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lik ve beraberliğin, demokratik düzen içeri
sinde sağlanması konusunda gündem dışı ko
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2. — tçel MilletvekiM Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak AJB.D.'M 
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3. — tçel MilletvekiM Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi 1(6/518) 

4. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
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tim Gençtik ve Spor Bakanlığına ayrılan paya 
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5. —. Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezifin, Kahramıanmaraş'da ya
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kandan sözlü soru önergesi (6/480) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz 
iddiası hakkında Emniyet Amirinin yaptığı 
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8. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri 

Nehrozoğlu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım 
çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/541) 240 

9. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram' 
in, laiklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyet
lerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/546) 240.24! 

10. — Kahramanmaraş Milletvekilli Rıfat 
Bayazıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı 
hareket edenler • hakkında yapılan işlemlere 
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11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demıir'in, 
pancar üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
ıSanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/551) 241:242 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu
nan siyasî partilerin genel başkanları ile bazı 
gazete temsilcileri arasında düzenlenen televiz
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büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 242 

14. — Konya Milletvekili Salim -Enerin, 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde ya
pılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) 242 

15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/561) 242:243 

16. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/563) 243 

17. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Merkez - Dağdemirier Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) . 243 

18. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tü
tün ekimine izin verilmemesinin nedenine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/567) 243 
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19. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
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arazileri üzerine sanayi siteleri kurulduğu id
diasına ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ce
vabı (6/569) 243:244 

21. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Mersin ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlen
mesi için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/571) 244 

22. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani 
Bürke'nin, Dienizli İli Kale İlçesi Kaymaka
mı hakkımdaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/572) 245 

23. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani 
Bürke'min Denizli - Pamukkale Jandarma Ka
rakoluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/573) 245 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yö
neticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 245 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem konut
ları için gereğinden fazla tuğla alındığı iddia
sına ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı İsmail Sefa Giray'ıri cevabı (6/577) 245:247 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem evleri 
yapımında fazla nakliye bedeli ödendiği iddi
asına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/578) 247 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bamtloğlu'nun, Erzurum - Kars deprem konut
ları çatı makaslarının birim fiyatlarına ilişkin 
(Bayındırlık ve İskata Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) 247 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstlenilişine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesii (6/580) ' 247 
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29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaıpğlaınıoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişk'in İçişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/581) 247:248 

30. — Konya Milletvekili Sabiti Irmak'ın, 
sigara alışkanlığına karşı piyasaya sürülen bir 
ilaca ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/584) 248 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gü'kı, taşra gazetelerine verilen resmî ilanların 
fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/585) 248 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Ş/ahinin, pancar üreticilerinin alacaklarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/586) ' . 248 

33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Sahin'in, Muğla İli Merkez Jandarma Ka
rakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleıü Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/587) 248 
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36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, taşıt pulları için yapılan harcama
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü sorusu ve Devlet Balkanı Abdullah Te-
nekeci'nin cevabı (6/591) 248:251 

37. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Davos Toplantısında izlenen dış po
litikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/592) 251 
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38. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 

Altunakar'ın, Davos toplantısına ve Hüküme
tin izlediği dış politikaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/593) 251 

39. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, Davos toplantısına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/594) 251 

40. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
hampetrol alımlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/595) 251 

41. — istanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi ön
lemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 251 

42. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 
in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/597) 251 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 261 
1. — İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'm, cezaevlerinde meydana gelen ölüm olay
larına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem'in yazılı cevabı (7/898) 261:262 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 251 

1. — 10.11.1983 Tarihli ve 2951 Sayılı 
Tekel Beyiyeleri Üçte Birlerimin Dağıtımı 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı : 
400) 251:259 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile 
Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
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susları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00te açıldı. 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün, toprağı elin

den alman çiftçilerle, orman köylülerinin acilen çö
zümlenmesi gereken sorunları ve uygulanan yanlış 
tarım politikası, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu, vatan
daşın Devlet aleyhine açtığı davaların meydana getir
diği zararlar; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli ve Mardin 

Milletvekili Süleyman Çelebl'nin, «Ticarî Senet Pro
testolarının Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi» 
nlin (2/228) İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi kabul 
edildi. 

(Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantbğlu'nun, 1985 
yılında öğrenci yurtları yapımında uygulanan yöntem 
ve kriterlere ilişkin (6/575) sözlü sorusuna Bayındır
lık ve İskân Balkanı İsmail Safa Giray, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, özel 
uçak alımına ilişkin (6/588) sözlü sorusuna Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/511), (6/518), (6/519), 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/584), 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/592); 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldu

ğundan, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezit'in (6/480), 
Adana Milletvekili Cüneyt CanverMn (6/501), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin (6/544), 
Mardin Milletvekilli Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun 

ı(6/541), 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm (6/546), 
Konya Milletvekili Sallım Ererin (6/558), (6/559), 

'(6/560), 1(6/589), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın 

1(6/563), 1(6/593), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/565), (6/567), 

(6/568), 
Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin 

(6/572), (6/573), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/585), 
Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in (6/594), 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595); 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 

(6/548), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/5511), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/561), 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/571); 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden, 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/569), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in 

(6/586), (6/587); 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/576), (6/577), (6/578), (6/579), (6/580), (6/590), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

1(6/591); 
Sözlü soru önergeleri de Soru sahiplerinin aynı bir

leşimde görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 
Ertelendiler. 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/570) sözlü so

ru önergesi, soru sahibi ikinci cevap gününde de Ge
nel Kurulda hazır bulunmadığından düştü. 

10.İl". 1983 Tarihli ve 2951 Sayılı Tekel Bey'iye-
leri üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sa
yısı : 400) ile 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşıimi Ürdün 
Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Diğer 
Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının 
(1/725) (S. Sayısı: 401); 

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

20 Şubat 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâltip Üye 
Tdbalt 

Mehmet Zeki Uzun 

Kâltip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 2 . 1986 Perşembe 

Tasarı 
• 1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hak

kındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı (1/742) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1986)' 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Sonradan iştirak eden arkadaşlar, birer tezkere ile, 

geldiklerini Başkanlığa bildirsinler efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Amasya Milletvekili Kâzım îpek'in, gelişen 

iç ve dış olaylar karşısında, millî birlik ve beraberli
ğin, demokratik düzen içerisinde sağlanması konu
sunda gündem dışı konuşması. 

Amasya Milletvekili Sayın Kâzım İpek, gelişen iç 
ve dış olaylar karşısında millî birlik ve beraberliğin 
demokratik düzen içerisinde sağlanması hususunda, 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın İpek. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın İpek, konuşma süreniz 5 dakika efendim. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; sözle
rime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, dünyamızdaki hızla gelişen 
teknolojik olaylar, bu ihtiyar dünyamızın dışına taş

mış ve bir feza yarışı haline girmiştir. Bu gelişmeler, 
insanlığın mutluluğu istikametinde görülmemekte; da
ha çok askerî amaçlar taşımaktadır. Yine buna pa
ralel olarak, sosyo - ekonomik gelişmelerde, az geliş
miş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ül
keler arasında - bütün çabalara rağmen - bir denge 
sağlanamamıştır. İki süper güç olan Amerika Birle
şik Devletleri ve Sovyet Rusya, güvenlik dengeleri ve 
stratejileri istikametinde acımasız olan birtakım ey
lemlerin, görünür ve görünmez bir şekilde içerisinde
dirler. Bütün bu politikaların masum yüzü demokrasi, 
insanlık hürriyeti ve hümanist düşüncelerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu görüntünün gerçek yü
zü ise, işgal, terör, kan ve ölüm pahasına, dünyada 
kendilerine sadakat sağlamaktır. Bu dünyamızın ve 
insanlığın kurtuluşu, milletlerin iç bünyelerinde birlik 
ve beraberlik sağlamak, demokratik düşüncede istik-
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rar ve itibar sağlamakla mümkün görülmektedir. Ak
si takdirde Bizans oyunları, daha ustaca taktiklerle, 
sözde demokrasi, hakikatte ise demogoji oyunları 
içinde olan ülkelerde, daha uzunca bir müddet oyna
nacaktır. Hürriyet ve demokrasi adına çok kanlar 
akacak, düşmanlıklar düşmanlıkları, pişmanlıklar da 
pişmanlıkları takip edecektir. Dünyada silah sanayii 
hızla geliştikçe, huzur ve istikrarın bedeli de pahalı 
olacaktır. İşte insanlık 2000 yılına, bu felakete giden 
yarış içerisinde girmektedir. Temennimiz, doludizgin 
giden bu yarışa dur diyebileeck bir buluşa, insanlığın 
sahip olmasıdır. Aksi takdirde, dünyanın hassas bir 
noktasında zuhur edecek talihsiz bir çatışma, dünya
da yaşayan bütün canlılar için felaket olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, hepinizce malum, 
coğrafî durumu itibariyle çok hassas bir bölgede bu
lunmaktadır. İnsanlık ve onun medeniyeti, hümanist 
düşünceye, bütün çabalara rağmen ulaşamamıştır. Bir 
elin parmakları kadar az olan hümanist ilim adamı, 
düşünür ve sanatçıların inanışları ve çabaları hariç, 
insanlık büyük bir çoğunlukla maddî ve millî çıkar
ların peşindedir. Gerçek budur... 

