
ya çok taraflı olarak ve hükümetlerarası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının uzmanlıklarından
tam olarak yararlanarak gerçekleştirilecektir. Taraflar, özellikle :
(a) kullanılabilir teknolojiler ile bunların kaynakları, çevresel riskleri ve edinilebilecekleri ge
nel koşullara ilişkin bilgilerin yayılması için ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve uluslararası düzeyler
deki ilgili bilgi sistem ve bankalarından yararlanacak;
(b) özellikle etkilenen gelişmekte olan ülke Tarafların, yerel halkların somut gereksinimleri
için pratik uygulamaya yatkın teknolojilerden, bu teknolojilerin sosyal, kültürel, ekonomik ve çev
resel etkilerine özel bir dikkat göstererek, ayrıcalıklı ve tercihli koşullar da dahil olmak üzere kar
şılıklı anlaşma ile sağlanacak uygun koşullarla, fikrî mülkiyet haklarının korunması gereğini de
dikkate alarak, yararlanmasını kolaylaştıracak;
(c) etkilenen ülke Taraflar arasında teknoloji işbirliğini malî yardım ve diğer uygun araçlarla
geliştirecek;
(d) etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflar ile teknoloji işbirliğini, özellikle de alternatif ya
şam biçimlerine elverişli sektörlerde ortak girişimler (iş ortaklıkları) oluşturulmasını da içerecek
biçimde yaygınlaştıracak; ve
(e) uygun teknoloji, bilgi, knovv-hovv ve uygulamaların geliştirilmesine, transferine edinilme
sine ve uyarlanmasına uygun iç piyasa koşullarını ve teşviklerini yaratmak için, fikrî mülkiyet hak
larının etkin ve yeterli düzeyde korunmasına ilişkin önlemler de dahil olmak üzere, gereken malî
ve diğer önlemleri alacaklardır.
2. Taraflar, her birinin kendi imkânları ölçüsünde ve ulusal mevzuat ve/veya politikaları çer
çevesinde geleneksel ve yerel teknoloji, bilgi, knovv-hovv ve uygulamaları özellikle koruyacak, des
tekleyecek ve kullanacaklardır. Taraflar, bu amaçla :
(a) yerel halkla birlikte bu tür teknoloji, bilgi, knovv-hovv ve uygulamaların envanterini çıka
rarak potansiyel kullanım alanlarını belirlemeye ve gereğinde ilgili hükümetlerarası kuruluşlar ve
sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği ile bu bilgilerin yayılmasını sağlamayı;
(b) bu tür teknoloji, bilgi, knovv-hovv ve uygulamaların yeterli bir şekilde korunmasını ve bun
ların ticarî olarak kullanımından veya bunlara dayanarak gerçekleştirilen teknolojik gelişmelerden
yerel halkın hakkaniyet esasına ve karşılıklı mutabakata göre yararlanmasını sağlamayı;
(c) bu tür teknoloji, bilgi, knovv-hovv ve uygulamaların veya bunlara dayanarak geliştirilen ye
ni teknolojilerin iyileştirilmesini ve yayılmasını teşvik etmeyi ve aktif olarak desteklemeyi; ve
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(d) bu tür teknoloji, bilgi, knovv-hovv ve uygulamaların daha geniş kullanımı için uyarlanma
sını ve gerektiğinde modern teknoloji ile bütünleştirilmesini kolaylaştırmayı.
yükümlenirler.
Bölüm 3
DESTEKLEYİCİ ÖNLEMLER
Madde 19
KAPASİTE OLUŞTURMA, EĞİTİM VE KAMU DUYARLILIĞI
1. taraflar, çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarında kapasite oluş
turulmasının, yani kurumlaşma, eğitim ve yerel ve ulusal kapasitelerin geliştirilmesinin öneminin
bilincindedirler ve yerine göre :
(a) yerel örgütlerin ve sivil toplum kuruluşların işbirliği ile yerel halkın özellikle de kadın ve
gençlerin başta yerel düzeyde olmak üzere her düzeyde tam katılımını sağlayarak;
(b) çölleşme ve kuraklık alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesini ulusal düzeyde güçlendi
rerek;
(c) ilgili teknoloji, yöntem ve tekniklerin daha etkin yayılmasını sağlamak üzere destek ve
yaygınlaştırma hizmetlerini kurarak ve/veya güçlendirerek ve kırsal kuruluş üyeleri ile saha ele
manlarını doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ve korunmasına yönelik katılımcı yakla
şımlar konusunda eğiterek;
(d) yerel halkın bilgi, knovv-hovv ve uygulamalarının kullanılmasını ve yayılmasını mümkün
olan her yerde teknik işbirliği programları ile hızlandırarak;
"
(e) çevresel açıdan duyarlı teknolojileri ve geleneksel tarım ve hayvancılık yöntemlerini ge
rektiğinde modern sosyo-ekonomik koşullara uyarlayarak;
(f) yakıt olarak oduna bağımlılığı azaltmak üzere başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak
üzere alternatif enerji kaynaklarının kullanımına uygun eğitim ve teknolojiyi sağlayarak;
(g) etkilenen gelişmekte olan ülke Tarafların 16 ncı madde uyarınca bilgi toplama, analiz ve
değişim alanlarındaki kapasitelerini güçlendirmek üzere, karşılıklı anlaşmaya göre işbirliği yoluy
la programlar geliştirerek ve uygulayarak;
(h) yeni beceriler geliştirecek eğitimin sağlanması da dahil olmak üzere, alternatif yaşam bi
çimleri yenilikçi yöntemlerle destekleyerek;
,
(i) kuraklık koşulları ve gıda üretimi konusunda erken uyarı bilgilerinin yayılmasına ve kul
lanılmasına yönelik verilerin toplanması ve analizinden sorumlu personel, yönetici ve karar verici
leri eğiterek;
(j) mevcut ulusal kurumların ve yasal çerçevelerin daha etkin işletilmesi ve gereğinde yenile
rinin oluşturulmasının yanısıra stratejik planlama ve yönetimi güçlendirerek; ve
(k) etkilenen gelişmekte olan ülke Tarafların kapasite oluşturma faaliyetlerini kültürel deği
şim programlan yoluyla ve uzun dönemli bir etkileşimli öğrenim ve araştırma süreci çerçevesinde
güçlendirerek
kapasite oluşumunu teşvik edeceklerdir.
2. Etkilenen gelişmekte olan.ülke Taraflar, diğer Tarafların ve yetkin hükümetlerarası örgüt
ler ile ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yerel ve ulusal düzeylerde mevcut kapasite ve te
sislerin disiplinlerarası bir irdelemesini yapacak ve bunların güçlendirilme potansiyellerini araştı
racaklardır.
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- 2 0 3. Taraflar birbirleri ile işbirliği yaparak hükümetlerarası örgütler ve sivil toplum kuruluşları
kanalıyla hem etkilenen hem de gerekirse etkilenmeyen ülke Taraflarda, çölleşme ve kuraklığın ne
den ve etkilerinin ve bu Sözleşmenin amacına ulaşmasının öneminin daha iyi kavranmasını sağla
mak için kamu duyarlılığının artırılmasına ve halkın eğitimine yönelik programlar geliştirecek ve
destekleyeceklerdir. Bu amaçla:
(a) halka yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenleyecek;
(b) halkın ilgili bilgilere erişimini, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine yaygın halk katılı
mını daimî bir temelde teşvik edecek;
,
(c) halkın duyarlılığının artmasına katkıda bulunan derneklerin kurulmasını destekleyecek;
(d) mümkünse yerci dilde olmak üzere eğitsel ve kamu duyarlılığını artırmaya yönelik mater
yallerin geliştirilmesini ve değişimini sağlayacak, etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflarda eğitim
ve bilinçlendirme programlarını uygulayan personelin eğitilmeleri için uzmanlar görevlendirecek
ve uzman değişimleri yapacak ve yetkin uluslararası kuruluşların bünyesinde mevcut ilgili eğitim
materyallerinden yararlanacak;
(e) etkilenen alanlardaki doğal kaynakların saptanmasına, korunmasına, sürdürülebilir kulla
nım ve yönetimine ilişkin olarak etkilenen alanlardaki eğitim gereksinimlerini belirleyecek, okul
lardaki hıüfredat programlarını geliştirecek, başta kızlar ve kadınlar için olmak üzere herkese açık
eğitim ve yetişkinler için okuma yazma program ve fırsatlarını ihtiyaca göre yaygınlaştıracak; ve
(f) | çölleşme ve kuraklığa karşı bilinçlenme konusu gerek eğitim sistemleriyle gerekse derece
siz, yetişkinler için, açık veya uygulamalı eğitim programlarıyla bütünleştirmek üzere disiplinlerarası katılımcı programlar geliştireceklerdir.
4. Taraflar Meclisi, çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmek için bölgesel
eğitim ve öğretim merkezi ağlarını kuracak ve/veya güçlendirecektir. Söz konusu ağlar, bu amaçla
kurulmuş veya görevlendirilmiş bir kurum tarafından koordine edilecek ve gelişmekte olan etkile
nen ülke Taraflar arasındaki programların uyumlu olması ve deneyim alışverişi yapılabilmesi ama
cıyla bu ülkelerdeki bilimsel, teknik ve idarî personeli eğitecek, eğitim ve öğretimden sorumlu
mevcut kurumları güçlendirecektir. Bu ağların ilgili hükümetlerarası örgütler ve sivil toplum kuru
luşları ile yakın işbirliği yapması sağlanarak, çalışmalarda tekrarlardan kaçınılacaktır.
Madde 20
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MALÎ KAYNAKLAR
1. Sözleşmenin amacına ulaşmasında finansman konusunun hayatî önemi gözönüne alınarak,
Taraflar, çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmeye yönelik programlara yeterli
kaynakların tahsisi konusunda imkânları çerçevesinde her türlü çabayı göstereceklerdir.
2. Bu bağlamda gelişmiş ülke Taraflar, 7 nci madde uyarınca, diğer bölgelerdeki gelişmekte
olan etkilenen ülke Tarafları ihmal etmeden, etkilenen Afrika ülkesi Taraflara öncelik verecek : ve
(a) çölleşmeyle -mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme programlarının uygulanmasını
desteklemek üzere hibe ve ayrıcalıklı koşullarla borç sağlanması da dahil olmak üzere büyük malî
kaynaklan harekete geçirecek;
(b) Küresel Çevre Kolaylığı (GEF) kuruluş senedinin ilgili hükümlerine uygun olarak dört
odak alanına ilişkin çölleşme ile ilgili faaliyetlerin mutabık kalınan maliyet artışlarını karşılayacak
yeni ve ek kaynakların GEF'den sağlanması da dahil olmak üzere, yeterli ve öngörülebilir nitelik
te malî kaynakların zamanında harekete geçirilmesini destekleyecek;
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- 21 (c) uluslararası işbirliği çerçevesinde teknoloji, bilgi ve knovv-hovv transferini kolaylaştıracak; ve
(d) etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflar ile işbirliği içinde vakıflar, sivil toplum örgütleri
ve diğer özel sektör kuruluşlarından sağlanabilecekler de dahil olmak üzere kaynakların harekete
geçirilmesi ve kanalize edilmesini sağlayacak yenilikçi yöntem ve teşvikleri ve bu çerçevede baş
ta Afrika'dakiler olmak üzere etkilenen gelişmekte olan ülke Tarafların diş borç yükünü azaltmak
suretiyle finansman imkânlarını artıracak borç takası ve diğer yenilikçi yaklaşımları araştıracaklar
dır.
3. Etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflar, ulusal eylem programlarını uygulamak üzere im
kânları ölçüsünde yeterli kaynakları harekete geçirmeyi taahhüt ederler.
4. Taraflar malî kaynakları harekete geçirirlerken tüm ulusal, iki taraflı ve çok taraflı fon kay
nak ve mekanizmalarından tam olarak yararlanacak ve bunların kalitatif olarak iyileştirilmesine ça
lışacak ve bu çerçevede konsorsiyum, ortak program ve paralel finansman imkânlarını kullanacak,
sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere özel sektörün finansman kaynak ve mekanizmaların
dan yararlanmaya çalışacaklardır. Bu amaçla Taraflar, 14 üncü madde uyarınca geliştirilen bpe'rasyonel mekanizmaları tam olarak kullanacaklardır.
5. Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmek için etkilenen gelişmekte olan
ülke Tarafların gereksindiği malî kaynakların harekete geçirilmesi için Taraflar:
(a) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmeye tahsis edilmiş olan kaynaklan
daha etkin ve verimli olarak kullanarak, başarılı ve aksayan yönlerini belirleyerek, etkin kullanım
larını engelleyen faktörleri ortadan kaldırarak ve gereksirse programları .bu Sözleşmenin uzun dö
nemli entegre yaklaşımı çerçevesinde yeniden yönlendirerek, söz konusu kaynakların yönetimini
rasyonelleştirecek ve güçlendirecek;
(b) bölgesel kalkınma bankaları ve fonları da dahil olmak üzere çok taraflı finansman kuruluş
ve fonlarının yönetim organlarında, başta Afrika'dakiler olmak üzere etkilenen gelişmekte olan ül
ke Tarafların bu Sözleşmenin uygulanmasına hizmet eden faaliyetlerinin ve özellikle bölgesel uy
gulama ekleri çerçevesinde ele alınan eylem programlarının desteklenmesine öncelik ve önem ve
recek; ve
(c) bölge ve alt-bölge düzeylerindeki işbirliğini, ulusal düzeydeki çabaları desteklemek üzere
güçlendirmenin yollarını araştıracaklardır.
6. Diğer Tarafların, çölleşmeyle ilgili bilgi, know-how ve teknikleri vc/veya malî kaynakları
etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflara gönüllü olarak sağlamaları teşvik edilmektedir.
7. Gelişmiş ülke Tarafların başta malî kaynaklar ve teknoloji transferine ilişkin yükümlülük
leri olmak üzere, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri, başta Afrika'daki
ler olmak üzere etkilenen gelişmekte olan ülke Tarafların Sözleşme çerçevesindeki yükümlülükle
rini tam olarak yerine getirmelerine yardımcı olacaktır. Gelişmiş ülke Taraflar bu yükümlülükleri
ni yerine getirirlerken ekonomik ve sosyal gelişme ve yoksullukla mücadelenin, başla Afrika'daki
ler olmak üzere etkilenen gelişmekte olan ülke Tarafların en öncelikli konuları olduğunu dikkate
alacaklardır.
Madde 21
MALÎ MEKANİZMALAR
1. Taraflar Meclisi, başta Afrika'dakiler olmak üzere gelişmekte olan ülke Tarafların bu Söz
leşmeyi uygulamalarına yönelik fonların maksimize edilmesi için malî mekanizmaların geliştiril
mesini teşvik edecektir. Bu amaçla Taraflar Meclisi, diğer hususların yânısıra :
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' - 2 2 (a) Sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca yürütülen faaliyetler için gerekli fonların ulusal,
alt-bölgesel, bölgesel ve küresel düzeylerde sağlanmasını kolaylaştıran;
.
(b) 20 nci madde çerçevesinde çok kaynaklı finansman yaklaşım, mekanizma ve düzenleme
lerini ve bunların değerlendirilmesini destekleyen;
(c) ilgilenen Taraflara, ilgili hükümetlerarası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına, bunlar
arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla, mevcut fon kaynaklan ve finansman biçimleri
hakkında düzenli bilgiler sağlayan;
(d) finansman kaynaklarının etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflarda yerel düzeye etkin ve
hızlı bir biçimde kanalize edilmesi için, sivil toplum kuruluşlarının katılımını gerektirenler de da
hil olmak üzere, ulusal çölleşme ile mücadele fonları gibi mekanizmaların oluşturulmasını kolay
laştıran; ve
(e) Sözleşmenin daha etkin uygulanmasını desteklemek üzere başta Afrika olmak üzere böl
ge ve alt-bölge düzeylerinde mevcut fonları ve malî mekanizmaları güçlendiren
yaklaşım ve politikaları ele alarak benimseyecektir.
2. Taraflar meclisi, ayrıca, Birleşmiş Milletler Sistemi içindeki çeşitli mekanizmalar ve çok
taraflı finansal kuruluşlar vasıtasıyla, gelişmekte olan ülke Tarafların Sözleşme çerçevesindeki yü
kümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik faaliyetlerine ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel düzeyler
de destek sağlanmasını teşvik edecektir.
3. Etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflar, mevcut tüm malî kaynakların etkin kullanımını
sağlayacak olan ulusal kalkınma programlarıyla bütünleştirilmiş eşgüdüm mekanizmalarını kulla
nacak, gerekirse bunları kuracak ve/veya güçlendireceklerdir. Ayrıca yeni malî kaynaklar bulmak,
programlar geliştirerek uygulamak ve yerel düzeydeki grupların malî kaynaklara erişcbilirliğini
sağlamak üzere sivil toplum kuruluşlarını, yerel grupları ve özel sektörü de içeren katılımcı süreç
lerden yararlanacaklardır. Bu eylemler, yardımı sağlayanlar tarafından yürütülecek geliştirilmiş b,ir
koordinasyon ve esnek programlama ile güçlendirilebilir.
4. Mevcut malî mekanizmaların etkinlik ve verimliliğini artırmak için, teknoloji transferi de
dahil olmak üzere hibe ve/veya ayrıcalıklı ve diğer koşullarla önemli miktarda malî kaynakların ha
rekete geçirilerek etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflara kanalize edilmesini sağlayacak eylem
leri desteklemek üzere, bu Sözleşmeyle bir Global Mekanizma oluşturulmuştur. Söz konusu Glo
bal Mekanizma, Taraflar Meclisinin yetki ve yönlendirmesi altında işleyecek ve ona karşı sorumlu
olacaktır.
5. Taraflar Meclisi, ilk olağan toplantısında Global Mekanizmayı barındıracak bir örgütü sap
tayacaktır. Taraflar Meclisi ve saptamış olduğu örgüt, bu Global Mekanizma tarafından, diğer hu
susların yanı sıra :
.
(a) Sözleşmenin uygulanması amacıyla kullanılabilecek iki taraflı veya çok taraflı işbirliği
programlarının tanımlanarak envanterinin çıkarılmasını;
(b) yenilikçi finansman yöntemleri, malî yardım kaynakları ve ulusal düzeyde işbirliği faali
yetlerinde koordinasyonun iyileştirilmesi konularında istek üzerine Taraflara tavsiyelerde bulunul
masını;
(c) ilgilenen Taraflara, ilgili hükümetler arası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına, arala
rında koordinasyonun kolaylaştırılması amacıyla mevcut fon kaynakları ve finansman biçimleri ko
nusunda bilgi sağlanmasını; ve
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(d) Taraflar Meclisine ikinci olağan toplantısından başlayarak faaliyetleri hakkında bilgi ve
rilmesini
sağlamak üzere, Global Mekanizmanın çalışma usulleri üzerinde anlaşmaya varacaklardır.
6. Taraflar Meclisi ilk toplantısında, mümkün olduğunca mevcut bütçe ve insan gücü kaynak
ları çerçevesinde kalmak suretiyle, Global Mekanizmanın idarî işlemlerine ilişkin gerekli düzenle
meleri, söz konusu mekanizmayı barındırmak üzere saptamış olduğu örgütle birlikte yapacaktır.
7. Taraflar Meclisi, 4 üncü paragraf uyarınca kendisine karşı sorumlu olan Global Mekaniz
manın politikalarını, uygulamaya yönelik usullerini ve faaliyetlerini 7 nci madde hükümlerini dik
kate alarak üçüncü olağan toplantısında değerlendirecek ve bu değerlendirme sonucunda gerekli
gördüğü önlemleri alacaktır.
KISIM IV
KURUMLAR
Madde 22
TARAFLAR MECLİSİ
1. işbu Sözleşme ile bir Taraflar Meclisi kurulmuştur.
2. Taraflar Meclisi, Sözleşmenin en üst organıdır. Görev kapsamı çerçevesinde etkin uygula
ma için gerekli kararları alacaktır. Özellikle de :
(a) ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve uluslararası düzeyde edinilen deneyimler ışığında ve bi
limsel ve teknolojik bilgilerdeki gelişmelere dayanarak, Sözleşmenin uygulanmasını ve kurumsal
düzenlemelerinin işlerliğini düzenli aralıklarla değerlendirecek;
,
(b) Taraflarca benimsenen önlemlere ilişkin bilgi değişimini destekleyecek ve kolaylaştıra
cak, 26 ncı madde uyarınca sunulacak bilginin iletileceği biçim ve takvimi kararlaştıracak, rapor
ları değerlendirecek ve bunlara göre tavsiyelerde bulunacak;
(c) Sözleşmenin uygulanması için gerekli gördüğü bağlı kuruluşları oluşturacak;
(d) bağlı kuruluşlarınca sunulan raporları değerlendirecek ve bu kuruluşlara rehberlik edecek;
(e) gerek kendisinin gerekse bağlı kuruluşlarının içtüzük ve malî kurallarını oybirliğiyle ka
rarlaştırarak kabul edecek;
(f) 30 uncu ve 31 inci maddeler uyarınca Sözleşme değişikliklerini kabul edecek;
(g) bağlı kuruluşları da dahil olmak üzere faaliyet programını ve bütçesini onaylayacak ve
bunların finansmanı için gerekli düzenlemeleri yapacak;
(h) gerektiğinde yetkin ulusal, uluslararası ve hükümetlerarası kuruluşların ve sivil toplum
kuruluşlarının bilgi ve hizmetlerinden yararlanacak ve onlarla işbirliği yapacak;
(i) tekrarları önlemek kaydıyla, ilgili diğer Sözleşmelerle ilişkileri destekleyecek ve güçlendi
recek; ve
(j) Sözleşmenin amacına ulaşması için gereken diğer işlevleri yerine getirecektir.
3. Taraflar Meclisi, Sözleşmede öngörülen karar verme usulleri dışında kalan konulardaki ka
rar verme usullerini kapsayan kendi içtüzüğünü ilk toplantısında kabul edecektir. Bu tüzük belli ka
rarların kabulü için gerekli çoğunluk oylarının belirlenmesini de içerebilir.
4. Taraflar Meclisinin ilk toplantı çağrısı 35 inci maddede belirtilen geçici sekretarya tarafın
dan yapılacak ve Taraflar Meclisi Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra en geç bir yıl içinde
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toplanacaktır. Taraflar Meclisince aksine karar alınmadığı takdirde ikinci, üçüncü ve dördüncü ola
ğan toplantılar yılda bir yapılacak, dördüncüden sonraki olağan toplantılar ise iki yılda bir düzen
lenecektir.
5. Taraflar Meclisinin olağanüstü toplantıları ya Taraflar Meclisinin olağan toplantısında ka
rarlaştırılacak veya herhangi bir Tarafın yazılı talebi üzerine, talebin Daimî Sekreterya tarafından
Taraflara duyurulmasını izleyen Uç ay içinde Tarafların en az üçte birince desteklenmesi halinde
yapılabilecektir.
6. Taraflar Meclisinin her olağan toplantısında bir Başkanlık Divanı seçilecektir. Başkanlık
Divanının yapısı ve işlevleri içtüzükle belirlenecektir. Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminde, eşit
coğrafî dağılım unsuruna ve başta Afrika olmak üzere etkilenen ülke Tarafların yeterli düzeyde
temsiline dikkat edilecektir.
7. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletlerin ihtisas kuruluşları ve Sözleşmede Taraf olmayan
Birleşmiş Milletler üyesi Devletler ve nezdindeki gözlemciler Taraflar Meclisinin toplantılarında
gözlemci sıfatı ile temsil edilebilirler.
Ulusal veya uluslararası olsun ya da hükümet veya sivil toplum kuruluşu olsun, Sözleşme ile
kapsanan konularda vasıf sahibi herhangi bir kuruluş, Taraflar Meclisinin bir toplantısında gözlem
ci olarak temsil edilme talebini Daimî Sekreteryaya bildirdiği takdirde, Tarafların en az üçte birin
ce itiraz edilmedikçe toplantıya kabul edilebilir. Gözlemcilerin kabul ve katılımları Taraflar Mec
lisince kabul edilen içtüzüğe tabi olacaktır.
8. Taraflar Meclisi, 16 ncı maddenin (g) paragrafı, 17 nci maddenin 1 (c) paragrafı ve 18 in
ci maddenin 2 (b) paragrafı ile ilgili bilgileri, bu konularda uzmanlığı bulunan yetkin ulusal veya
uluslararası kuruluşlardan isteyebilir.
Madde 23
DAÎMÎ SEKRETERYA
1. işbu Sözleşme ile bir Daimî Sekreterya kurulmuştur.
2. Daimî Sckreteryanın görevleri :
(a) Sözleşme uyarınca kurulan Taraflar Meclisinin ve bağlı kuruluşlarının toplantıları için ge
rekli düzenlemeleri yapmak ve gereken hizmetleri sunmak;
(b) kendisine sunulan raporları toplamak ve iletmek;

.

(c) başta Afrika'dakilcr olmak üzere etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflara, talepleri halin
de, Sözleşmeye göre istenilen bilgilerin toplanmasında ve iletilmesinde yardım sağlanmasını ko
laylaştırmak;
(d) diğer uluslararası kuruluş ve sözleşmelerin sekreteryalarıyla kendi faaliyetleri arasında ko
ordinasyon kurmak;
(e) taraflar Meclisinin yönlendiriciliğinde, görevlerinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi
için gerekli olan idarî işlem ve akitleri yapmak;
(f) bu Sözleşme çerçevesindeki görevlerinin yürütülmesine ilişkin raporları hazırlayarak Ta
raflar Meclisine sunmak; ve
(g) Taraflar Meclisince kararlaştırılan diğer sekreterya işlevlerini yerine getirmektir.
3. Taraflar Meclisi, ilk toplantısında bir Daimî Sekreterya atayacak ve çalışması için gerekli
düzenlemeleri yapacaktır.