Komşularımız ve ittifak içerisinde bulunduğumuz 
dostlarımızın pek çoğu, açıkça görülmektedir ki, ay
rı ayrı hesaplar içerisindedirler. Türk milletinin güve
nilir dostları, yok denecek kadar azdır. Millet ola
rak, bu hususu hiçbir zaman gözardı edemeyiz. İç ve 
dış politikamızda istikrarlı, haysiyetli bir tutum içe
risinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Etrafımızda ce
reyan eden hadiseleri hafife alamayacağımız gibi, te
hevvüre de kapılmadan, güçlü ve inandırıcı, millî çı
karlara uygun bir politika, cesaretle parlamentonun 
müşterek idaeli haline getirilmelidir. Bu husus nasıl 
gerçekleştirilir ve etki nasıl sağlanır, işte Türkiye'nin 
gücü ve kuvveti bu noktada yatmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, birlik ve beraberlik en bü
yük güçtür. Bu gücü sağlamak için demokratik düşün
cede samimî olmamız, partiler olarak varlıklarımızla 
samimî ve sıcak bir diyalog içerisinde bulunmamız ge
rekir. Elbette ki acı eleştiriler olacak; her şey, bu mil
let için, insan haysiyeti ve adaletli bir düzen için ya
pılacaktır. 

Demokratik espriye ulaşmamızın tek bir yolu var
dır, o da, demokrasinin kanseri olan demogojiden 
ve bencillikten uzaklaşmak, karşılıklı zıtlaşmaları as
gariye indirmekle mümkündür. Kişi ve zümre çıkar
cılığı husumete ve millî birliğin bozulmasına yardım
cı olan faaliyetlerdir. Bunlara asla müsamaha edilme
melidir. 

Hukuk saygı, demokrasiye saygı demektir. Ana
yasamızın kuvvetler ayrılığı prensibi, hukuka saygı 
esprisinde mütalaa edilmeli, yasama organı yasalara 
saygıyı en üst düzeye çıkarmalıdır. Demokrasi adına 
hukuku zedeleyecek bir yasama organı faaliyeti, de
mokrasiye ihanetin başlangıcı demektir. Bu gibi ha
reketlerden ciddî olarak kaçınmak, parlamenterlerin 
ve dolayısıyla parlamentonun en başta gelen görevi
dir. İşte, Anayasaya sadakat burada başlar, yine bura
da biter. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Parlamento tarihimizde, anayasa ihlalleri siyasî 
çıkarlar için demogojik etkilerle husule getirilmiş ve 
her defasında da demokrasimiz kesintilere uğramış 
ve telafisi güç yaralar almıştır. Artık, demokratik ha
yatımız istikrar bulmalı, hep birlikte yarışımız bu ol
malıdır. Demokrasiyi zedeleyecek hareketlere, iktidar 
ve muhalefet milletvekilleri olarak daima karşı olma
mız, milletimiz ve millî çıkarlarımız için şarttır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, devletin en üst ya
sama organıdır. Bu gücü, kendisinden başka hiçbir 
organ kullanamaz ve bu güç hiç kimseye devredile
mez ve de bu güç Anayasaya da ters düşemez. Bu 
bilinen gerçekleri, bu mukaddes çatı altında, Türk mil
letinin birliği, beraberliği ve mutluluğu adına bir kere 
daha bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. (SHP, 
MDP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İpek. 
Gündeme geçiyoruz. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, unutuldu galiba; bir gündem dışı konuşma ta
lebim vardı efendim. 

BAŞKAN — Bana yazınız gelmedi efendim. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Efendim si
ze söylemiştim. 

BAŞKAN — Söylemekle olmaz, yazı gönderecek
siniz efendim, ben konuşmadan vazgeçip vazgeçme
diğinizi bilemem. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Benden ya
zılı bir metin istemediniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, vazgeçip vazgeçmediğinizi 
ben nereden bileyim, bana yazınız gelmedi ki. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Efendim, ko
nuyu sordunuz, söyledim. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim, özür di
lerim. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Yazılı bir 
metin istemediniz benden, konuyu sordunuz. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim, özür di
lerim. 
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ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Ben size ko
nuyu söyledim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı metin usuldür Sayın Babacan. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Hayır efen

dim; bundan evvel yaptığım gündem dışı konuşmalar
da da yazılı talepte bulunmamıştım. 

BAŞKAN — Sayın Babacan, yazılı bir müracaat 
olması lazım; ben sizin burada olduğunuzu Veyahut 
konuşup konuşmayacağınızı nereden bileceğim? 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, okul mu 
burası?.. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Baş
kanım, rica ediyorum, yeni bir usul mü ittihaz edi
yorsunuz? Tutumunuzu protesto ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, gündeme geçtik. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Başka
nım, bu tutumunuzu protesto ediyorum; yeni usuller 
ittihaz ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Yeni bir usul değil efendim, böyle
dir. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Hayır efen
dim; bana «yazılı bir metin istiyorum» demediniz; 
sadece, konuyu sordunuz, ben de size, gündem dışı 
yapacağım konuşmamın konusunu söyledim. Siz, bir 
tek bunu istediniz «metin istiyorum» demediniz. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim? Ba
kın, sizden sonra, bugün şu anda Sayın İpek hemen 
müracaat etti ve söz verdim; zatıâlinizin konuşup ko
nuşmayacağını nereden bilebilirim efendim? Belki 
vazgeçtiniz... 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Başka
nım, ben size salı günü müracaat ettim. 

BAŞKAN — Anladım efendim, kabul ediyorum; 
müracaat etmediniz demiyorum ki; ama şöyle bir ya
zıyla bana müracaat ettiniz mi? Ben sizin mutlaka 
konuşmak isteyeceğinizi nereden bileyim efendim; ben 
sizi takip edemem ki. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Efendim, 
böyle bir yazı istemediniz ki. 

BAŞKAN — Ben sizi takip edemem efendim, 
mecbur değilim. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Bundan ev
velki gündem dışı konuşmalarımda da böyle bir yazılı 
müracaatım olmadı; yazılı bir belge de istenmedi. Ye
ni bir usul uygulayacaksanız bilelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Bu durumu 

protesto ediyorum. 

20 . 2 . 1986 0 : 1 

I B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. ı— Bazı Milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/969) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «sunuşlar» bölümünde, sayın milletve

killerinden bazılarına izlin verilmesine dair Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi var
dır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
j Başkanlık Divanının 19.2.1986 tarihli toplantısında 

uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye 'Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege, 15 gün 
'hastalığı nedeniyle 11.2.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere 

İzmir Milletvekili Durcan Bmiıbayer, 15 gün ma
zereti nedeniyle 18.2.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

'İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder, 15 gün has
talığı nedeniyle 18.2.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere 

İzmir Milletvekili Süha Tanık, 17 gün mazereti 
nedeniyle ıl'8.2.1986 tarihinden geçerli olmak üzere 

İzmir Milletvekili Ali Aşkın To'ktaş, 15 gün ma
zereti nedeniyle 18.2il98'6 tarihinden geçerli olmak 
üzere 

BAŞKAN — Tezkeryl ayrı ayrı okutup, onayı
nıza sunacağım. 

«Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege, 15 gün 
hastalığı nedeniyle 11.'2.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere,» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer, 15 gün ma
zereti nedeniyle 18.2.198>6 tarihinden geçerli olmak 
üzere» 

'BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeynler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder, 15 gün has
talığı nedeniyle 18.2.1986 tarihinden^ geçerli olmak 
üzere» 
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'BASRA'N — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İzmir Milletvekili Sulha Tanık, 17 gün mazereti 
nedeniyle 18.2.1986 tarihinden geçerli olmak üzere» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Ka'bul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir A 

V. t- SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. ı— içel {Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

2. ı— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

3. ı— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son ABD seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

4. ı— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Milli Eğitim Gençlik 
ve $por Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/519) 

ıBAIŞKiAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

içel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1, 2, 3 ve 4 üncü sıradaki soruları, Sayın Sağlar'ın 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

5. <— [Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayımlanan bir ga
zetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

BAŞKAN — 5 inci sırada Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş' 
ta yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Bayeziıt? Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

sayın bakan? Yok. 
Soru ertelenmişitir. 
6. ı— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs

tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

«izmir Milletvekili Ali Aşkın To'ktaş, 15 gün ma
zereti nedeniyle 18.2.1986 'tarihinden geçerli olmak 
üzere» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, istanbul - Sarıyer Karakolundaki 
bir tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin içişleri Bakanından sorusu bu-
lunmaktadrr. 

Sayın Ganver? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

7. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
inf (Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Üzerin, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Üzel? Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. >— Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehroz-
oğlu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği ara
zisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/541) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Kenan Nuri 
Nehrozoğlu'nun, 8 inci sıradaki sorusu, kendilerinin 
izinli olmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

9. — [Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, laiklik ve Atatürk aleyhtarlarının 
faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu bu
lunmaktadır. 
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Sayın Bayram? Buradalar. 
'Sayın Bakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — "[Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya

zit'm, Siyasî Partiler [Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında \yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

IBAŞRAN — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat 
Bayazit'm, 10 uncu sırada bulunan sorusu, bir ay 
mehil istemi sebebiyle ertelenmiştir. 