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- 25 Madde 24
BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİTESİ
1. Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmeye ilişkin bilimsel ve teknolojik
konularda Taraflar Meclisine bilgi sağlamak ve tavsiyelerde bulunmak üzere, işbu Sözleşme ile Ta
raflar Meclisinin bağlı kuruluşu statüsünde bir Bilim ve Teknoloji Komitesi kurulmuştur. Komitp,
Taraflar Meclisinin olağan toplantıları ile aynı zamanda toplanacak, disiplinlerarası bir niteliğe sa
hip olacak ve tüm Tarafların katılımına açık olacaktır. Komite, ilgili uzmanlık alanlarında yetkin
olan hükümet temsilcilerinden oluşacaktır. Taraflar Meclisi ilk toplantısında komitenin görev tanı
mına karar verecektir.
2. Taraflar Meclisi ilgili konularda uzmanlık ve deneyim sahibi bağımsız uzmanların bir lis
tesini tutacak ve güncelleştirecektir. Liste, disiplinlerarası bir yaklaşım ve geniş coğrafî temsil ge
reksinimini gözönüne alınarak Taraflarca yazılı olarak gösterilen adaylara dayandırılacaktır.
3. Taraflar Meclisi, bilim ve teknoloji alanlarındaki çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etki
lerini hafifletmeyle ilgili en son duruma ilişkin belli konularda Komite kanalıyla kendisine bilgi
sunmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere, gerektiğinde özel görev panelleri oluşturabilir. Bu panel
ler, yukarıda belirtilen listeden disiplinlerarası yaklaşım ve geniş coğrafî temsil esasları gözetilerek
seçilen uzmanlardan oluşur. Bilimsel niteliğe ve uygulama deneyimine sahip olan bu uzmanlar,
Komitenin önerisi üzerine Taraflar Meclisince atanırlar. Taraflar Meclisi, söz konusu panellerin
görev tanımını ve çalışma usullerini belirler.
Madde 25
KÜRÜM VE KURULUŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER AĞI
1. Bilim ve Teknoloji Komitesi, Taraflar Meclisinin gözetiminde, mevcut ilişki ağları ile ağın
birimlerini oluşturmaya hazır kurum ve kuruluşların belirlenmesine ilişkin bir araştırma ve değer
lendirme yapacaktır. Böyle bir ilişkiler ağı, Sözleşmenin uygulanmasına destek sağlayacaktır.
2. 1 inci paragrafta sözü edilen bu araştırma ve değerlendirme sonucunda Bilim ve Teknolo
ji Komitesi, 16-19 uncu maddelerde belirtilen konuların etkin bir biçimde ele alınmasını sağlamak
üzere yerel, ulusal ve diğer düzeylerdeki birimler arasında bir ağ oluşturulmasına ve güçlendiril
mesine ilişkin yöntemler konusunda Taraflar meclisine tavsiyelerde bulunacaktır.
3. Bu tavsiyeleri gözönüne alarak Taraflar Meclisi :
(a) ağ için en uygun ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve uluslararası birimleri tanımlayarak, uy
gulamaya dönük işlemler ve zamanlama konusunda tavsiyelerde bulunacak; ve
(b) böyle bir ağı her düzeyde güçlendirmeye ve kolaylaştırmaya en uygun olan birimleri ta
nımlayacaktır.
KISIM V
USULLER
Madde 26
BİLGİ İLETİŞİMİ
1. Taraflardan her biri, Taraflar Meclisinin olağan toplantısında görüşülmek üzere, Sözleşme
yi uygulamak için aldığı önlemler konusunda bir raporu Daimî Sekreterya vasıtasıyla Taraflar
Meclisine iletecektir. Taraflar Meclisi, bu raporların sunulma takvim ve biçimini belirleyecektir.
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- 2 6 2. Etkilenen ülke Taraflar 5 inci madde uyarınca saptanan stratejilere ve bunların uygulanma
sına ilişkin bir açıklama sunacaklardır.
3. 9-15 inci maddeler uyarınca ulusal eylem programları uygulayan etkilenen ülke Taraflar,
programlarına ve bunların uygulanmalarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama sunacaklardır.
4. Herhangi bir etkilenen ülke Taraflar grubu, eylem programları çerçevesinde alt-bölge
ve/veya bölge düzeyinde alınan önlemlerle ilgili ortak bir bildiri hazırlayabilir.
5. Gelişmiş ülke Taraflar, Sözleşme çerçevesinde sağladıkları veya sağlamakta oldukları ma
lî kaynaklarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, eylem programlarının hazırlanmasına ve uygu
lanmasına yardımcı olmak için aldıkları önlemler hakkında bilgi vereceklerdir.
**•
6. 1-4 üncü paragraflar uyarınca sunulan bilgiler, daimî Sekreterya tarafından en kısa sürede
Taraflar Meclisine ve ilgili bağlı kuruluşuna iletilecektir.
7. Taraflar Meclisi, Afrika'dakiler başta olmak üzere etkilenen ülke Tarafların talebi üzerine,
gerek bu madde uyarınca bilgi toplanması ve iletilmesi gerekse eylem programlarının teknik ve
malî gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla teknik ve malî destek sağlanmasını kolaylaştıracak
tır.
,
Madde 27
UYGULAMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNLEMLER
Taraflar Meclisi, Sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için ge
reken işlemleri ve kurumsal mekanizmaları görüşürek kabul edecektir.
Madde 28
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
1. Taraflar, Sözleşmenin uygulanmasına veya yorumlanmasına ilişkin uyuşmazlıkları araların
da görüşmeler yoluyla veya kendi seçecekleri diğer barışçı yöntemlerle çözeceklerdir.
2. Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü olmayan bir Taraf, Sözleşmeyi onaylama, kabul et
me, uygun görme veya Sözleşmeye katılma aşamasında veya daha sonra herhangi bir zamanda, Ye
diemine sunulacak yazılı bir senet ile Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması konusunda her
hangi bir uyuşmazlık halinde, aynı yükümlülüğü kabul eden bir Taraf ile ilgili olarak,
(a) Taraflar Meclisince en kısa zamanda bir ekte tespit edilecek usullere göre tahkim ve/veya
(b) uyuşmazlığın Uluslararası Adalet Divanına götürülmesi
yollarından birini veya her ikisini birden uyuşmazlığın çözümlenme yöntemi olarak kabul et
tiğini bildirebilir.
3. Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü olan bir Taraf, 2 (a) paragrafında belirtilen usuller
çerçevesinde tahkim için benzer bir bildirimde bulunabilir.
4. Paragraf 2 uyarınca yapılan bir bildirim, süresinin bitjmine kadar veya feshine ilişkin yazı
lı ihbarın Yediemine verilmesinden üç ay sonraya kadar yürürlükte kalacaktır.
5. Uyuşmayan Taraflar aksine bir anlaşmaya varmadıkça, bir bildirimin süresinin sona erme
si, fesih ihbarı veya yeni bir bildirimin yapılması hakem kuruluna veya Uluslararası Adalet Diva
nına intikal etmiş bir davayı herhangi bir şekilde etkilemez.
6. Eğer bir uyuşmazlığın Tarafları paragraf 2 uyarınca aynı usulü veya herhangi bir usulü ka
bul etmemişlerse ve bir Tarafın diğerine aralarında bir uyuşmazlık olduğuna dair yazılı ihbarından
itibaren oniki ay içerisinde uyuşmazlığı çözememişlerse, Taraflardan birinin talebi üzerine uyuş
mazlık, Taraflar Meclisinin en kisa sürede bir ekte tespit edeceği usullere göre uzlaşmaya götürü
lecektir.
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EKLERİN STATÜSÜ
1. Ekler Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve aksi açıkça belirtilmediği sürece Sözleşmeye
yapılan göndermeler eklerine de yapılmış sayılırlar.
2. Taraflar eklerin hükümlerini, bu Sözleşme maddeleri çerçevesinde hak ve yükümlülükleri
ne uygun bir biçimde yorumlayacaklardır.
Madde30
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
1. Herhangi bir Taraf, Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir.
2. Sözleşme değişiklikleri, Taraflar Meclisinin olağan toplantısında kabul edilirler. Önerilen
değişiklik metni, kabulüne sunulacağı toplantı tarihinden en az altı ay önce Daimi Sekretarya tara
fından Taraflara iletilir. Daimi Sekretarya değişiklik önerilerini Sözleşmeyi imza edenlere de ilete
cektir.
3. Taraflar, Sözleşmedeki herhangi bir değişiklik önerisi karşısında oybirliği ile karara varmak
üzere her çabayı göstereceklerdir. Oybirliğinin sağlanması için bütün çabalara rağmen mutabakat
sağlanamamışsa, son çare olarak değişiklik toplantıda hazır bulunan ve oy veren Tarafların üçte iki
çoğunluğu ile kararlaştırılacaktır. Kararlaştırılan değişiklik Daimi Sekretarya tarafındanYcdiemine
iletilecek ve Tarafların onay; kabul, uygun görüş ve katılmasına sunulmak üzere Yediemince dağı
tımı yapılacaktır.
4. Bir değişikliğe ilişkin onay, kabul, uygun görüş ye katılma senetleri Yediemine tevdi edilir
ler. 3 üncü paragraf uyarınca kararlaştırılan bir değişiklik, kabul eden Taraflar için, kararlaştırıldı
ğı tarihteki Sözleşme Taraflarının en az üçte ikisinin onay, kabul, uygun görüş ve katılma senetle
rinin Yediemince alındığı tarihi izleyen doksanıncı günde yürürlüğe girecektir.
5. Değişiklik, diğer herhangi bir Taraf için, bu Tarafın Yediemine sözkonusu değişikliğe iliş
kin onay, kabul veya uygun görüş ve katılma senedini verdiği tarihi izleyen doksanıncı günde yü
rürlüğe girecektir.
6. Bu madde ve 31 inci maddede geçen "hazır bulunan ve oy veren Taraflar" deyimi, hazır bu
lunan ve olumlu veya olumsuz oy kullanan Tarafları ifade etmektedir.
Madde 31
EKLERİN KABULÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ
1. Sözleşmeye ek ilaveleri ve eklerdeki değişiklikler, Sözleşmede değişiklik yapılmasına dair
30 uncu maddede öngörülen usule uygun olarak önerilir ve kabul edilirler. Sözleşmeye bölgesel uy
gulama eki ilavesi veya bölgesel uygulama eklerinde değişiklik yapılmasıyla ilgili olarak yukarı
daki maddede belirtilen çoğunluk hükmü, ilgili bölgeden hazır bulunan ve oy veren Tarafların üç
te iki çoğunluğunu da içerecektir. Bir ekin kabulü veya değiştirilmesi, Yediemin tarafından tüm Ta
raflara iletilecektir.
2. Sözleşmeye bölgesel uygulama eki ilavesi veya bölgesel uygulama eklerinde değişikilik ya
pılması dışında kalan ve 1 inci paragrafa uygun olarak kabul edilen ekler veya eklerdeki değişik
likler, Sözleşmenin tüm Tarafları için Yedieminin söz konusu ek veya değişikliğin kabulünü Ta
raflara bildirdiği tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecektir;.ancak, bu süre içinde Yediemine yazı
lı olarak söz konusu ek veya değişikliği kabul etmediğini bildirmiş olan Taraflar müstesnadır. Bu
ek veya değişiklikler, kabul etmediklerine ilişkin bildirimlerini geri alan Taraflar için, bu geri alma
bildiriminin Yediemine ulaştığı tarihi izleyen doksanıncı günde yürürlüğe girecektir.
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3. 1 inci paragrafa uygun kabul edilmiş olan bir ilave bir bölgesel uygulama eki veya herhan
gi bir bölgesel uygulama ekinde yapılan değişiklikler, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, bu ek ve
ya değişikliğin kabulünün Yediemin tarafından Taraflara bildirildiği tarihten altı ay sonra Sözleş
menin tüm Tarafları için yürürlüğe girecektir. Söz konusu istisnalar şunlardır :
(a) Yukarıda belirtilen altı ay içinde Yediemine yazılı olarak o bölgesel uygulama ekinin ila
vesini veya o bölgesel uygulama ekinde yapılan değişikliği kabul etmediğini bildirmiş olan Taraf
lar. Kabul etmeme bildirimini geri alan Taraflar için söz konusu ek veya değişiklikler, kabul etme
me bildiriminin geri alındığına dair bildirimin Yediemine ulaşma tarihini izleyen doksanıncı gün
de yürürlüğe girecektir.
(b) Bölgesel uygulama eki ilavesi veya bunlardaki bir değişiklik için 34 üncü maddenin 4 ün
cü paragrafına göre beyanda bulunmuş olan herhangi bir Taraf için söz konusu ek veya değişiklik,
buna ilişkin onay, kabul, uygun görme veya katılma bildiriminin Yediemine tevdi tarihini izleyen
doksanıncı günde yürürlüğe girecektir.
4. Bir ekin veya ekte yapılan değişikliğin kabulünün SÖzmeşmede değişiklik gerektirmesi ha
linde, bu ek veya ekte yapılan değişiklik Sözleşmedeki değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce ge
çerli olmayacaktır.
,
Madde 32
OY HAKKI
1.2 nci paragrafta belirtilen durum dışında, Sözleşme Taraflarından her birinin bir oyu bulu
nacaktır.
. 2. Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütleri kendi ehliyetleri dahilindeki konularda, Sözleş
meye Taraf olan üye Devletlerin sayısı kadar oy hakkına sahiptirler. Bu tür bir örgütün üyesi olan
herhangi bir Devlet oy hakkını kullanmışsa örgütün oy hakkı ortadan kalkar, keza Örgüt oy hakkı
nı kullanırsa üyelerin oy kullanma hakkı kalmaz.