11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, pancar 
üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı (6/551) 

BASMAN — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in 
İH inci sırada bulunan sorusu, mehil istemi sebebiy
le... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY <İBolu) — 
Sayın Başkan, soru sahibi sayın milletvekili eğer 
burada ise, soruyu cevaplandıracağım efendim. 

BASRA'N — Sayın Yusuf Demir? Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Bü'yük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Yusuf Demir 
-Uşak 

Pancar ekicileri yıllardır mağdur olmaktadırlar. 
Bu nedenle de: 

1. Pancar kooperatifleri, pancar ekicilerinden ta
ahhüt ve pancar teslimi goz önüne alınarak, mecburî 
'bir şekilde bu kooperatiflere paralan kestirilmekte 
olup, fou paralara hiçbir faiz ödenmediği doğru mu
dur? ödenmiyorsa, daha fazla mağdur olmamaları 
İçin bir tedbir alınabilir mi? 

'2. Pancar ekicisi, yıllardır teslim ettiği pancar 
oranında, parasıyla da olsa pancarının küspesini alıp, 
'besicilik olsun veya mevcut hayvanlarına yem bul
makta güçlük çekmeyip, hayvancılığın daha iyi bir 
duruma getirilmesinde katkısı oluyordu. 

Şimdi ise, pancar ekicîsi yetiştirdiği pancarının 
küspesinden istifade edemediği doğru mudur? 

Bu hususta, pancar ekicisinin lehinde, ne gibi ted
birler alınması düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; Uşak Milletve

kili Sayın Yusuf Demir'in sözlü sorularına cevabımı 
arz ediyorum. 

Kısa adı Pankobirlik olan Pancar Ekicileri İstih
sal Kooperatifleri Birliği, 23 adet pancar ekicileri is
tihsal kooperatifinin üst organıdır. Pankobirlik ve 
bağlı kooperatifleri, 24 Nisan 1969 tarihli 1163 sa
yılı Kooperatifler Kanununa göre faaliyet göstermek
tedirler. Dolayısıyla, her türlü işlerinde bu kanuna 
uymak durumundadırlar. Üreticilerin kooperatiflere 
ödemek zorunda oldukları sermaye paylarına faiz ve
rilmesi hususunda da, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununa ve kooperatif anasözleşmelerine göre işlem 
yapılması gerekmektedir. 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununun 38 inci maddesinde, «gelir gider farkı
nın en az yüzde 50"si ortaklara dağıtıldıktan sonra, 
ortakların sermaye paylarına, Genel Kurul kararı ile, 
en çok yüzde 7 oranına kadar faiz ödenebileceği 
anasözleşmede hükme bağlanabilir» denilmektedir. 
Ancak, 1973 tarihinde hazırlanıp yürürlüğe konan 
kooperatif anasözleşmesinde, ortakların sermaye pay
larına faiz verilmesi hususunda herhangi bir hüküm 
bulunmadığı gibi, ülkemizde faaliyet gösteren diğer 
tür kooperatiflerde de böyle bir uygulama bulunma
dığı bilinmektedir. 

Kaldıki, yürürlükteki kanunda gösterilen yüzde 
7'lik bir faiz tavanı da, günümüz şartlarına uygun 
bir miktar değildir. Buna karşılık Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanarak Başbakanlığa sunulan 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu Değişiklik Taslağında, 
yüzde 7'lik tavan, devlet tahvillerine 1 yıl için uygu
lanan en yüksek faiz haddi oranına yükseltilmiş ve 
bu suretle çiftçinin tasarrufu niteliğindeki sermaye 
paylarına, gerçekçi bir gelir sağlama imkânının yara
tılması düşünülmüştür. Taslağın kanunlaşması ha
linde, anasözleşmelerin yeniden düzenlenmesi ciheti
ne gidilecek ve ortak sermaye paylarına kooperatif 
genel kurul kararına göre, devlet tahvillerine uygula
nan faiz oranına eşdeğer faiz verilmesi imkânı yara
tılacaktır. 

İkinci sualin cevabı ise şöyledir : Geçmiş yıllarda 
olduğu gibi, şeker fabrikalarına teslim edilen panca
rın yüzde 15'i kadar yaş küspe ve yüzde yarımı ka
dar melaslı kuru küspe bedelsiz olarak pancar çift
çilerine dağıtılmakta olup, önümüzdeki yıllarda bu 
uygulamaya aynen devam edilecektir. 

Bu sebeple, pancar çiftçileri yetiştirdikleri pan
carın küspesinden tam olarak faydalanmaktadırlar. 
Ayrıca, bedelsiz dağıtımdan arta kalan yaş küspenin 
büyük bir bölümü, pancar eken çiftçilere, ektikleri 

— 241 -



T. B. M. M. B : 70 

miktara göre bedeli mukabilinde verilmekte, bir bö
lümü de, besi yapan diğer pancar çiftçisine satılmak
tadır. Pancar çiftçisinin tamamıyla lehine olan bu 
uygulamaya, bundan sonraki yıllarda da aynen de
vam edilecektir. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bakan. 
Sayın Demir, konuşmak ister misiniz? 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz konuşmak istiyorum efendim. 
BAıŞKAN — Sayın Demir, konuşma süreniz 5 

dakikadır. 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; hepinizi en derin saygılarımla se
lamlarım. Sorumu cevaplayan Sayın Bakanımıza da 
ayrıca teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, pancar hakkında 1984 yı
lında da bir soru önergem vardı; pancar ekimi ve ta
ban fiyatları hakkında, sayın bakanımız tatminkâr 
'bir cevap veremedilerse de, soruma cevap vermiş
lerdi. O zaman, «Pancar taban fiyatlarının gülünç 
olduğunu dile getirmiş ve şeker fabrikaları ile pan
car ekicileri arasında sözleşme yapılsın ve bu sözleş
meye de çiftçinin lehine bir madde eklensin» demiş
tik; mümkün olmadı ve bu gidişle de olmayacak 
gibi. Daima fedakârlı'klar köylüden, çiftçiden bekle
nir ve istenir; aynı zamanda alınması istenilenler de 
köylüden alınır. Şimdi de diyoruz ki, daima köylü 
ezilmesin, biraz olsun insan haklarını çiğnemeye
lim. 

'1. Pancar ekicileri, pancar kooperatiflerine yıl
lardır para ödemektedirler. 15 - 20 yıl önce kesilen 
bin lira bugün 10 lira olmuş, hiçbir değeri kalmamış
tır. Dünyanın ve Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle 
bir şey olmamıştır ve olamaz da... İnsaf edelim ve 
biraz da çiftçimizi düşünelim, «Nasıl olsa sesini çı
karmıyor, derdini anlatamıyor» diye bu kadar da 
ezmeyelim. Pancar kooperatiflerine kesilen bu pa
ralara, değer kaybı ölçüsünde faiz verelim. Çiftçimiz 
bu hususta da çok dertlidir. 

'2. Türküyemizıde kurulan ilik şeker fabrikası 
Uşaık şeker fabriıkasıdır. 192!3'te temeli atılmış, 192Ö 
yılında üretime geçmiştir. O yıllardan beri gelenek 
halini almış bir durum vardır. Çif tçimu'z, ürettiği pan
carın küspesini az bir ücretle geri alır ve hayvanla
rını beslerdi; şimdi ise, bu da çiftçimize çok görül
müş oüsa gerek ki, yem sakıntısı çekmekte ve «Ben 
pancarımın küspesini paramla da olsa alamıyoruım» 
diye sızlanmaktadır. Yıllardır uygulanan gelenekleri 
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bozmayalım. Çiftçimizi daha fazla ezmeyelim, mağ
dur etmeyelim.! 

Sayın hükümetimizin konulara eğileceğini umar, 
ıhep'iriizi en derin saygılarımla selamlarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılimiiştır. 
12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî par
tilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

(BAŞKAN — 12 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Türkiye Büyük Mileit Meclisinde gru
bu bulunan siyasî partilerin genel başkanları ile bazı 
gazete temsilcileri arasında düzenlenen televizyon 
programlarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

ıSayın Erel?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

bakan?... Yoik, , 
Ertelenmiş tir./ 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 1'3 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de
niz otobüsleri İle yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

; Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Konya Milletveki
li Salim Erel'in, Ankara, İstanbul, Bursa illerinde 
yapılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

15. — Konya Milletvekili Şalim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 
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BAŞKAN — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
15 inci sıradaki sorusu, bir hafta mehil istendiğinden 
ertelenmiştir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bugün 
bir hafta geçmiş durumdadır efendim. 

BAŞKAN — Süre bugün bitiyor efendim. 

16. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, emekli eğitmenlere iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Altunakar?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'inl Uşak 

İli Merkez - Dağdemirler Köyünün içme suyu soru
nuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/565) 

18. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

19. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün ekimine izin 
verilmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/568) 

BAŞKAN — Uşak Milletvekil Yusuf Dem'ir'in, 
17, 18 ve 19 uncu sıralatdalfci soruları İçtüzüğün 97 
noi maddesine göre ertelenmiştir. 

20. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adana -
Mersin karayolu güzergâhında tarım arazileri üzeri
ne sanayi siteleri kurulduğu iddiasına ilişkin sözlü 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın cevabı (6/569) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, Adana Mersin karayolu güzergâhında ta
rım arazileri üzerine sanayi siteleri kurulduğu iddia
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu. 

Sayın Özgenç?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunmuş bulunduğum sorularımın, Sayın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan 

tarafından sözlü olarak cevaplanmasının teminini 
saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Edip Özgenç 
İçel 

Malum olduğu üzere, Çukurova bölgesinde bulu
nan Adana - Tarsus (Mersin) bölgesi, Türkiye'nin en 
mümbit arazisinin bulunduğu bölgedir. Dünyanın aç
lık tehlikesi geçirdiği bu dönemde, Türkiye'nin tarım
la ilgili en büyük ihtiyaçlarını temin eden bu bölge
de, Adana - Mersin karayolu üzerinde, sağlı sollu 
kurulan sanayi tesislerinin kuruluşu sırasında, Ta
rım Orman Bakanlığından herhangi bir izin almakta 
mıdırlar? 

İzin almıyor ise, tarım değeri yüksek bu verimli 
arazilere, hangi gerekçe ile tesis kurma izni vermek
tesiniz? 

İzin alınmıyor ise, izin alınması için ne gibi bir 
önlem alınmakta ve düşünülmektedir? Bu gibi tesis
lerin, bu değerli tarım arazileri üzerinde kurulmama
sı için ne gibi işlem yapmaktasınız? 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Hüsnü Doğan, buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; ülkemizde hızlı sanayileşme ve şehir
leşme dönemine girilmesi sonucunda, bazı bölgeleri
mizde, tarım arazilerinin amaç dışı kullanıma zor
landıkları bir vakıadır. 

Tarım arazilerinin korunması ve kullanımıyla il
gili olarak, zaman içerisinde çeşitli kanunî düzenle
melere gidilmiş ve bazı tedbirler alınmıştır; ancak, 
çeşitli nedenlerle arzu edilen sonuç elde edilememiş
tir. 

Konu, gerçekten önemlidir ve çok boyutludur. Bu 
önem dolayısıyla, gerek Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında ve gerekse 1986 programında, bu konuda, 
bazı ilke ve tedbirler vazedilmiştir. Planda vazedilen 
ilke aynen şöyledir : «Sanayinin, özel haller hariç, 
verimli tarım alanlarına, özellikle sulama alanlarına 
yayılması önlenecektir» denilmektedir. 1986 progra
mında ise, «Tarım arazilerinin, özellikle sulama şe
bekesi götürülmüş alanların, tarım dışı maksatlarla 
kullanılmasının önlenmesi hususunda gerekli yasal 
düzenlemeler yapılacaktır» şeklinde bir tedbir bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 3 Mayıs 1985 tarihinde çıka
rılan 3194 sayılı İmar Kanununda, bu konuyla ilgili 
hükümler yer almaktadır. 3194 sayılı Kanunun «Ka
muya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruh-
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sat» matlabını taşıyan 26 ncı maddesinin üçüncü fık
rasında yer alan hüküm aynen şöyledir : «Her türlü 
sanayi kuruluşuna; varsa bölge planı ve imar planı
na göre, planı olmayan yerlerde ise, valilikçe verilen 
ön izinden sonra avan projesine göre belgeleri ince
lenerek belediye, valilikler veya yeminli serbest mi
marlık ve mühendislik bürolarınca ruhsat verilir» Bu 
hüküm halen uygulanmaktadır. 

Hükümet olarak, sanayi tesislerinin verimsiz ta
rım arazileri üzerine kurulmasına önem veriyoruz, 
özen gösteriyoruz; bu hususu bir kere daha belirtmek 
isterim. 

Ayrıca, bu konuda bakanlığıma verilmiş görevler 
de bulunmaktadır. 3161 sayılı Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin (i) fıkrasında bu konuyla 
ilgili şöyle bir hüküm bulunmaktadır : «... tarım dı
şında kullanılmaya tahsis edilecek araziyi tayin ve tes
pit etmek için ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağ
lamak...» 

Bunun dışında, 9 Mayıs 1985 tarih ve 3202 sayılı 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci mad
desinin (g) fıkrasında bu konuda bir hüküm bulun
maktadır. Bu hükme göre, «Tarım alanlarının gaye
sine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, de
netlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla iş
birliği yapmak» adı geçen genel müdürlüğün görev
leri arasında .bulunmaktadır. 

Arz ettiğim bu görevlerin yerine getirilebilmesi 
ve uygulama kolaylığı sağlamak maksadıyla detaylı 
bir yönetmeliğin hazırlanması gerekli görülmüştür. 
Bu cümleden olarak, bakanlığımızca uzun bir mesai 
sonunda bir yönetmelik taslağı hazırlanmış bulunmak
tadır. Bu yönetmelik taslağının son şeklini almasın
dan itibaren makul bir süre geçtikten sonra yürürlü
ğe konulacağını ifade eder, yüce heyetinizi saygıla
rımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın özgenç, konuşmak istiyor musunuz? 
EDtP ÖZGENÇ (tçel) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EDtP ÖZGENÇ (tçel) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; öncelikle Sayın Bakana, ver
miş olduğu cevaptan dolayı teşekkür ederim. 

Ancak, Çukurova'da, özellikle Türkiye'nin en de
ğerli tarım arazilerinin bulunduğu bu bölgede, Ada-
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na'dan Mersin'e ve oradan da yukarıya doğru çıkan 
çok değerli tarım arazilerinin, giderek sanayi tesisi 
ve bu tesislerle ilgili fabrika, antrepo ve değişik te
sislerle kaplanarak ve bu araziler üzerine sıkıştırılmış 
toprak serpilmek suretiyle, bu değerli arazilerin de
vamlı olarak ortadan kaldırıldığı gözleniyor, özellikle 
Anavatan iktidarının yönetime gelmesinden bu yana, 
bu anlatmış olduğum hususlar gözle görülür nitelikte 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Benelüks ülkeleri 
bir karış toprağı denizden kazanmaya çalışırken, İran 
ve Irak bir karış toprak için altı yıldır bu savaşını 
devam ettirirken, İsrail, verimsiz çöllerini değerlen
dirmeye tabi tutup, kullanılır tarım arazileri haline 
getirmeye çalışırken, ülkemizin bu değerli tarım ara
zilerinin - ki, bir yılda iki veya üç defa mahsul alma 
imkânı olan bu değerli tarım alanlarının - bu şekilde 
kullanılmasının, dünyamızın içinde bulunduğu, açlık 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu şu günlerde, ne ka
dar önemli bir durum yarattığını, ne kadar önemli bir 
yer arz ettiğini hatırlatmak isterim. 

Ülkemiz - televizyonlarda da izliyoruz - dünyada 
kendi kendini doyurabilen yedi ülkeden bir tanesi 
olarak mütalaa ediliyor. 

SALİM EREL (Konya) — öyle idi... 
EDtP ÖZGENÇ (Devamla) — Şu anda da, bu 

düşünce ve doğrultu içerisinde olmasını isterim; ama 
bu konuya ilişkin tedbirler almaz isek ve özellikle, 
hükümetimizin toplu konut alanları olarak değerlen
dirmeye tabi tuttuğu ve özellikle, benim kendi böl
gemde teşhis ettiğim gibi, nice değerli tarım arazile
rinin istimlakler yapılmak suretiyle elden çıkarılması 
halinde; ülkemiz, tarımsal sektörün gelişmesi açısın
dan oldukça büyük menfî kayıplara uğrayacaktır. 

Bu konunun, hükümetçe biran evvel değerlendir
meye tabi tutulacağına inancımız sonsuzdur, inşallah, 
bu konuya daha fazla değer verilerek, bu gibi tehli
keli gidişatın durdurulması sağlanır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — îçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Mersin 
ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/571) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
21 inci sıradaki sorusu, mehil istendiğinden ertelen
miştir. 
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22. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke1 

nin, Denizli İli Kale İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/572) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Mustafa Kani Bürke'nin, Denizli İli Kale ilçesi Kay
makamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sorusu var. 

Sayın Bürke?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 
nin Denizli - Pamukkale Jandarma Karakoluna iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Mustafa Kani Bürke'nin, Denizli - Pamukkale Jan
darma Karakoluna ilişkin İçişleri Bakanından sorusu 
var. 

Sayın Bürke?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'deki 
bazı yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu yer 
almaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutları için gereğin
den fazla tuğla alındığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giraydın 
cevabı (6/577) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem ko
nutları için gereğinden fazla tuğla alındığı iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu yer 
almaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ye İskân Baka

nı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum - Kars yöresi 1984 deprem ko

nutları inşaatında konut tuğla duvarlarında 1 m3 du
varda 114 veya en fazla 118 adet tuğla hesap edilme
si gerekirken, neden 125 adet/m3 olarak hesaplanmış
tır? (29 x 19 xl3,5 em., lik tuğladan) 

Soru 2. Tuğlaların 1 m3'teki adedi için 114 yeri
ne 125 olarak alınmasından ötürü bu artan 11 adet 
fazla tuğladan ötürü bu inşaatlar toplamında sadece 
200 milyon nakliye fazlası ödemesi yapanlar hakkın
da ne işlem yapılmıştır? 

Soru 3. Bu konuyu bakanlığınız müfettişlerine 
denetletir misiniz? 

BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın 
Safa Giray, buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum -
Kars yöresi deprem konutları için gerektiğinden fazla 
tuğla alındığı iddiasıyla ilgili sözlü sorusunu cevap
landırmak üzere huzurunuzdayım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Alındı
ğı değil, kullanıldığı olacaktı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Nalbantoğlu ile 
bundan sonra Büyük Millet Meclisinde katî hesap 
yapmaya başlayacağız; bunu da arz edeyim. 

Efendim, 1 inci soru : «Erzurum - Kars yöresi 1984 
deprem konutları inşaatında konut tuğla duvarların
da 1 metreküpe 114 veya en fazla 118 tuğla hesap 
edilmesi gerekirken neden 125 adet/metreküp, olarak 
hesaplanmıştır?» şeklindedir. Burada tuğlaların ebadı 
da verilmiş ve «29 x 19 x 13,5 santimetrelik tuğlalar
dan» denilmiştir. 

Eğer bu ebada göre hesaplarsanız metreküpe 135 
tuğla girer. Yani, bu ebattaki tuğlalarla 1 metreküpü 
teşekkül ettirirseniz 135 tuğla kullanmanız gerekir; 
ancak, bunun inşaata tatbikinde aradaki boşlukları 
harç doldurur. Harcın kalınlığına göre bu sayı 135'-
ten 125'e, 120'ye, 115'e hatta 114'e kadar inebilir. Sa
yın milletvekillerinin durumu tecessüm ettirebilmeleri 
için evvela bunu arz edeyim. 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığının tuğla duvarlar 
için 18 081 poz numaralı bir fiyat tespiti vardır; bu 
tespite göre -' tuğla ebadı her ne olursa olsun - belli bir 
bedel ödenir, bu işte de bu yapılmıştır. 

Demek ki, tuğla ebadı ne olursa olsun, proje üze
rindeki ebatlara göre - 18 081 poz numarasına göre -
fiyat ödenmiştir. Tuğlanın sayısı, bu fiyatta mevzuba
his değil, analizinde mevzubahistir; o da işlerle bağ
lantılı değildir. 

İkinci soru da tabiî buna bağlantılıdır. Sayın Nal-
bantoğlu diyor ki, «1 metreküp içindeki tuğla adedi 
114 olacakken, 125 olarak alınmasından ötürü, beher 
metreküp için 11 tane fazla tuğlanın nakliye parası 
ödendiğinden, ilav& bir nakliye bedeli çıkmaktadır; 
bu da 200 milyon lira tutmaktadır. Bunun için ne 
işlem yaptınız?» 

Efendim, demin söylediğim gibi, 1 metreküp, du
vara konmamış tuğlayı taşırsanız, 135 adet tuğla ta
şımış olursunuz. Eğer buna göre hesap yaparsanız, 
o takdirde daha fazla da para ödeyebilirsiniz. 

Size, şu şartları tekrar arz etmek istiyorum: Erzu
rum'da zelzele oldu; mevsim kış; biz inşaatları yap
ma kararı vermişiz. Mart ayında ihaleleri yaptık, Ni
sanda avanslarını ödedik; projeler çıktı ve yerine git
tik baktık ki, Nisan ayında, 72 köyden sadece altı - ye
di tanesinde iş yapabiliyoruz. Gerisine gitmek müm
kün değil, dağ, kar, buz; bazısının köprüleri yıkıl
mış, yolları kapanmış ve bazı köylere Haziran sonu
na kadar girilemezmiş. Bu şartlarda tuğla taşıttırıyor
sunuz. Ekim ayı sonuna kadar tuğlaların duvarlara yer
leştirilip çatıların kapatılmış olması lazım. Mayıs so
nunda işe başladık; Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, 
Ekim ayları olmak üzere beş ay süremiz vardı ve bu 
süre içinde 3 bin evin yapımını bitirmek durumunday
dık. Bu şartlarda işe başladık, 

Erzurum'da yeterli tuğla yoktu. Erzurum'daki 
- zamanında başka bir sayın milletvekili de sormuş
lardı, izahatını vermiştik - tuğla fabrikaları yılda an
cak 300 bin tuğla yapabiliyor. Bize lüzumlu tuğla ise 
25 milyon adet; bu şartlarla karşı karşıyasınız. 

SALİM EREL (Konya) — Tuğla ithal etmeyi dü
şünüyor musunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — İthal edemezsiniz. 

Eğer gerekli tuğlayı bulamasa idik, belki başka 
metotlara geçecektik; mesela o esnada kerpiç imalatı 
için fabrika kurmayı dahi düşündük. Bu şartlar al
tında, 25 milyon adet tuğlanın, aşağı yukarı tamamı, 
Çorum civarından gelmiştir. 

İşin en önemli yanı, iklim şartları dolayısıyla, Ekim . 
ayında çatılar kapanmış, kapılar, pencereler takılmış 
olarak konutların teslim edilmesi gerektiği için, tuğ
laların Haziran ya da en geç Temmuz ayında tama
mının Erzurum'da o dağlara çıkmış olması gerekiyor
du. Bu şartlardan dolayı fireler daha yüksek olmuş
tur ve bu fireler kabul edilmiştir. 

Aslında, 1 metreküp duvar işini Ankara'da yahut 
Çorum'da yaptırırsanız, nakliyeyi 114 değil, 118 tuğ
la üzerinden ödeyebilirsiniz; o konuda arkadaşım hak
lıdır; fakat Erzurum'un o dağına ta Çorüm'dan, o acil 
şartlarda tuğla getirerek iş yaparsanız, fireniz daha 
yüksek olacaktır. Nitekim olmuştur ve Zabıt tutula
rak, ortalama 125 tuğla kabul edilmiştir, öncelikle 
bunu arz etmek isterim. 

Aslında, işin şartları dikkate alındığında ödenmiş 
fazla bir nakliye bedeli yoktur; bu kanaati burada 
belirtiyorum; fakat buna rağmen, gereken incelemeler, 
konusuna göre, gerektiğinde Yüksek Fen Kuruluna ka
dar yapılmaktadır; ondan şüpheniz olmasın. Şimdi, 
bu şartlarda, müfettişlere, denetleme yaptıracak bir 
şey bulamadık; bulduğumuz takdirde, denetleneceğin
den. de şüpheniz olmasın. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, konuşmak istiyor musunuz 

efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bendeniz, «Hakedişlerde 1 metreküp duvarda 114 
veya en fazla 118 adet tuğla hesap edilmesi gerekir
ken, neden 125 adet/metreküp olarak hesaplanmış
tır ve fazla tuğla nakliyesinden dolayı fazla ödeme 
yapanlar hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?» di
ye sormuştum. 

Sayın Bakanım konuşmalarında, ortaya 135 raka
mını çıkardılar; bu rakam nereden çıkıyor bilemiyo
rum; ama buyurdukları gibi şu kürsüde herhalde bir 
kesinhesap yapacağız. 

Sayın Bakan sözlerinin sonunda «Eğer inşaatı An
kara'da yaptırırsanız şu müşküller olmaz; Ankara'-
daki inşaatın 1 metreküpü için 118 tuğla parası verir
siniz» demek suretiyle beni doğruladılar; fakat tabiî, 
deprem konutlarında 125 adet tuğla kullanıldı diye 
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hesap edilmiş ve onun üzerinden tuğlaların nakliyesi 
- buyurdukları gibi Çorum'dan, Boyabat'tan da gö
türülmek suretiyle - verilmiş; bunun haricinde de tabi-
yatıyla nakliye farkları da ödenmiştir. 

Şimdi, konutlarda 29 x 19 x 13,5 santimetre eba
dında düşey delikli tuğla kullanıldığı belirtilmektedir. 
40 santimetre genişliğindeki duvarlarda tuğlanın ta
mamının 29'luk tuğladan olmasına imkân yoktur; 
olduğunu farz etsek dahi 18 081 poz nolu tespitte 
harç payı düşüldükten sonra 114 veya en iyimser bir 
hesapla 118 adet tuğla vardır. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Nasıl 
hesap yapıyorsun sen? Harç payı düşülüyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Halbu
ki 29 x 19 x 13,5 santimetre ebadındaki tuğla kulla
nılması gerekirken, ayrıca ortalama 125 adet tuğla 
alındığı usulsüz bir tutanakla tespit edilmiştir. Duvar
daki tuğla adedi 1 018 - 071 nolu ve 18 081 poz no
lu imalatlarda 19 x 19 x 8,5'luk tuğladan 275 adet 
eder. Mesela, belirlendiğine göre, her boyuttaki tuğla 
için 275 x 0.19 x 0.19 x 8,5 = X adetten, 29 x 19 x 13,5 
santimetrelik tuğladan 114 adet çıkar. Buna göre, bir 
metreküp tuğla duvara, 114 adet tuğla gittiği ortaya 
çıkıyor. 