KISIM VI
SON HÜKÜMLER
Madde 33
İMZA
Bu Sözleşme 14-15 Ekim 1994 tarihlerinde Paris'te Birleşmiş Milletlere veya Birleşmiş Mil
letlerin herhangi bir uzman kuruluşuna üye veya Uluslararası Adalet Divanı Statüsüne Taraf olan
Devletlerin ve bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerinin imzasına açılacaktır. Bu tarihten sonra
13 Ekim 1995'e kadar Birleşmiş Milletlerin Nevv York'taki merkezinde imzaya açık tutulacaktır,
Madde 34
ONAY, KABUL, UYGUN GÖRME VE KATILMA
1. Sözleşme, Devletlerin ve bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerinin onay, kabul, uygun
görme ve katılmalarına tabidir. Sözleşme, imzadan kaldırılmasının ertesi gününden itibaren katılı
ma açık tutulacaktır. Onay, kabul, uygun görme ve katılma bildirimleri Yediemine teslim edilecekt

i
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•

•
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2. Üye Devletlerinin hiç biri Sözleşmeye Taraf olmayan bir bölgesel ekonomik entegrasyon
örgütü Sözleşmeye Taraf olduğu takdirde, Sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerden sorumlu tu
tulacaktır. Bu tür bir örgüte üye bir veya birkaç Devletin de Sözleşmeye Taraf olması halinde ise,
örgüt ve üye Devletler Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde her birinin şoTürkiye Büyük Millet Meclisi
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meden doğan haklarını aynı anda kullanamazlar.
3. Bölgesel ekonomik entegrasyon örgütleri onay, kabul, uygun görme ve katılma senetlerin
de, Sözleşmeyle düzenlenen konularda ne derece yetkili olduklarını belirtmek zorundadırlar. Bu
yetkilerde önemli bir değişiklik olması halinde, durumun Taraflara duyurulması için Yediemini
derhal bilgilendireceklerdir.
4. Herhangi bir Taraf onay, kabul, uygun görme veya katılma senedinde, ilave edilecek her
hangi bir bölgesel uygulama ekinin veya herhangi bir bölgesel uygulama ekinde yapılacak değişik
liklerin, ancak buna ilişkin bir onay, kabul, uygun görme veya katılma senedinin tevdi edilmesin
den sonra kendisi açısından yürürlüğe gireceğini beyan edebilir.
Madde 35
ARA DÜZENLEMELER
23 üncü maddede belirtilen sekretarya fonksiyonları, Taraflar Meclisinin ilk toplantısı tamam
lanıncaya katar Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 22 Aralık 1992 tarihli ve 47/188 sayılı kara
rı ile geçici olarak oluşturulan sekretarya tarafından yürütülecektir.
Madde 36
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
1. Sözleşme, ellinci onay, kabul, uygun görme veya katılma senedinin tevdi tarihini izleyen
doksanıncı günde yürürlüğe girecektir.
2. Ellinci onay, kabul, uygun görme veya katılma senedinin tevdi edilmesinden sonra Sözleş
meyi onaylayan, kabul eden, uygun gören veya Sözleşmeye katılan her bir Devlet veya bölgesel
ekonomik entegrasyon örgütü için Sözleşme, bu Devlet veya bölgesel ekonomik entegrasyon örgü
tünün onay, kabul, uygun görme veya katılma senedini tevdi ettiği tarihi izleyen doksanıncı günde
yürürlüğe girecektir.
3. 1 inci ve 2 nci paragrafların amacı açısından, bir bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü ta
rafından tevdi edilen bir senet, bu örgütün üyesi olan Devletler tarafından tevdi edilmiş olan senet
lere ilave olarak sayılmayacaktır.
Madde 37
ÇEKİNCELER
Bu Sözleşmeye çekince konulamaz.
Madde 38
ÇEKİLME
1. Herhangi bir Taraf, Söyleşmenin kendisi açısından yürürlüğe girişinden itibaren üç yıl geç
tikten sonra herhangi bir zamanda, Yediemine yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeden çekilebi
lir.
2. Böyle bir çekilme, bildirimin Yediemine ulaşma tarihinden itibaren bir yıl dolduktan sonra
veya bu tarihten daha geç ise çekilme bildiriminde belirtilen tarihte geçerli olacaktır.
Madde 39
YEDİEMİN
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Sözleşmenin Yedieminidir.
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ASIL METİNLER .
Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin her biri eşit olarak asıl
olan bu Sözleşmenin orjinali, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir.
Şahadet Makamında/usulü dairesinde yetkilendirilen aşağıdaki imza sahipleri işbu Sözleşme
yi imzalamışlardır.
İşbu Sözleşme bin dokuz yüz doksan dört yılı Haziran ayının 17'nci günü Paris'te düzenlen
miştir. ••'.
EKİ
AFRİKA İÇİN BÖLGESEL UYGULAMA EKİ
Madde 1 :
KAPSAM
Bu Ek, Tarafların hepsini ilgilendirmek üzere, Sözleşmeye ye özellikle de Sözleşmenin 7 nci
maddesine uygun olarak Afrika'nın kurak, yarı kurak ve yarı nemli kıraç alanlarında çölleşmeyle
mücadele etmek ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletmek amacıyla, Afrika'ya uygulanmak için ha
zırlanmıştır.
Madde 2 :
AMAÇ

y

Bu Ekin amacı, Afrika'da ulusal, alt-.bölgesel ve bölgesel düzeylerde ve Afrika'nın özel ko
şullarını göz önüne alarak:
(a) Sözleşmenin ilgili hükümlerine uygun olarak, gelişmiş ülke Tarafların sağladıkları yardım
ların süreç ve niteliği dahil olmak üzere, önlemlerin ve düzenlemelerin belirlenmesi;
(b) Sözleşmenin Afrika'ya özgü koşulları ele alacak şekilde etkin ve pratik bir şekilde uygu
lanmasının sağlanması; ve
(c) Afrika'nın kurak, yan kurak ve yarı nemli olan alanlarında çölleşmeyle mücadele ve/veya
kuraklığın etkilerini hafifletmeye ilişkin işlem ve etkinliklerin teşvik edilmesidir.
Madde 3 :
AFRİKA BÖLGESİNİN ÖZEL KOŞULLARI
Taraflar, Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirirken, bu Ekin uygulanması süre
cinde Afrika'nın aşağıda belirtilen özel koşullarını göz önüne alan temel bir yaklaşımı benimseye
ceklerdir.
(a) kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanların yüksek oranı;
(b) çölleşmeden ve sık tekrarlanan şiddetli kuraklıktan olumsuz yönde etkilenen önemli sayı
da ülke ve halk;
(c) etrafı karayla çevrili olan etkilenen ülkeler sayısının çokluğu;
(d) etkilenen ülkelerin çoğunda hüküm süren yaygın yoksulluk, bunlar arasında en az gelişmiş
olan ülkelerin sayısının çokluğu ve bu ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmak için hibe veya ayrı
calıklı şartlarla ödünç para şeklinde dış yardıma önemli ölçüde ihtiyaç duymaları;
(e) bozulan ve dalgalanan ticaret hadleri, dış borçlanma ve politik istikrarsızlıkla daha da kö
tüleşen ve iç, bplgesel ve uluslararası göçlere neden olan zor sosyo-ekonomik şartlar;
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(f) halkların yaşamak için ağırlıklı olarak doğal kaynaklara bel bağlamalarının yanısıra de
mografik eğilim ve faktörlerin, zayıf bir teknolojik tabanın ve sürdürülebilir nitelikte olmayan üre
tim uygulamalarının da etkisiyle kaynakların ciddi ölçülerde bozulması;
(g) kurumsal ve yasal çerçevelerin yetersizliği, zayıf altyapı tabanı, yetersiz bilimsel, teknik ve
eğitsel kapasiteler sonucunda büyük bir kapasite oluşturma ihtiyacının doğması; ve
(h) etkilenen Afrika ülkelerinin ulusal kalkınma önceliklerinde çölleşmeyle mücadele ve/veya
kuraklığın etkilerini hafifletme yönündeki eylemlerin merkezi rolü.
Madde 4 :
AFRİKA ÜLKESİ TARAFLARIN TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Afrika ülkesi Taraflar, her biri kendi imkânlarına göre :
(a) yoksulluğu ortadan kaldırmak için gösterdikleri çabalarda, çölleşmeyle mücadele ve/veya
kuraklığın etkilerini hafifletmeyi temel bir strateji olarak benimsemeyi;
(b) çölleşmeyle mücadele ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletme program ve etkinliklerinde
bölgesel işbirliği ve bütünleşmeyi, bağımsızlık ve karşılıklı çıkara dayalı bir dayanışma ve ortaklık
ruhuyla güçlendirmeyi;
(c) çölleşme ve kuraklıkla ilgili mevcut kurumları rasyonelleştirmeyi ve güçlendirmeyi, yeri
ne göre mevcut diğer kurumları daha etkinleştirmek ve kaynakların daha verimli kullanılmasını
sağlamak için bu kurumların katılımını sağlamayı;
(d) kendi aralarında uygun teknoloji, bilgi, know-hovv ve uygulamaları kapsayan bilgilerin
alışverişini teşvik etmeyi; ve
(e) çölleşme ve/veya kuraklık nedeniyle bozulmuş alanlarda kuraklığın etkilerini hafifletmek
için beklenmedik durum planları oluşturmayı yükümlenirler.
2. Etkilenen Afrika ülkesi Taraflar, Sözleşmenin 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen genel ve
özel yükümlülükler dahilinde :
(a) kendi ulusal bütçelerinden, ulusal şartlar ve imkânlarla uyumlu ve Afrika'nın çölleşme
ve/veya kuraklık olgusuna verdiği yeni önceliği yansıtan uygun mali tahsisleri yapmayı;
(b) daha fazla ademi merkeziyetçilik ve kaynak tasarrufuna yönelik olarak halen devam eden
reformları sürdürmeyi ve güçlendirmeyi, yerel halk ve toplulukların katılımını artırmayı; ve
(c) yeni ve ek ulusal finansman kaynaklarını belirleyerek harekete geçirmeyi, yerel finansman
kaynaklarını harekete geçirecek mevcut ulusal imkân ve araçları öncelikli olarak çoğaltmayı hedef
leyeceklerdir.
Madde 5 :
GELİŞMİŞ ÜLKE TARAFLARIN TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Gelişmiş ülke Taraflar, Sözleşmenin 4 üncü, 6 ncı ve 7 nci maddeleri dahilindeki yükümlü
lüklerini yerine getirirlerken, etkilenen Afrika ülkesi Taraflara öncelik tanıyacaklar ve bu bağlam
da :
(a) yoksulluğun ortadan kaldırılması merkezi bir strateji olarak benimsemelerini göz önüne
alarak, diğer hususların yanısıra, karşılıklı olarak mutabık kalındığı üzere ve ulusal politikalara uy
gun olarak, finansal ve/veya diğer kaynaklara erişimlerini sağlamak ve/veya kolaylaştırmak ve uy
gun çevre teknoloji ve kno\v-how'ını transfer etmelerini ve uyarlamalarını ve bunlara erişmelerini
teşvik ve finanse etmek ve/veya finansmanını kolaylaştırmak suretiyle çölleşmeyle mücadele ve
kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarında onlara yardımcı olacak;
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(c) çölleşmeyle mücadele ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletme amacıyla kurumsal çerçeve
lerini, bilimsel ve teknik imkânlarını, bilgi derleme ve analizini, araştırma ve geliştirme çalışmala
rını iyileştirmelerine imkân vermek üzere kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olacaklardır.
2. Diğer ülke Taraflar, gönüllü olarak, etkilenen Afrika ülkesi Taraflara çölleşmeye ilişkin tek
noloji, bilgi ve knovv-hovv ve/veya finansman kaynakları temin edebilirler. Bu bilgi, knovv-hovv ve
tekniklerin transferi uluslararası işbirliği ile kolaylaştırılır.
Madde 6 :
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇERÇEVESİ
1. Ulusal eylem programları, etkilenen Afrika ülkesi Taraflarda sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması için ulusal politikaların formülasyonu şeklindeki daha geniş kapsamlı bir sürecin mer
kezi ve ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir.
2. Yerel halk ve toplulukların azami ölçüde katılımına imkân veren esnek planlamalı bir stra
tejiye rehberlik etmek üzere, hükümetin uygun kademelerini, yerel halkları, toplulukları ve sivil
toplum kuruluşlarını içeren bir danışma ve katılım süreci başlatılacaktır. Etkilenen Afrika ülkesi
Tarafın isteği üzerine bu sürece iki taraflı ve çok taraflı yardım kuruluşları da dahil edilebilir.
Madde 7 :
EYLEM PROGRAMLARININ HAZIRLANMA TAKVİMİ
Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce Afrika ülkesi Taraflar, gerekirse uluslararası top
luluğun diğer üyeleriyle işbirliği yaparak, Sözleşmenin ulusal, alt bölgesel ve bölgesel eylem prog
ramlarının hazırlanmasına ilişkin hükümlerini geçici olarak mümkün olduğu ölçüde uygulayacak
lardır.