Müteahhit lehine, 18 071 poz nolu yatay delikli 
tuğla duvardaki harç miktarı tenzil edildiğinde (ki, 
0,200 metreküptür), bir metreküpten 0,200 metreküp 
harç çıkarsa - bunun 0,800 tuğla hesabına girmesi la
zım - 0.800 : 0.29, 0.19 x 0.13,5'la çarpıp bölerseniz, 
107 tuğla eder. Buna 11 adet de zayiat eklerseniz, 
azamî 118 tuğla eder. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz bitti; to
parlayınız efendim. 

HÎLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — işte bu 
sebeple, «118 veya 114 adet tuğla değil de; bir metre
küp duvar için niye 125 tane tuğla gelmiştir diye tuta
nak tutulmuştur?» diyoruz. Çorum'dan geldi de belki 
kırıldı gibi hesapları niye getiriyorsunuz? Zayiat da 
o hesabın içerisindedir ve birim fiyatlarına da bu kadar 
adet tuğla nakliyesi verilmesi lazımdır. Bu bakımdan 
fazla ödemeler vardır. 

Sayın bakanıma, «Bu hesabı yanlış yaptın veya bu 
ödemeyi sen yaptın» demiyorum; «yaptılar» diyerek 
uyarıyorum ve «Seni de çok severim» diyorum. Bu
nun üzerine Sayın Veysel Atasoy gibi git diyorum. 
Sayın Veysel Atasoy'a bir iki tane soru önergesi ver
dim; PTT'nin başına müfettişleri döktü, bir kere de 
siz böyle yapın da ferahlayalım veyahut da şü haksız 
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ödemeyi yaptırmayın diyorum; çünkü, tüyü bitmemiş 
yetimin hakkı var bu gibi işlerde. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Baktırıyorum Hilmi Bey, 
baktırıyorum, sen merak etme. 

HtLMI NALBANTOĞLU (Devamla) — Neden 
müteahhitler - bir metreküp duvar için 8 tane tuğla
nın; bir binada 15 metreküp duvar varsa, 120 tane 
tuğlanın - 3 bin konut yapılmışsa 360 bin tane tuğla
nın nakliyesini fazladan alsınlar? 

Çok sevdiğim sayın bakanım, «Bir de koşullan 
düşün, sesini çıkarma; ben gittim, bu kışta kıyamette 
senin konutlarını yaptım ya» demektedirler. Biz ise 
özet olarak, 3,5 milyon liraya ihale ettiğin binaların 
hakedişlerini 6 milyon 300 bin lira olarak yaptırma 
da, niye fazladan bu paralar ödenmiş diye üzerinde 
dur, bunu tetkik et diyoruz. Eğer siz bunu yapmazr 
sanız, biz, o binanın içine zamanında girdik diye, faz
ladan ödenen 10 milyar lirayı kefaret olarak kabul 
edemeyiz. 

Saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ

lu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Erzurum - Kars deprem evleri yapımında fazla 
nakliye bedeli ödendiği iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Erzurum - Kars deprem konutları çatı makasla
rının birim fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu'nun 26, 27 ve 
28 inci sıralarda yer alan soruları, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Kayseri Milletve
kili Mehmet Üner'in, Üsküdar - Eminönü seferini 
yapan Şehit Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar ola
yına ilişkin içişleri Bakanından sorusu yer almakta
dır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
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Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, sigara 

alışkanlığına karşı piyasaya sürülen bir ilaca ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (61584) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın 
30 uncu sıradaki sorusu, Sayın Irmak'ın izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
taşra gazetelerine verilen resmî ilanların fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/585) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, taşra gazetelerine verilen 
resmî ilanların fiyatlarına ilişkin Başbakandan so
rusu yer almaktadır. 

Sayın Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahitl'in, 
pancar üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
yer almaktadır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Denizli Millet
vekili Halil İbrahim Şahin'in, Muğla İli Merkez Jan
darma Karakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıl
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu yer 
almaktadır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya Valisinin bir açık hava toplan
tısında halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu yer almaktadır. 

Sa-ın Erel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu-

lu'nun, Erzurum - Kars deprem konutlarında kulla
nılan galvanizli saçlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/590) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun 35 inci sırada yer alan İçtüzüğün 97 nci mad
desi gereğince ertelenmiştir. 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, taşıt pulları için yapılan harcamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu ve Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/591) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, taşıt pulları için yapılan 
harcamalara ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından 
sorusu yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Bakan ?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Ben cevap arz edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ye Gümrük Baka-

• nı Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) Motorlu Taşıtlar Vergisi «taşıt pu
lu» nun Brezilya'da bastırıldığı doğru mudur? 

b) Basımla ilgili olarak başka hangi ülkelerden 
fiyat alınmıştır? Alınmışsa fiyatlar nelerdir? 

c) Ülkemizde hangi basım kuruluşlarından fiyat 
alınmıştır? Alınmışsa fiyatlar nelerdir? 

d) Taşıt pulları neden ülkemizde değil, yabancı 
bir ülkede bastırılmıştır? 

Soru 2. a) Taşıt pulu kaç adet bastırılmıştır? 
b) ödenen veya ödenecek toplam döviz tutan 

nedir? 

c) ödenen veya ödenecek toplam TL. maliyet 
nedir? 

d) Bedeli, bütçenin hangi tertibinden veya hangi 
fondan karşılanmıştır? 
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Soru 3. a) Basımla ilgili olarak, basım öncesin
de veya aşamasında, yurt dışına görevli kaç kişi gön
derilmiştir? 

b) Gönderilmişse kimler, hangi tarihlerde, hangi 
sürelerle, hangi ülkelere gönderilmiştir? 

c) Bunların yol, harcırah, ikamet ve benzeri ma
liyet tutarı nedir? 

d) Bu harcamalar bütçenin hangi tertibinden ve
ya hangi fondan yapılmıştır? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Abdullah Te
nekeci, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Edir
ne Milletvekili Sayın Türkân Arıkan'm, taşıt pulları 
için yapılan harcamalara ilişkin sözlü sorusunun ceva
bını arz etmek için huzurlarınızdayım. 

Cevap 1. Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilatının, 
taşıt pulu esasına göre uygulanmasına, 16.12.1984 ta
rihinde kabul edilen 3088 sayılı Kanun hükümleri ge
reğince 1.1.1986 tarihinden itibaren başlanılmıştır. 

Taşıtların cinsi, yaşı, ağırlık, istiap haddi ve yol
cu kapasitesine göre 18 ayrı değer üzerinden vergi 
tahsil edildiğinden; 18 ayrı kupürde taşıt pulu bas
tırılması ihtiyacı doğmuştur. 2 000 Türk Lirasından 
160 000 Türk Lirasına kadar değeri ihtiva eden ve gü
neşe, rutubete, dış tesirlere karşı dayanıklı olması, tak
lit edilemeyecek şekilde emniyet tedbirlerini ihtiva 
etmesi gereken taşıt pullarının basımıyla ilgili olarak, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci madde
sinin (p) fıkrası gereğince ve pazarlık yöntemiyle yap
tırılması amacıyla, ekonomi ve ticaret müşavirlikle
rimiz aracılığıyla, çeşitli ülkelerden teklifler alınmış
tır. 

Bern Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğimiz kanalıy
la alınan teklife göre, İsviçre'deki firma, bu pulların 
1 000 adedini, nakliye hariç 210 İsviçre Frangına, 
renk değişikliklerinde ayrıca her 1 000 pul için 2.90 
İsviçre Frangıyla, koçandaki parça numara basılma
sı halinde de aynca 1 000 pul için 5.20 İsviçre Fran
gı ilave masraf olarak alınmak suretiyle basılabile-
ceği teklifini vermiştir. 

Berlin Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğimiz isteni
len evsafta taşıt pullarının Berlin'de basılmasının 
mümkün olamayacağını bildirmiştir. 

Bonn Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğimizden alı
nan yazıda ise, Federal Almanya'nın önde gelen üç 
firmasından, iki firmanın herhangi bir teklifte bulun
madığı, üçüncü firmanın ise sadece yapışkan kâğıt 

işiyle uğraştığı için baskı işlemlerini gerçekleştireme
yeceği nedeniyle istenilen evsaftaki taşıt pullarının ba
sılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir. 

Roma Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğimiz ise, 
teklifimizle bir firmanın ilgilendiğini, ancak yapılan 
çalışmalar sonunda özel filigran ve floresanla baskı 
renklerinin farklılık göstermesi nedinyle başarılı ola
madıklarını bildirmiştir. 