Madde 8 :
•
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARININ İÇERİĞİ
1. Sözlemenin 10 uncu maddesine uygun olarak ulusal eylem programlarının genel stratejisin
de, katılım mekanizmalarına ve yoksulluğu ortadan kaldırma stratejilerinin çölleşmeyle mücadele
ve kuraklığın etkilerini hafifletme çalışmalarıyla bütünleştirilmesine dayalı olarak, etkilenen alan
lar için entegre yerel kalkınma programları ön plana alınacaktır. Programlarda yerel makamların
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerel halk, topluluk ve grupların aktif katılımının sağlanması he
deflenecek, eğitim ve öğretim, uzmanlığı kanıtlanmış olan sivil toplum kuruluşlarının harekete ge
çirilmesi ve merkezi olmayan resmi kurumların güçlendirilmesi vurgulanacaktır.
2. Ulusal eylem programları, yerine göre aşağıdaki genel özellikleri içereceklerdir :
(a) ulusal eylem programlarının geliştirilme ve uygulanmasında, sosyal, ekonomik ve ekolo
jik koşullan göz önüne alarak çölleşmeyle mücadele ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletme konu
sundaki geçmiş tecrübelerin kullanılması;
(b) çölleşmeye ve/veya kuraklığa yol açan faktörlerin, mevcut ve ihtiyaç duyulan kaynak ve
kapasitelerin belirlenmesi, bu olgularla mücadele etmek ve /veya sonuçlarını hafifletmek için ge
rekli politikaların, kurumsal ve diğer yanıt ve önlemlerin oluşturulması; ve
(c) kadınlar, çiftçilik ve otlaklardan yararlananlar da dahil olmak üzere yerel halk ve topluluk
ların katılımının artırılması ve yönetimde onlara daha fazla sorumluluk aktarılması.
3. Ulusal eylem programları, yerine göre aşağıdaki hususları da kapsamalıdır :
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- 33 (a) yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla ekonomik ortamı iyileştirecek önlemler :
(i) - tarım ve hayvancılık ürünleri için pazarlar oluşturarak;
- yerel gereksinimlere uygun mali enstrümanlar yaratarak,
-tarımda çeşitliliği ve tarımsal girişimleri teşvik ederek, ve
- tarım benzeri veya tarım dışı türden ekonomik faaliyetleri geliştirerek,
özellikle topluluğun en yoksul üyelerinin gelir ve istihdam imkânlarının artırılması;
(ii) - üreten yatırım ve üretim araçlarına erişim için teşvikleri ve
- büyümeyi teşvik eden fiyat ve vergi politikaları ile ticari uygulamaları yaratarak kırsal eko
nomilerin uzun dönemli beklentilerinin iyileştirilmesi;
(iii) arazi üzerindeki nüfus baskısını azaltacak nüfus ve göç politikalarının belirlenmesi ve uy
gulanması; ve
(iv) gıda güvenliği amacıyla kuraklığa dayanıklı bitkilerin ve entegre kuru tarım sistemlerinin
kullanılmasının teşvik edilmesi.
(b) doğal kaynakları koruyacak önlemler :
(i) - tarımsal arazi ve otlaklar,
- bitki örtüsü ve doğal yaşam,
- ormanlar,
- su kaynaklan ve
- biyolojik çeşitlilik
de dahil olmak üzere doğal kaynakların entegre ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması;
(ii) kamu bilincinin güçlendirilmesi ve çevresel eğitim kampanyaları için eğitim verilmesi ve do
ğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine ilişkin teknikler hakkında bilgilerin yaygınlaştırılması; ve
(iii) farklı enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması, alternatif ener
ji kaynaklarının, özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve biyogazın teşviki ve hassas doğal kay
naklar üzerindeki yükü hafifletecek teknolojilerin transferi, edinimi ve uyarlanması için somut dü
zenlemelerin yapılması,
(c) kurumsal Örgütlenmeyi geliştirecek önlemler :
(i) bir arazi kullanımı planlama politikası çerçevesinde merkezi hükümet ve yerel makamların
rol ve sorumluluklarının belirlenmesi;
(ii) aktif bir ademi merkeziyet politikasının teşviki, yönetim ve karar alma sorumluluğunun ye
rel makamlara devri, inisiyatifin ve yerel toplulukların sorumluluk almalarının ve yerel yapıların
oluşturulmasının teşviki; ve
(iii) arazi tasarrufunun yerel halklar açısından güvenceye alınmasını sağlayacak şekilde, doğal
kaynak yönetiminin kurumsal ve düzenleyici çerçevelerinin ayarlanması.
(d) Çölleşme hakkındaki bilgileri iyileştirecek önlemler :
(i) çölleşmenin bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik yönleri üzerine araştırmaların ve bilgi der
leme, işleme ve alışverişinin teşviki;
(ii) daha iyi anlamak ve analiz sonuçlarını işlevsel boyutlara aktarmak üzere ulusal araştırma
ve bilgi toplama, işleme, değişim ve analiz imkânlarının iyileştirilmesi; ve
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- doğal kaynaklarda niteliksel ve niceliksel eğilimlerin ve
- iklim ile çölleşme arasındaki etkileşimin
orta ve uzun dönemli olarak incelenmesinin teşviki.
(e) Kuraklığın etkilerini izlemek ve değerlendirmek için önlemler:
(i) bölgesel kuraklık ve çölleşme üzerinde doğal iklim değişkenliğinin etkilerini değerlendir
mek ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarında mevsimlere ve yıllara göre iklim değişik
liği tahminlerinden yararlanmak üzere stratejiler oluşturulması;
(ii) erken uyarı ve tepki kapasitesinin iyileştirilmesi, acil kurtarma ve gıda yardımının etkin şe
kilde yönetimi, kuraklığa yatkın alanlarda gıda depolama ve dağıtım sistemlerinin, sığır koruma
programlarının, bayındırlık işlerinin ve alternatif yaşam yollarının geliştirilmesi; ve
(iii) daha iyi politika formülasyonlarını ve tepkileri kolaylaştırmak üzere kaynak bozulması
nın süreç ve dinamikleri hakkında güvenilir ve zamanında bilgi temini için ekolojik bozulmanın
izlenmesi ve değerlendirilmesi.
Madde9:
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI, UYGULAMA VE DEĞERLEN
DİRME GÖSTERGELERİ
Her etkilenen Afrika ülkesi Taraf, ulusal eylem programının hazırlanması, uygulanması ve de
ğerlendirilmesinde katalizör işlevi görecek uygun bir ulusal koordinasyon mercii belirleyecektir.
Söz konusu koordinasyon mercii, 3 üncü maddenin ışığında, yerine göre :
(a) yerel halk ve toplulukların katılımını gerektiren ve yerel olarak yönlendirilen bir danışma
süreci ile başlayarak ve yerel idari makamların, gelişmiş ülke Tarafların, hükümetler arası kuruluş
ların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle, ulusal düzeyde ilgili olanlarla ilk istişarelere daya
narak, eylemlerin belirlenmesini ve gözden geçirilmesini üstlenecek;
.
(b) kalkınmayı ve sürdürülebilir arazi kullanımını etkileyen kısıtlama, gereksinim ve açıların
teşhis ve analizini yapacak, devam eden ilgili çalışmalardan tam olarak yararlanarak tekraralan ön
lemek üzere pratik önlemler tavsiye edecek ve elde edilen sonuçların uygulanmasını teşvik edecek;
(c) etkilenen alanlarda halkın aktif katılımını sağlamak üzere etkileşimli ve esnek yaklaşımla
ra dayalı proje etkinliklerini tasarlayacak, formüle edecek ve kolaylaştıracak, bu etkilerin olumsuz
etkilerini en aza indirecek, mali yardım ve teknik işbirliği gereksinimlerini belirleyecek ve öncelik
lerini saptayacak,
(d) kısa, orta ve uzun dönemli eylemleri kapsayan ulusal eylem programlarının ve program uy
gulamalarının ölçüm ve değerlendirmelerini sağlayacak anlamlı, niceliksel olarak belirlenebilir ve
kolay doğrulanabilir göstergeler oluşturacak; ve
(e) ulusal eylem programlarının uygulanması hakkında ilerleme raporları hazırlayacaktır.
Madde 10:
ALT-BÖLGESEL EYLEM PROGRAMLARININ ÖRGÜTSEL ÇERÇEVESİ
1. Sözleşmenin 4 üncü maddesi uyarınca Afrika ülkesi Taraflar, orta, doğu, kuzey, güney ve
batı Afrika için alt-bölgesel eylem programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında işbirliği ya
pacaklar ve bu yönden aşağıdaki sorumlulukları ilgili alt-bölgesel hükümetler arası örgütlere dev
redilebileceklerdir :
,
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larının koordinasyonu;
(b) ulusal eylem programılarının hazırlık ve uygulamalarında yardım;
(c) bilgi, tecrübe ve kno\v-hovv alışverişinin kolaylaştırılması ve ulusal mevzuatların gözden
geçirilmesi hakkında tavsiyelerde bulunulması; ve
(d) alt-bölgesel eylem programlarının uygulanmasına ilişkin diğer sorumluluklar.
2. Uzmanlaşmış alt-bölgesel kurumlar talep edildiğinde kendi uzmanlık alanlarındaki faaliyet
lere destek sağlayabilir ve/veya bunların koordinasyon sorumluluğunu üstlenebilirler.
Madde 11:
ALT-BÖLGESEL EYLEM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE İÇERİĞİ
Alt-Bölgesel eylem programları, alt-bölgesel düzeyde daha iyi ele alınabilen sorunlara odak
lanacak ve paylaşılan doğal kaynakların yönetimi için gerekirse mekanizmalar getireceklerdir. Bu
mekanizmalar, çölleşme ve/veya kuraklıkla ilgili sınır ötesi problemleri etkin bir şekilde ele alacak
ve ulusal eylem programlarının uyumlu biçimde uygulanmalarında destek sağlayacaklardır. Altbölgesel eylem programları için öncelik alanları, yerine göre :
(a) sınır ötesi doğal kaynakların duruma göre iki taraflı veya çok taraflı mekanizmalarla sür
dürülebilir yönetimi için ortak programlar;
(b) alternatif kaynakları geliştirme programlarının koordinasyonu;
(c) zararlılar ile bitki ve hayvan hastalıklarının kontrol ve yönetiminin koordinasyonu;
(d) alt-bölgesel düzeyde daha iyi yürütülen veya desteklenen kapasite oluşturma, eğitim ve
halkı bilinçlendirme faaliyetleri;
(e) özellikle klimatoloji, meteoroloji ve hidroloji alanlarında veri toplama ve değerlendirme,
bilgi paylaşma ve proje izleme ağları da dahil olmak üzere bilimsel ve teknik işbirliği, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonu ve önceliklerinin belirlenmesi;
(f) çevresel kaynaklı göçlerden doğan problemlere eğilen önlemler de dahil olmak üzere, ku
raklığın etkilerini hafifletecek erken uyarı sistemleri ve ortak planlama;
(g) özellikle yerel halk ve toplulukların katılımına ilişkin olarak tecrübeleri paylaşma yolları
nın araştırılması, arazi kullanma yönetiminin iyileştirilmesi ve uygun teknolojilerin kullanılması
için yapabilir kılan bir ortamın yaratılması;
(h) teknik hizmetleri sağlayan ve koordine eden alt-bölgesel örgütlerin kapasitelerinin güçlen
dirilmesi ve alt-bölgesel merkez ve kurumların oluşturulması, yeniden yönlendirilmesi ve güçlen
dirilmesi; ve
(i) bölgesel pazarlama rejimlerinin koordinasyonu ve ortak altyapı için politikalar da dahil ol
mak üzere, etkilenen alanlar ve halklar üzerinde etkisi olan ticaret ve benzeri alanlarda politikalar
geliştirilmesi üzerinde odaklanacaktır.
Madde 12:
BÖLGESEL EYLEM PROGRAMININ ÖRGÜTSEL ÇERÇEVESİ
1. Sözleşmenin 11 inci maddesine göre, Afrika ülkesi Taraflar bölgesel eylem programının ha
zırlık ve uygulama usullerini birlikte tespit edeceklerdir.
2. Taraflar, Afrika ülkesi Tarafların Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmele
rine yardımcı olmalarını sağlamak üzere, ilgili Afrika bölgesel kurum ve örgütlerine uygun destek
leri sağlayabilirler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 258)

- 3 6 Madde 13:
BÖLGESEL EYLEM PROGRAMININ İÇERİĞİ
Bölgesel eylem programı yerine göre aşağıdaki öncelik alanlarında çölleşmeyle mücadele
ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletmeye ilişkin Önlemleri içerir:
(a) kilit politika alanlarında bölgesel mutabakat oluşturmak için, alt-bölgesel eylem program
larında, alt-bölgesel örgütlerle düzenli istişareler de dahil olmak üzere bölgesel işbirliğinin ve ko
ordinasyonun oluşturulması;
(b) bölgesel düzeyde daha iyi uygulanan faaliyetlerde kapasite oluşturmanın teşviki;
(c) Sözleşmenin 4 üncü madde 2 (b) paragrafını göz önüne alarak, etkilenen alanlarda etkisi
olan global ekonomik ve sosyal meselelere uluslararası toplulukla birlikte çözümler aranması,
(d) Afrika ve al t-böl gel erindeki ve diğer etkilenen bölgelerdeki etkilenen ülke Taraflar arasın
da bilgilerin ve uygun tekniklerin, teknik knovv-hovv ve ilgili tecrübelerin değiş tokuşunuıı teşviki;
özellikle klimatoloji, meteoroloji, hidroloji, su kaynakların geliştirilmesi ve alternatif enerji kay
nakları alanlarında bilimsel ve teknolojik işbirliğinin teşviki; alt-bölgesel ve bölgesel araştırma fa
aliyetlerinin koordinasyonu; araştırma ve geliştirmede bölgesel önceliklerin saptanması;
(e) sistematik gözlem, değerlendirme ve bilgi alışverişi ağlarının koordinasyonu, bunların dün
ya çapındaki ağlarla bütünleştirilmesi; ve
(f) bölgesel ve alt-bölgesel erken uyarı sistemlerinin ve kuraklığa ilişkin acil durum planları
nın koordinasyonu ve takviyesi.
Madde 14:
-..''-.••'
MALİ KAYNAKLAR
1. Sözleşmenin 20 nci maddesi ve 4 üncü maddenin 2 nci paragrafı uyarınca, etkilenen Afri
ka ülkesi Taraflar mali kaynaklar harekete geçirici bir makro ekonomik çerçeve sağlamaya gayret
edecekler ve kaynakların, duruma göre sivil toplum kuruluşlarının aracılığı da dahil olmak üzere,
yerel kalkınma programılarına daha etkin biçimde kanalizc edilmesinin politika ve usullerini ge
liştireceklerdir.
2. Sözleşmenin 21 inci maddesinin 4 üncü ve 5 inci paragrafları uyarınca, Taraflar mevcut
kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak, kaynak tahsisindeki boşlukları saptamak ve eylem
programlarının uygulanmasını kolaylaştırmak için ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve uluslararası dü
zeylerdeki fon kaynaklarının envanterini çıkarmayı kabul ederler. Bu envanter düzenli olarak göz
den geçirilip güncelleştirilecektir.
3. Sözleşmenin 7 nci maddesiyle uyumlu olarak, gelişmiş ülke Taraflar, 18 inci maddede bah
sedilen ortaklık anlaşma ve düzenlemelerine dayanarak ve diğer hususların yanısıra Sözleşmenin 4
üncü maddesinin 2 (b) paragrafına göre borç, uluslararası ticaret ve pazarlama düzenlemelerine
ilişkin hususlara gereken dikkati göstererek, etkilenen Afrika ülkesi Taraflara önemli ve/veya daha
fazla kaynakları tahsis etmeyi ve başka biçimlerde yardım sağlamayı sürdüreceklerdir. ,
Madde 15 :
MALİ MEKANİZMALAR
1. Sözleşmenin etkilenen Afrika ülkesi Taraflara öncelik tanınmasını vurgulayan ve bu bölge
de hüküm süren özel durumu göz önüne alan 7 nci maddesine uygun olarak Taraflar, başta
(a) mali kaynakları yerel düzeye kanalize etmek için ulusal çölleşme fonları gibi mekanizma
ların kurulmasının kolaylaştırılması ve
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mak üzere, Sözleşmenin 21 inci maddesinin 1 (d) ve (e) paragraflarının hükümlerini Afrika'da uy
gulamaya özel olarak dikkat edeceklerdir.
2. Sözleşmenin 20 nci ve 21 nci maddelerine uygun olarak, Afrika Kalkınma Bankası ve Af
rika Kalkınma Fonu da dahil olmak üzere ilgili bölgesel ve alt-bölgesel mali kurumların yönetim
organlarına da üye olan Taraflar, söz konusu kurumların bu Ekin uygulanmasına hizmet eden et
kinliklerine gereken önceliğin tanınması ve dikkatin gösterilmesi için sarfedilen çabaları teşvik
edeceklerdir.
3. Taraflar, fonların etkilenen Afrika ülkesi Taraflara kanalize edilme usullerini mümkün ol
duğunca basitleştirecek ve hızlandıracaklardır.
Madde 16:
TEKNİK YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
Taraflar, her biri kendi imkânlarına göre, proje ve programların etkinliğini artırmak amacıyla,
diğer hususların yanısıra:
(a) destekleme önlemlerinin maliyetini sınırlandırarak, özellikle genel giderleri dondurarak (ki
her halde projenin verimini azamiye çıkarmak için bu maliyetler toplam proje maliyetinin yeterin
ce ufak bir yüzdesi olmalıdır);.
(b) yetkin ulusal uzmanlardan ve/veya gerekirse alt-bölge ve/veya bölge içindeki yetkin uz
manlardan proje tasarımı, hazırlık ve uygulamalarda yararlanılmasına ve eğer yoksa yerel uzman
lıkların oluşturulmasına öncelik tanıyarak; ve
(c) sağlanacak teknik yardımın yönetim ve koordinasyonunu etkin bir biçimde yaparak ve bu
yardımları verimli bir biçimde kullanarak
Afrika ülkesi Taraflara yapılan teknik yardımları ve bu ülkelerle işbirliğini rasyonelleştirmeyi
üstlenirler.
Madde 17":
ÇEVRESEL YÖNDEN SAĞLIKLI TEKNOLOJİLERİN TRANSFERİ, EDİNİMİ,
UYARLANMASI VE BU TEKNOLOJİLERE ERİŞİM
Sözleşmenin teknoloji transferi, edinimi, uyarlanması ve geliştirilmesine ilişkin 18 inci mad
desini uygularken, Taraflar, Afrika ülkesi Taraflara çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini
hafifletme stratejilerini uygulayabilmeleri için öncelik tanımayı ve gerektiğinde bilimsel araştırma
ve geliştirme, bilgilerin derlenmesi ve yayılması alanlarında kapasite oluşumunu güçlendirmek
amacıyla bu ülkelerle birlikte yeni ortaklık ve işbirliği modelleri geliştirmeyi taahhüt ederler.
Madde 18:
KOORDİNASYON VE ORTAKLIK ANLAŞMALARI
1. Afrika ülkesi Taraflar, ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel eylem programlarının hazırlık, mü
zakere ve uygulamalarını koordinasyonlu olarak yapacaklardır. Bu sürece yerine göre diğer Taraf
ları ve ilgili hükümetler arası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşmarını dahil edebilirler.
2. Söz konusu koordinasyonun amacı, mali ve teknik işbirliğinin Sözleşmeye uygunluğunu
sağlamak ve kaynakların kullanım ve idaresine gereken sürekliliği kazandırmaktır.
3. Afrika ülkesi Taraflar, ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel düzeylerde danışma süreçleri düzen
leyeceklerdir. Bu danışma süreçleri:
(a) ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel eylem programlarına dayalı ortaklık anlaşmalarının görü
şülmesi ve sonuçlandırılması için bir forum görevini görebilecek; ve
^
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malar için fon sağlama düzenlemelerini belirleyecektir.
4. Daimi Sekretarya, Afrika ülkesi Tarafların isteği üzerine, Sözleşmenin 23 üncü maddesi
uyarınca:
.
(a) etkin danışma düzenlemelerinin örgütlenmesi hakkında, benzer düzenlemelerin getirdiği
tecrübeler temelinde tavsiyelerde bulunarak;
(b) danışma toplantı ve süreçlerine ilişkin bilgileri ilgili iki taraflı ve çok taraflı kurumlara ile
terek ve onların aktif katılımını teşvik ederek; ve
(c) danışma düzenlemelerinin kurulması veya geliştirilmesiyle ilgili olabilecek diğer bilgileri
sağlayarak söz konusu danışma süreçlerinin işlemesini kolaylaştırabilir :
5. Alt-bölgesel ve bölgesel koordinasyon organları, diğer hususların yanısıra :
(a) ortaklık anlaşmalarında uygun düzeltmeler tavsiye edecek;
(b) mutabık kalınan alt-bölgesel ve bölgesel programların uygulanmasını izleyecek, değerlen
direcek ve raporlayacak; ve
(c) Afrika ülkesi Taraflar arasında etkin iletişim ve işbirliğini sağlamayı hedefleyeceklerdir.
6. Danışma grupları yerine göre Hükümetlerin, ilgilenen grupların ve bağış yapanların, Birleş
miş Milletler sistemindeki ilgili organ, fon ve programların, ilgili alt-bölgesel ve bölgesel kuruluş
ların ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımına açık olacaktır. Her danışa gru
bunun yönetim ve işleyiş tarzı, söz konusu gruba katılanlar tarafından saptanacaktır.
7. Sözleşmenin 14 üncü maddesi uyarınca,, gelişmiş ülke Taraflar, aralarında kendi inisiyatif
leri ile ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel düzeylerde gayrı resmi bir danışma ve koordinasyon süreci
oluşturmalı ve etkilenen Afrika ülkesi Tarafların veya ilgili alt-bölgesel ya da bölgesel örgütlerin
isteği üzerine uygulamayı kolaylaştırmak için yardım gereksinimlerini değerlendirip yanıtlayabile
cek bir ulusal, alt-bölgesel veya bölgesel danışma'sürecine katılmalıdırlar.
.
Madde 19:
İZLEME DÜZENLEMELERİ
Bu Ekin uygulamasının izlenmesi, Sözleşmeye göre Afrika ülkesi Taraflarca aşağıdaki şekil
de yapılacaktır :
(a) ulusal düzeyde, bileşimi her bir etkilenen Afrika ülkesi Tarafça belirlenecek, yerel toplu
lukların temsilcilerini kapsayan ve 9 uncu maddede belirtilen ulusal koordinasyon organının neza
retinde işleyen bir mekanizma ile;
(b) alt-bölgesel düzeyde, bileşimi ve işleyiş tarzı söz konusu alt-bölgcdcki Afrika ülkesi Ta
raflarca belirlenecek disiplinler arası bir bilimsel ve teknik danışma komitesi ile; ve
(c) bölgesel düzeyde, Afrika Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşuna dair Antlaşmanın ilgili hü
kümlerine göre tanımlanan mekanizmalar ve bir Afrika Bilimsel ve Teknik Danışma Komitesi ile.
EK II
ASYA İÇİN BÖLGESEL UYGULAMA EKİ :
Madde 1 :
AMAÇ
Bu Ek'in amacı, Asya bölgesindeki özel koşulların ışığında, bu bölgedeki etkilenen ülke Ta
raflarda Sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanması İçin rehber ilke ve düzenlemeleri sağlamaktır.
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ASYA BÖLGESİNİN ÖZEL KOŞULLARI
Taraflar, Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirirlerken, bölgedeki etkilenen ül
ke Taraflarda farklı derecelerde geçerli olan aşağıdaki özel koşulları yerine göre göz önüne alacak
lardır :
(a) çölleşme ve kuraklıktan etkilenen veya etkilenmeye açık olan alanların yüksek oranı ve bu
alanların iklim, topografya, arazi kullanımı ve sosyo-ekonomik sistemler bakımından geniş çeşitli
liği;
(b) geçim için doğal kaynaklar üzerinde yoğun baskı;
(c) yaygın yoksullukla doğrudan ilgili olan ve arazinin bozulmasının yanısıra kıt su kaynakla
rı üzerinde de baskı oluşturan üretim sistemlerinin varlığı;
(d) dünya ekonomik konjonktürünün ve yoksulluk, kötü sağlık ve beslenme, gıda güvencesin
den yoksunluk, göç, zorunlu göç ve demografik dinamikler gibi sosyal problemlerin önemli etkisi;
(e) genişleyen fakat henüz yetersiz kalan ulusal çölleşme ve kuraklık problemleriyle mücade
le kapasiteleri ve kurumsal çerçeveleri; ve
(0 çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmeye ilişkin sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşmak için uluslararası işbirliğine olan ihtiyaçları.
Madde 3 :
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARININ ÇERÇEVESİ
1. Ulusal eylem programları, bölgedeki, etkilenen ülke Tarafların sürdürülebilir kalkınmaya
ilişkin daha kapsamlı ulusal politikalarının ayrılmaz bir parçası olacaktır.
2. Etkilenen ülke Taraflar, Sözleşmenin 9-11 inci maddeleri uyarınca ve 10 uncu maddenin 2
(0 paragrafına özel dikkat göstererek ulusal eylem programları geliştireceklerdir. İki taraflı ve çok
taraflı işbirliği kurumları da yerine göre ilgili etkilenen ülke Tarafın üzerine bu sürece dahil edile
bilecektir.
Madde 4 :
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARI
1. Bölgedeki etkilenen ülke Taraflar ulusal eylem programlarını hazırlar ve uygularlarken, her
biri kendi koşul ve politikalarına uygun olarak, diğer hususların yanısıra :
(a) eylem programlarının hazırlık, koordinasyon ve uygulamasından sorumlu uygun organları
belirleyebilir;
(b) yerci topluluklar da dahil olmak üzere etkilenen toplumları, yerel makamların ve ilgili ulu
sal kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yerel olarak yönlendirilen bir danışma sü
reci içinde eylem programlarının geliştirme, koordinasyon ve uygulamasına katabilir;
(c) çölleşmenin sebep ve sonuçlarını değerlendirmek ve eylem için öncelikli alanları saptamak
üzere etkilenen alanlarda çevrenin durumunu inceleyebilir;
(d) strateji tasarlamak ve eylem programlarındaki faaliyetleri detaylandırmak için, çölleşmey
le mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmeye ilişkin geçmiş ve mevcut programlan etkilenen
toplumların katılımıyla değerlendirebilir.