Paris Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğimizden alı
nan yazıda, bir firmanın bu konuyla ilgilendiği, an
cak firmanın baskı makinelerinin dolu olması nede
niyle basılmış bir örnek gönderilemediği, firmanın 
istenilen özellikte taşıt pulu basabilmesi için filigran 
yapacak makine ve buna uygun kâğıt imal etmesinin 
gerektiği, bu nedenle gelecek yıl için konuyla ilgile
neceği belirtilmiştir. 

Merkezi Basingtoke'de bulunan bir firma ise, ta
şıt pullarını, istenilen emniyet tedbirlerini ihtiva ede
cek şekilde basabileceklerini bildirerek üç ayrı teklifle 
başvurmuştur. 

Alınan teklifler ve numuneler, 2886 sayılı Kanu
nun 13 üncü maddesi gereğince oluşturulan komis
yonca incelenmiştir. 

İsviçre'deki firma tarafından gönderilen teklif ve 
numunelerin incelenmesinden, pulların istenilen tek
nik özellikte ve emniyet tedbirlerini ihtiva etmediği, 
cama yapıştırılan pulların kolayca söküleb ildiği, ca
ma yapıştırılacak kısma rakam basılamayacağı ve ko
layca taklidinin mümkün olabileceği tespit edilmiştir. 

Merkezi Basingstdke'de bulunan firmaca bildiri
len teklifin ve numunelerin incelenmesi sonucunda ise, 
pulların istenilen teknik özellikte ve emniyet tedbir
lerini ihtiva etmesi, ayrıca teklif edilen fiyatın da, 
yaptırılacak işin özelliği bakımından uygun olması 
nedeniyle taşıt pullarının bu firmaya bastırılması ka
rarlaştırılmış ve bu husus Bakanlar Kurulunca da ka
bul edilmiştir. 

Bu nedenle taşıt pulları, firmanın Brezilya'da bu
lunan fabrikalarında basılmaktadır. 

Bastırılan ve taşıtların ön camına yapıştırılan ta
şıt pulları, aşağıdaki özelliklere sahip bulunmakta
dır: 

Taşıt pulları özel filigranlı bir kâğıda bastırılmış 
olup, üzerinde gözle görülebilen TÜRKİYE ibaresi 
yer almaktadır. 

Baskıda kullanılan özel mürekkep nedeniyle, üze
rine yazı yazıldıktan sonra silinmesi halinde renkler
de dağılma olduğundan, silinti ve kazıntı yapılma ih
timalini de ortadan kaldırmaktadır. 
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Taşıt pulunun zemini, gökkuşağı görünümünde iki 
renkten oluşmakta olup, bu özellik nedeniyle sahte
nin basılma ihtimali de asgarîye indirilmiş bulunmak
tadır. 

Pulun mükellefte kalacak kısmında çepeçevre ka
re şeklinde (INTEGLİO) denilen bir baskı tekniği 
uygulanmıştır. 

Ayrıca pula, ültraviyole lamlba ile bakıldığı zaman, 
pul zemini üzerinde TÜRKİYE ibaresi okunmakta
dır. Bu emniyet tedbirleri de pulların sahtelerinin ba
sılması ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. 

Cevap 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
51 inci maddesinin (p) fıkrası uyarınca yapılan pa
zarlıklar ve alınan teklifler neticesinde, talipler ara
sından komisyon kararıyla uygun görülen ve Bakan
lar Kurulunca da kabul edilen firma ile toplam 12 
milyon adet taşıt pulu bastırılması konusunda anlaş
ma yapılmıştır. Pulların 2 milyon adedi teslim alın
mıştır. ödenen döviz tutarı 227 bin Amerikan Doları 
olup, daha sonra teslimlere paralel olarak 793 bin 
Amerikan Doları daha ödeme yapılacaktır. Toplam 
ödenecek Türk Lirası tutarı, 600 milyon civarında 
olacaktır. Bedeli, bakanlığımız Gelirler Genel Müdür
lüğü bütçesinin 112-01-1-002/400 harcama kaleminin 
tüketim malları ve malzeme alımları kodundaki öde
nekten karşılanmıştır. Fonlardan herhangi bir ödeme 
yapılmamıştır ve yapılmayacaktır. Anlaşma, cif be
del üzerinden yapıldığı için, ayrıca nakliye ve sigor
ta bedeli de ödenmeyecektir. Bu fiyatın içine 500 
adet ültraviyole lamba ile 2 000 adet pil bedeli de 
dahil olup, lambalar ve piller firmaca bakanlığımıza 
gönderilmiştir. 

Cevap 3. Basım öncesinde, sözleşme imzalanma 
safhasında, bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü 
ile aynı genel müdürlükten bir genel müdür yardımcısı 
ve bir daire başkanı olmak üzere 3 kişi, yol dahil bir 
hafta süre ile îngiltere*ye geçici görevle gönderilmiş 
olup, bunlara sadece normal harcırahları ödenmiştir. 
Bu harcamalar da bakanlığımız Gelirler Genel Mü
dürlüğü bütçesinin 112-01-1-001-200 yolluklar harca
ma kaleminden ödenmiş olup, fonlardan herhangi bir 
ödeme yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, konuşmak istiyor musunuz? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önceleri Ma

hiye ve Gümrük Bakanlığına bazı sorular yöneltiyor
dum, maalesef sorularıma cevap alamıyordum; an
cak, son günlerde, sorulan sorulara ayrıntılı cevaplar 
verilmektedir. Bu bakımdan teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. 

Ancak, ülkemizin tasarrufa riayet etmesi gereken 
bir dönemde - sizlerin de dinlediği gibi - maalesef 
yurt dışına büyük miktarlarda döviz harcanmaktadır. 
Oysa, yaptığım araştırmalar sonucunda Türkiye'de 
bu işi yapabilecek birçok firmanın bulunduğunu tes
pit ettim. Nitekim, ülkemizin posta pulları dünya pi
yasalarında birçok kere birincilik almıştır; Ajans -
Türk, Güzel Sanatlar Matbaası, Apa Ofset bu konu
larda uzmanlaşmış kuruluşlardır. Ayrıca, yine yaptı
ğım incelemelere göre Birleşmiş Milletler dahi bazı 
posta pullarını Türkiye'de bastırmış. Üstelik, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi var ki, bu halen yüzde 50 
kapasite ile çalışmaktadır. 

Biz, Türkiye'de bulunan matbaaların bu işleri ger
çekten hileye ve taklide meydan vermeyecek şekilde 
yapabileceklerini incelemeden, kalkıyoruz yurt dışın
daki birtakım firmalara bunları yaptırıyoruz. Ülke
mizdeki matbaaların (yüzde 50) âtıl kapasitelerinin 
çalıştırılması, hem maliyetlerin düşmesi hem de is
tihdama ek katkıda bulunulması demektir. Kendi ül
kemizdeki matbaaları çalıştırmamak ve bunları yurt 
dışında yaptırmak, büyük kaynak israfı, vatandaşları
mızın da çalışma halklarım önlemek demektir. 

Yine yaptığım araştırmalara göre, teknik açıdan 
bunların Türkiye'de yüzde 30 maliyetle yapılabilece
ğini de öğrendim. Atalarımızın şöyle bir sözü var : 
«Fedakârlık, mülk-ü milletin sahibinden başlamalı
dır.» Üç genel müdürümüz veya yardımcısı bu konu
da aratırma yapmak için İngiltere'ye gidiyorlar; ge
rek var mı sayın milletvekilleri? Mademki ticaret mü
şavirliklerimizden, çok çeşitli yerlerden gerekli bilgi
leri topladık; neden tekrar İngiltere'ye bir hafta sü
reli araştırmaya gidiyorlar? Neden bu şekilde yurt 
dışına döviz ödeniyor? 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz Katma Değer 
Vergisi nedeniyle birtakım belgeler gerekiyordu. Ma
liye Bakanlığı bunun çaresini buldu; matbaalarla an
laştı vesaire... Niçin böyle bir anlaşmaya gidilmiyor 
da, yurt dışına böyle geziler, seyahatler düzenleniyor 
ve yurt dışındaki birtakım matbaalara imkânlar sağ
lanıyor? 
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SALİM EREL (Konya) — Devletin malı deniz, 
yemeyen domuz... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — 1 milyon dolar; 
fazla değil! 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa

yın Erel memnuniyetini bildiriyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Dün de bu konuda konuşmuştum; bir uçak alınması 
meselesi vardı. Aynı anlayışı orada da görüyoruz; altı 
kişi yurt dışına gönderilmiş ve birtakım araştırmalar 
yapılıyor, (bugünkü gazetelerde var) belki de iptal 
edilecek. 

Tasarruf konusuna riayet etmek, kendi vatandaş
larımıza imkânlar sağlamak zorundayız. Bu konuda 
hükümeti tedbir almaya davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım., (SHP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
37. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

Davos Toplantısında izlenen dış politikaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/592) 

BAŞKAN — İstanbul MMetvekili Günseli Özka
ya'nın, 37 nci sırada yer alan sorusunun görüşülmesi 
Sayın özkaya'nın izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

38. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Davos toplantısına ve Hükümetin izlediği dış 
politikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/593) 

BAŞKAN — 38 itici sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, Davos toplantısına ve hü
kümetin izlediği dış politikaya ilişkin Başbakandan 
sorusu yer almaktadır. 