(c) (a)'dan (d)'ye kadar olan fıkralarda belirtilen faaliyetlerde edinilen bilgilere dayanarak tek
nik ve mali programlar hazırlayabilir;
(f) eylem programlarının uygulamasını değerlendirmek üzere usulleri ve kıyas kriterlerini ge
liştirerek kullanabilir;
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nın zenginleştirilmesini ve daha verimli kullanılmasını teşvik edebilir;
(h) klimatolojik, meteorolojik, hidrolojik, biyolojik ve diğer ilgili faktörleri göz önüne alarak,
çölleşme ve kuraklığa yatkın alanlarda bilgi, değerlendirme, izleme ve erken uyarı sistemlerini ku
rabilir ve/veya güçlendirebilir; ve
(i) mali ve teknik kaynaklar da dahil olmak üzere uluslararası işbirliğinin söz konusu olduğu
durumlarda, eylem programlarını destekleyici uygun düzenlemeleri bir ortaklık ruhu içinde formü
le edebilirler.
2. Sözleşmenin 10 uncu maddesine uygun olarak, ulusal eylem programlarının genel strateji
sinde, katılımcı mekanizmalara ve yoksulluğu ortadan kaldırma stratejilerinin çölleşmeyle müca
dele ve kuraklığın etkilerini hafifletme çabaları ile bütünleştirilmesine dayalı olarak etkilenen alan
lar için entegre yerel kalkınma programlan vurgulanacaktır. Eylem programlarındaki sektörel ön
lemler, 2 (a) maddesinde sözü geçen bölgede etkilenen alanların çok çeşitli oluşu göz önüne alına
rak öncelik gruplarına ayrılacaktır. . . ' • • ' . ; • . ' •
*
•
Madde 5 :
ALT-BÖLGESEL VE ORTAK EYLEM PROGRAMLARI
1. Sözleşmenin 11 inci maddesine uygun olarak, Asya'daki etkilenen ülke Taraflar, ulusal ey
lem programlarının tamamlanması ve daha etkin uygulanması amacıyla, yerine göre alt-bölgesel
veya ortak eylem programlarının hazırlık ve uygulaması için diğer Taraflarla danışma ve işbirliği
üzerinde karşılıklı anlaşmaya varabilirler. Her iki durumda da, ilgili Taraflar, iki taraflı veya ulu
sal örgütler de dahil olmak üzere alt-bölgesel örgütlere veya uzmanlaşmış kurumlara programların
hazırlanması, koordinasyonu ve uygulanmasına ilişkin sorumluluklar aktarılmasına birlikte karar
verebilirler. Söz konusu örgüt veya kurumlar, Sözleşmenin 16-18 inci maddelerine uygun eylem
lerin teşvik ve koordinasyonunda odak noktası işlevini de görebilirler.
2. Alt-bölgesel veya ortak eylem programları hazırlanır ve uygulanırken, bölgedeki etkilenen
ülke Taraflar, diğer hususların yanısıra :
(a) bu programlarla daha iyi karşılanabilecek olan çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkile
rini hafifletmeye ilişkin öncelikleri ve bu programlarla etkin bir biçimde yürütülebilecek ilgili fa
aliyetleri ulusal kurumlarla işbirliği yaparak belirleyecek;
(b) ilgili bölgesel, alt-bölgesel ve ulusal kurumların işlevsel kapasite ve faaliyetlerini değer
lendirecek;
(c) bölge veya alt-bölgedeki bütün veya bazı Tarafları kapsayan çölleşme ve kuraklıkla ilgili
mevcut programları ve bunların ulusal eylem programları ile ilişkisini değerlendirecek; ve
(d) mali ve teknik kaynaklar da dahil olmak üzere uluslararası işbirliğinin söz konusu olduğu
durumlarda, programları destekleyecek, yerine göre iki taraflı ve/veya çok taraflı düzenlemeleri bir
ortaklık ruhu içinde formüle edeceklerdir.
3. Alt-bölgesel veya ortak eylem programları, çölleşmeye ilişkin olarak sınır ötesi doğal kay
nakların sürdürülebilir yönetimi için üzerinde uzlaşılmış ortak programları, koordinasyon öncelik
lerini ve kapasite oluşturma, bilimsel ve teknik işbirliği, özellikle de kuraklığa karşı erken uyarı sis
temleri, bilgi paylaşımı, ilgili alt-bölgesel ve sair örgüt ve kurumları güçlendirecek araçlar gibi
alanlardaki diğer etkinlikleri kapsayabilecektir.
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BÖLGESEL FAALİYETLER
Alt-bölgesel veya ortak eylem programlarını zenginleştirmek için yürütülen bölgesel faaliyet
ler arasında, diğer hususların yanısıra ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel düzeylerde koordinasyon ve
işbirliği için kurum ve mekanizmaları güçlendirilmesini ve Sözleşmenin 16-19 uncu maddelerinin
uygulanmasını teşvik etmeye yönelik önlemler de bulunabilir. Bu faaliyetler arasında aşağıdakiler
de yer alabilir:
(a) teknik işbirliği ağlarının teşviki ve güçlendirilmesi;
(b) teknoloji, bilgi, knovv-hovv ve uygulamaların, keza geleneksel ve yerel teknoloji ve knovvhovv'lann envanterinin çıkarılması, bunların yayılmasının ve kullanılmasının teşviki;
(c) teknoloji transferi gereksinimlerinin değerlendirilmesi, bu teknolojilerin uyarlanmasının ve
kullanılmasının teşviki; ve
(d) halkı bilinçlendirme programlarının ve her düzeyde kapasite oluşturmanın teşviki, insan
kaynaklarını geliştirmek için eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarının güçlendirilmesi ve sis
temler kurulması.
Madde 7 :
MALİ KAYNAK VE MEKANİZMALAR
1. Taraflar, Asya bölgesinde çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletmenin öne
mini göz önüne alarak, Sözleşmenin 20 nci ve 21 inci maddeleri gereğince önemli mali kaynakla
rın harekete geçirilmesini ve kullanılabilir mali mekanizmalar olmasını teşvik edeceklerdir.
2. Sözleşmeye uygun olarak ve 8 inci maddede öngörül en koordinasyon mekanizmasına daya
narak ve ulusal kalkınma politikaları uyarınca, etkilenen ülke Taraflar münferit veya müşterek ola
rak :
(a) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme faailyetlerinde somut sonuçlar el
de etmek için, kamu ve özel sektör yatırımları yoluyla fon temini mekanizmalarını güçlendiren ve
rasyonelleştiren önlemleri alacak;
(b) başta mali, teknik ve teknolojik alanlar olmak üzere ulusal çalışmaları destekleyen ulusla
rarası işbirliği gereksinimlerini belirleyecek; ve
(c) Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak için iki taraflı ve/veya çok taraflı mali işbirliği ku
rumlarının katılımını teşvik edeceklerdir.
3. Taraflar, fonların bölgedeki etkilenen ülke Taraflara kanalize edilme usullerini mümkün ol
duğunca basitleştirecek ve hızlandıracaklardır.
Madde 8 :
İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON MEKANİZMALARI
1. Etkilenen ülke Taraflar, 4 üncü madde 1 (a) paragrafına göre belirlenen uygun kurumlar ara
cılığıyla, bölgedeki diğer Taraflar da duruma bağlı olarak, diğer hususların yanısıra :
(a) veri, tecrübe, bilgi ve knovv-hovv alışverişini;
(b) alt-bölge ve bölge düzeyindeki eylemlerde iki taraflı ve çok taraflı düzenlemeleri de içine
alacak şekilde işbirliği ve koordinasyonu;
(c) 5-7 nci maddeler uyarınca bilimsel, teknik, teknolojik ve mali işbirliğinin teşvikini;
(d) dışarıyla işbirliği gereksinimlerinin belirlenmesini; ve
(e) eylem programı uygulamalarının takip ve değerlendirilmesini sağlayan bir mekanizma ku
rabilirler.
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2. Etkilenen ülke Taraflar 4 üncü madde 1 (a) paragrafına göre belirlenen uygun kurumlar ara
cılığıyla, bölgedeki diğer Taraflar da duruma bağlı olarak, ulusal, alt-bölgesel ve ortak eylem prog
ramlarıyla ilgili danışma ve koordinasyon yolunu seçebilirler. Diğer Tarafları ve ilgili hükümetler
arası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarını da duruma göre bu sürece katabilirler.
Böyle bir koordinasyonla, diğer hususların yanısıra, Sözleşmenin 20 nci ve 21 inci maddele
rine göre uluslararası işbirliği imkânları üzerinde mutabakat sağlanmasına, teknik işbirliğinin ge
liştirilmesine ve kaynakların etkin kullanılacak tarzda yönlendirilmesine çalışılacaktır.
3. Bölgedeki etkilenen ülke Taraflar periyodik koordinasyon toplantıları yapacak ve Daimi
Sekretarya bu ülkelerin talebi üzerine Sözleşmenin 23 üncü maddesi uyarınca :
(a) benzer başka düzenlemelerden edinilen tecrübeye dayanarak etkin koordinasyon düzenle
melerinin organizasyonu hakkında tavsiyelerde bulunarak;
(b) ilgili iki taraflı ve çok taraflı kuruluşları koordinasyon toplantıları hakkında bilgilendirerek
ve onların aktif katılımını teşvik ederek; ve
(c) koordinasyon süreçlerinin kurulmasına veya geliştirilmesine ilişkin diğer bilgileri sağlaya
rak bu koordinasyon toplantılarının yapılmasını kolaylaştıracaktır.
EKIII
LATİN AMERİKA VE KARAYİBLER İÇİN BÖLGESEL UYGULAMA EKİ:
Madde 1 :
'
AMAÇ
Bu Ek'in amacı, Latin Amerika ve Karayibler bölgesindeki özel koşulların ışığında Sözleşme
nin uygulanması için rehber ilkeleri sağlamakdır.
Madde 2 :
LATİN AMERİKA VE KARAYİBLER BÖLGESİNİN ÖZEL ŞARTLARI
Taraflar, Sözleşme hükümlerine uygun olarak, bölgenin aşağıdaki özel şartlarını dikkate ala
caklardır :
(a) hassas durumda olan ve çölleşme ve/veya kuraklıktan ciddi şekilde etkilenen ve bulundu
ğu yere bağlı olarak çok farklı özellikler gösterebilen geniş sahaların varlığı; bu birikimli ve gide
rek yoğunlaşan sürecin bölgede dünyanın en geniş biyolojik çeşitlilik özelliğine sahip kaynakların
dan birinin bulunması nedeniyle daha da vahimleşen olumsuz sosyal, kültürel, ekonomik ve çevre
sel etkilerinin bulunması;
(b) tarım, balıkçılık ve orman ürünlerinin pazarlarını etkileyen dış borçlanma ve kötüye giden
ticari uygulama ve şartlar gibi uluslararası ekonomik faktörler de dahil olmak üzere ekonomik, kül
türel, sosyal, politik, biyolojik ve fiziksel faktörlerin karmaşık etkileşimleri sonucunda, etkilenen
alanlarda sürdürülemez kalkınma uygulamalarının sıklıkla kullanılması; ve
(c) çölleşme ve kuraklığın ana sonucu olan ve tarım, hayvancılık ve ormancılık verimlerinde
azalma ve biyolojik çeşiklilik kaybı şeklinde kendini gösteren, ekosistcmlerin üretkenliğinde hızlı
bir düşme; bunun sosyal yönden yoksullaşma, göç, iç nüfus hareketleri ve yaşam kalitesinin bozul
ması ile sonuçlandırılması; dolayısıyla bölgenin her ülkedeki çevresel, ekonomik ve sosyal duru
ma uygun olan sürdürülebilir kalkınma modellerini teşvik ederek çölleşme ve kuraklık problemle
rine karşı entegre bir yaklaşımı benimsemek zorunda olması.
Madde 3 :
EYLEM PROGRAMLARI
1. Sözleşmeye ve özellikle de Sözleşmenin 9-11 inci maddelerine göre ve ulusal kalkınma po
litikalarına uygun olarak, bölgedeki etkilenen ülke Taraflar, çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın et
kilerini hafifletme amaçli ulusal eylem programlarını sürdürebilir kalkınma ile ilgili ulusal politi
kalarının ayrılmaz bir parçası olarak hazırlayacak ve uygulayacaklardır. Bölgenin gereksinimleri
ne göre alt-bölgesel ve bölgesel programlar hazırlanabilecek ve uygulanabilecektir.
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nin 10 uncu maddesinin 2 (f) paragrafına özellikle dikkat edeceklerdir.
Madde 4 :
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARININ İÇERİĞİ
Bölgedeki etkilenen ülke Taraflar, Sözleşmenin 5 inci maddesine göre çölleşmeyle mücadele
ve kuraklığın etkilerini hafifletmek için ulusal stratejilerini geliştirirken, kendi durumlarının ışığın
da aşağıdaki tematik sorunları da diğer hususların yanısıra dikkate alabilirler :
(a) kapasitelerin, eğitim ve toplum bilincinin, teknik, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin ve ma
li kaynak ve mekanizmaların geliştirilmesi;
(b) yoksulluğun yok edilmesi ve insan hayatının kalitesinin yükseltilmesi;
(c) gıda güvenliğinin, tarım, hayvancılık, ormancılık ve çok amaçlı faaliyetlerde sürdürülebi
lir kalkınma ve yönetimin sağlanması;
(d) başta drenaj havzalarının rasyonel yönetimi olmak üzere, doğal kaynakların sürdürülebilir
yönetimi;
(e) yüksek rakımlı alanlarda doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi;
(0 toprak kaynaklarının*rasyonel yönetimi ve korunması, su kaynaklarının işletilmesi ve ve
rimli kullanılması;
(g) kuraklığın etkilerini hafifletmek için acil durum planlarının formüle edilmesi ve uygulan
ması;
(h) klimatolojik, meteorolojik, hidrolojik, biyolojik, topraksal, ekonomik ve sosyal faktörleri
dikkate alarak çölleşmeye ve kuraklığa yatkın alanlarda bilgi alma, değerlendirme, takip ve erken
uyarı sistemlerinin kurulması ve/veya güçlendirilmesi;
(i) alternatif kaynakların teşviki de dahil olmak üzere, çeşitli enerji kaynaklarının geliştirilme
si, yönetilmesi ve verimli kullanılması;
(j) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak biyo-çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı;
(k) çölleşme ve kuraklıkla ilgili demografik faktörlerin dikkate alınması; ve
(1) diğer hususların yanısıra, etkilenen toplulukların ve genel olarak toplumun katılımıyla çöl
leşme ve kuraklıkla ilgili idari yapı ve işlevlerin merkeziyetçilikten kurtarılması amacına da yöne
lik olarak, Sözleşmenin uygulanmasına izin veren kurumsal ve yasal yapıların kurulması veya güç
lendirilmesi.
Madde 5.:
TEKNİK, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ
Sözleşmeye ve özellikle de Sözleşmenin 16-18 inci maddelerine uygun olarak, bölgedeki et
kilenen ülke Taraflar, 7 nci maddede öngörülen koordinasyon mekanizmasını esas alarak münferit
veya müşterek olarak;
(a) teknik işbirliği ağlarının ve ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel bilgi sistemlerinin güçlendiril
mesini ve bunların yerine göre dünya çapındaki bilgi kaynakları ile entegrasyonunu teşvik edecek;
(b) mevcut teknoloji ve kno\v-how'ın envanteri çıkararak, bunların yayılmasını ve kullanılma
sını teşvik edecek;
(c) Sözleşmenin 18 inci madde 2 (b) paragrafına uygun olarak geleneksel teknoloji, bilgi,
know-ho\v ve uygulamaların kullanımını teşvik edecek;
(d) teknoloji transferi gereksinimlerini belirleyecek; ve
(e) çevresel açıdan sağlıklı olan gerek mevcut gerekse yeni teknolojilerin geliştirilmesini,
uyarlanmasını, benimsenmesini ve transferini teşvik edeceklerdir.
,.
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MALÎ KAYNAK VE MEKANİZMALAR
Sözleşmeye ve özellikle de Sözleşmenin 20 nci ve 21 inci maddelerine uygun olarak, bölge
deki etkilenen ülke Taraflar, 7 nci maddede öngörülen koordinasyon mekanizmasını esas alarak
ulusal kalkınma politikalarına göre, münferit veya müşterek olarak;
(a) çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini hafifletme eylemlerinde somut sonuçlar el
de etmek için kamu ve özel sektör yatırımları yoluyla fon temini mekanizmalarını rasyonelleşen ve
geliştiren önlemleri alacak;
(b) ulusal çabaların desteklenmesinde uluslararası işbirliği gereksinimlerini belirleyecek; ve
(c) Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak için iki taraflı ve/veya çok taraflı finansal işbirliği
kuruluşlarının katılımını teşvik edeceklerdir.
Madde 7 :
KURUMSAL ÇERÇEVE
1. Bu Ek'in yürürlüğe girmesi için bölgedeki etkilenen ülke Taraflar:
(a) çölleşmeyle mücadele ve/veya kuraklığın etkilerini hafifletme,eylemlerinin koordinasyonu
için ulusal odak noktalarını kuracak ve/veya güçlendirecek; ve
(b) (i) bilgi ve tecrübe alışverişi,
(ii) alt-bölge ve bölge düzeylerindeki faaliyetlerin eşgüdümü,
(iii) teknik, bilimsel, teknolojik ve mali işbirliğinin geliştirilmesi,
(iv) dışarıyla işbirliği gereksinimlerinin belirlenmesi; ve .
(v) eylem programı uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ulusal odak
noktalarının koordinasyonunu sağlayan bir mekanizmayı kuracaklardır.
2. Bölgedeki etkilenen ülke Taraflar periyodik koordinasyon toplantıları yapacak ve Daimi
Sekreterya bu ülkelerin talebi üzerine Sözleşmenin 23 üncü maddesi uyarınca :
(a) benzer başka düzenlemelerden edinilen tecrübeler temelinde etkin koordinasyon düzenle
melerinin organizasyonu hakkında tavsiyelerde bulunarak;
(b) ilgili iki taraflı ve çok taraflı kuruluşları koordinasyon toplantıları hakkında bilgilendirerek
ve onların aktif katılımını teşvik ederek; ve
(c) koordinasyon süreçlerinin kurulmasına veya iyileştirilmesiyle ilgili olabilecek diğer bilgi
leri sağlayarak bu koordinasyon toplantılarının yapılmasını kolaylaştıracaktır.
EK IV
KUZEY AKDENİZ İÇİN BÖLGESEL UYGULAMA EKİ:
Madde 1 :
AMAÇ
Bu Ek'in amacı, Kuzey Akdeniz bölgesindeki özel koşulların ışığında, bu bölgedeki etkilenen
ülke Taraflarda Sözleşmenin etkin bir biçimde uygulanması için gerekli olan rehber ilke ve düzen
lemeleri belirlemektir.
Madde 2 :
KUZEY AKDENİZ BÖLGESİNİN ÖZEL ŞARTLARI
Kuzey Akdeniz bölgesindeki 1 inci maddede gönderme yapılan özel şartlar arasında :
(a) geniş alanları etkileyen yarı-kurak iklim şartları, mevsim kuraklıkları, çok yüksek yağış de
ğişkenliği, ani ve yoğun yağışlar;
(b) yüzeyde kabuk oluşturmaya yatkın, fakir ve erozyona çok müsait topraklar;
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(d) sık çıkan orman yangınlarından ötürü yaygın orman örtüsü kayıpları;
(e) geleneksel tarımda kriz koşulları ile birlikte arazilerin terkedilmesi, toprağın ve su koruma
yapılarının bozulması;
(f) su kaynaklarının sürdürülmez biçimde işletilmesi sonucu akiferlerde kimyasal kirlenme,
tuzlanma ye tükenme de dahil olmak üzere ciddi çevre hasarlarının oluşması; ve
(g) kentleşme, endüstriyel faaliyetler, turizm ve sulu tarımın sonucu olarak ekonomik faaliyet
lerin sahil bölgelerinde yoğunlaşması bulunmaktadır.
Madde 3 :
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇERÇEVESİ
1. Ulusal eylem programları, Kuzey Akdeniz bölgesindeki etkilenen ülke Tarafların sürdürü
lebilir kalkınma için stratejik planlama çerçevelerinin merkezi ve ayrılmaz bir parçasını teşkil ede
cektir.
2. Sözleşmenin 10 uncu madde 2 (0 paragrafına göre azami yerel katılımı sağlayan esnek
planlamalı bir stratejiye rehberlik etmek üzere, hükümetin uygun kademelerini, yerel toplulukları
ve sivil toplum kuruluşlarını içeren iştişari ve katılımcı bir süreç başlatılacaktır.
Madde 4 :
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARI VE TAKVİM HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kuzey Akdeniz bölgesindeki etkilenen ülke Taraflar ulusal eylem programları ve duruma gö
re alt-bölgesel, bölgesel veya ortak eylem programları hazırlayacaklardır. Bu programların hazır
lanması mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.
Madde 5 :
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
Sözleşmenin 9 üncü ve 10 uncu maddeleri uyarınca ulusal eylem programlarının hazırlanma
sı ve uygulanması sırasında bölgedeki etkilenen ülke Taraflardan her biri, yerine göre :
(a) kendi programının hazırlık, koordinasyon ve uygulamasından sorumlu olan uygun organ
ları belirleyecek;
(b) yerel topluluklar da dahil olmak üzere etkilenen halkları, yerel yetkililerin ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarının işbirliğiyle ve yerel bir danışma süreci vasıtasıyla programın detaylandırma,
koordinasyon ve uygulamasına katacak;
(c) çölleşmenin sebep ve sonuçlarını değerlendirmek ve eylem için öncelikli alanları saptamak
için etkilenen alanlarda çevrenin durumunu inceleyecek;
(d) stratejiyi belirlemek ve eylem programlarındaki faaliyetleri detaylandırmak için, geçmiş ve
mevcut programları etkilenen toplumun katılımıyla değerlendirecek;
(e) (a)'dan (d)'ye kadar olan fıkralarda belirtilen faaliyetlerde edinilen bilgilere dayanarak tek
nik ve mali programlar hazırlayacak; ve
(0 programın uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek için usuller ve kıyas kriterleri geliş
tirecek ve kullanacaktır.
Madde 6 :
ULUSAL EYLEM PROGRAMLARININ İÇERİĞİ
Bölgedeki etkilenen ülke Taraflar, ulusal eylem programlarına :
(a) yasal, kurumsal ve idari alanlar;
(b) arazi kullanım biçimleri, su kaynaklarının yönetimi, toprağın korunması, ormancılık, ta
rımsal faaliyetler, otlak ve mera yönetimi;
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(d) orman yangınlarına karşı koruma;
(e) alternatif yaşam biçimlerinin teşviki; ve
(f) araştırma, eğitim ve toplum bilinci ile ilgili önlemleri dahil edebilirler.
Madde 7 :
ALT-BÖLGESEL, BÖLGESEL VE ORTAK EYLEM PROGRAMLARI
1. Bölgedeki etkilenen ülke Taraflar, Sözleşmenin 11 inci maddesine uygun olarak ulusal ey
lem programlarını tamamlayan ve verimini yükselten alt-bölgesel ve/veya bölgesel eylem program
larını hazırlayabilir ve uygulayabilirler. Bölgedeki iki veya daha fazla sayıda etkilenen ülke Taraf
da aynı şekilde kendi aralarında ortak bir eylem programı hazırlamak üzere anlaşabilir :
2. 5 inci ve 6 ncı madde hükümleri alt-bölgesel, bölgesel ve ortak eylem programlarının hazır
lanmasında ve uygulanmasında da gerekli değişikliklerle aynen geçerlidir. Ayrıca bu programlar
da, etkilenen alanlardaki seçilmiş ekosistemlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yer
alabilecektir.
3. Alt-bölgesel, bölgesel ve ortak eylem programlarının hazırlanması ve uygulanmasında, böl
gedeki etkilenen ülke Taraflar, yerine göre :
•
•
(a) böyle programlarla ve bu programlar aracılığıyla etkin biçimde yürütülebilecek ilgili faali
yetlerle daha iyi gerçekleştirilebilecek çölleşmeye ilişkin ulusal hedefleri, ulusal kurumlarla işbir
liği yaparak belirleyecek;
(b) ilgili bölgesel, alt-bölgesel ve ulusal kurumların işlevsel kapasitelerini ve faaliyetlerini de
ğerlendirecek; ve
(c) bölgedeki Taraflar arasında çölleşmeye ilişkin mevcut programlan ve bunların ulusal ey
lem programlarıyla ilişkisini değerlendireceklerdir.
Madde 8 :
ALT-BÖLGESEL, BÖLGESEL VE ORTAK EYLEM
PROGRAMLARININ KOORDİNASYONU
Alt-bölgesel, bölgesel ve ortak eylem programı hazırlayan etkilenen ülke Taraflar, çölleşmey
le mücadeledeki gelişmelerin gözden geçirilmesi, ulusal eylem programlarının uyumlulaştırılması,
alt-bölgesel, bölgesel veya ortak eylem programının çeşitli hazırlık ve uygulama safhalarında tav
siyelerde bulunulması ve Sözleşmenin 16-19 uncu maddeleri uyarınca yapılacak teknik işbirliğinin
teşvik ve koordinasyonunda bir odak noktası sağlanması için, etkilenen ülke Tarafların temsilcile
rinden oluşan bir koordinasyon komitesi kurabilirler. • •
Madde 9 :
MALİ YARDIM ALAMAMA
Ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve ortak eylem programlarının uygulanmasında, etkilenen geliş
miş ülke Taraflar bu Sözleşme kapsamında mali yardım alamazlar.
Madde 10::
DİĞER ALT-BÖLGE VE BÖLGELERLE KOORDİNASYON
Kuzey Akdeniz bölgesindeki alt-bölgesel, bölgesel ve ortak eylem programlan, diğer alt-bölge ve bölgelerle, özellikle Kuzey Afrika alt-bölgesiylc birlikte çalışarak hazırlanabilir ve uygula
nabilirler.
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