1. — 10.11.1983 Tarihli ve 2951 sayılı Tekel 
Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/739) 
(S. Sayısı : 400) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölü
müne geçiyoruz. 

(1) 400 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 

Sayın Altunakar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
39. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Da

vos toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanından. sözlü so
ru önergesi (6/594) ^ 

BAŞKAN — 39* uncu sırada, Kırklareli Millet
vekili Erol Ağagil'in, Davos toplantısına ilişkin Dışiş
leri Bakanından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Ağagil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

40. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/595) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Ağn Milletvekili Pa
şa Sarıoğlu'nun, hampetrol alımlarına ilişkin Başba
kandan sorusu yer almaktadır. 

Sayın Sarıoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
41. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Günceli özka
ya'nın, 41 inci sırada yer alan sorusunun görüşülmesi, 
Sayın özkaya'nın izinli olması sebebiyle ertelenmiş
tir! 

42. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 
in, 42 nci sırada yer alan sorusunun görüşülmesi, me
hil sebebiyle ertelenmiştir. 

Birinci sıradaki, 400 sıra sayılı 10.lil.1983 Ta-
ritti ve 2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte ©Meri
nin Dağıttım Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüş
melerine 'başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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kabul edenler... Okunmasını kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde; MDP Grubu adına Sa
yın ismail Şengün, buyurun efendim. '(MDP sırala
rından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; son iki günden 'beri gündemde (bulunan; fakat 
her ne hikmetse komisyonun ve hükümetin arzı en
dam edememesi nedeniyle görüşülemeyen... 

'PERTEV AŞÇIOĞLU {Zonguldak) — «Arzı en
dam ettiler» denmez efendim... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Hükümet arzı endam 
etmez!.. 

fSMAtL ŞENGÜN ' (Devamla) — ... fakat her 
ne hikmetse hükümetin ve komisyonun yerlerini al
mamaları nedeniyle... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yerlerini 
aldılar efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN ı(Devamla) — ... görüşüleme
yen 'bu Kanun tasarısının görüşmelerine başladığı
mız şu sıralarda, Büyük Millet Meclisinin saygın
lığına dalha fazla halel getirilmemesi yönünden, 'bir 
milletvekili olanak memnuniyetimi belirtmek istiyo
rum. 

Değerli milletvekillieni, görüşmesine başladığımız 
kanun tasarısı kimlerle ilgilidir? Bu Kanun tasarısı 
harp malullerimizle ilgilidir, şehitlerimizin dul ve ye
timleriyle ilgilidir; barışta talim, tatbikat, manev
ra sırasında vazife malulü olan Türk Silahlı Kuvvet
leri mensuplarıyla ilgilidir, güvenlik ve asayişin sağ
lanmasında vazife malulü sayılan sivil iştirakçi ve 
görevlilerle ilgilidir ve nihayet, bunlardan, ölenlerin 
dul ve yetimleriyle ilgilidir. 

Tasarıyla, '2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte Bir
lerinin (Tekel bayi komisyonlarının üçte 'birlerinin) 
Dağıtımı Hakkında Kanunda değişiklik öngörülmek
tedir. Bu değişikliğe hemen 'biraz sonra değineceğim. 
Şimdi, biraz gerilere gitmek istiyorum : 

1929 yılında harp malullerine ve şehit yetimleri
ne, 'acılarını -biraz olsun dindirmek ve 'bunları sevin
dirmek için, maddî ve manevî kayıplarını biraz ol
sun karşılamak için 'bar ikramiye düşünülmüş, bu
nun için de bir kaynak aranmış ve bulunmuş; Te
kel İdaresi mamullerini satan bayilerin komisyonla
rının üçte biri kesilmiş ve toplanan para hak sahip
lerine dağıtılmaya başlanmış. Bugün bu oran yüzde 
13,5. Bunun yüzde 4,5'i kesiliyor, biç kenara ko-
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nuyor, diğer yüzde 9'u da bayi payı olarak bayi
lere kalıyor. 

Kanun, 1969, 1973 ve 1983'te yeniden ele alın
mış. 1983'te yapılan son düzenlemeyle, bu ikrami
yeler gösterge ve katsayı sistemine bağlanmış; top
lanan üçte birlerden artanıların da Hazineye kal
ması sağlanmış. 

Şimdi, bu kısa izahattan sonra, yapılması iste
nen değişiklikler nedir, onu da hemen arz ede
yim : 

önümüzdeki tasarı, 1983 yılında çıkarılan ka
nuna, bizim de Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak 
benimsediğimiz, kabul ettiğimiz iki değişiklik getiri
yor. Değişikliklerin genel gerekçesi ve amacı şu : Yu
karıda saydığım halk sahiplerinin maruz kaldığı mad
dî ve manevî kayıplarını daha müessir bir şekilde 
karşılamak. Bu amacı gerçekleştirmek için öngörü
len iki husus da ışu : 

iBirinoisi, ikramiyeye hak kazanan kişi ve kişile
re ikramiye, bir sonraki yıl değil ve fakat kıstelyevm 
yapılmak suretiyle, o yılın geri kalan aylarının da 
kapsanmâsı şeklinde verilecek. 

Diğer önemli saydığımız asıl değişiklik, şehit 
paylarında kendini gösteriyor. Şehitler için, 1983 
yılında çıkan kanunda gösterge 1 500 olarak tutul
muş. Halbuki, önümüzdeki tasarıdan göreceğiniz üze
re, şehitler için tutulan 1. 500 göstergeye rağmen di
ğer maluller için tutulan, öngörülen göstergeler 
5 500'e kadar çıkabiliyor. O nedenle, şehit payları, 
çok küçük bir göstergeyle ifade edilmekte ve dola
yısıyla şehit payı olarak malullerden daha az bir mik
tar ikramiye verilebilmekteydi. İşte bu eşitsizliği, 
önümüzdeki bu tasarı kanunlaştığında bir ölçüde gi
derecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bir ölçüde diyorum; çünkü, 
1983 yılında çıkan kanunda; subay, astsubay, uzman 
çavuş, uzman jandarrria çavuş ve sivil görevliler için 
göstergeler 3 000 ila 5 500 arasında değişmekteyken, 
erbaş ve erler için 1 500'den 4 000'e kadar değişen 
bir kategori içinde ortaya konmuştur. Yani, vatan 
için kanını dökebilen kişi eğer er ve erbaş ise deği
şik ve fakat daha üst düzeyde bir kişi şehit olmuşsa 
(sivil görevliler dahil), bu kişinin dul ve yetimi daha 
fazla bir göstergeyle mükâfatlandırılmaktadır. Biz 
bunu, 1983 yılında çıkan kanunun bir eksikliği ola
rak görmekteyiz ve hükümetin getirdiği tasanda da 
bu eksiklik devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlanm, tasarı, şehit dul ve yetim
lerinin hak edecekleri ikramiyeler konusunda olum-
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lu bir yaklaşımda iken, maluller için, maalesef, ikra
miyenin yıl içinde kalan kısmının da verilmesinin 
ötesinde herhangi bir değişiklik getirmemektedir. 
Halbuki, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, 
kanun tasarısında, hem şehitler hem de malullerin 
maruz kaldıkları maddî ve manevî kayıpların daha 
müessir bir şekilde karşılanması genel gerekçe olarak 
gösterilmiştir; ama görüyoruz ki, malullerin duru
munda kayda değer bir iyileştirme yoktur. 

Biz, bu müessiriyetin sağlanabilmesi için, kanun 
tasarısında ifade edilen göstergelerin her birine, sey
yanen 1 000 rakamının ilave edilmesinin .uygun ola
cağı görüşündeyiz. Böylece, örneğin, 6 ncı derecede
ki bir malul subay 3 000 üzerinden göstergeye hak 
kazanacağına 4 000 üzerinden; 5 500 üzerinden hak 
kazanacağına 6 500 üzerinden hak kazansın ve bun
ların maddî ve manevî kayıpları, bugünün şartların
da, şöyle sadre şifa, ele gelecek ölçüde karşılansın 
diyoruz. 

Göstergelere bu 1 000 rakamının ilave edilmesi
ni, yüce Meclisin huzuruna, bir başka nedenle de ge
tirmek istiyoruz. O da şudur : 

Değerli arkadaşlarım, bu göstergelere her yıl me
mur maaş katsayıları uygulanmaktadır, örneğin, me
mur maaş katsayısı, biliyorsunuz evvelki yıl içerisin
de hiç değişmedi, yani yıl başındaki katsayı yıl so
nuna kadar devam ettirildi. Halbuki, geçen yıl, bu 
yıl ve belki de bundan sonraki yıllarda, hükümetin 
önerdiği şekilde iki katsayı, yani yılın ilk yarısında 
bir katsayı, ikinci yarısında bir başka katsayı uygu
lanmaktadır. Bildiğiniz gibi, bu sene, yılın ilk yarı
sında 56, ikinci yarısında da - muhtemelen - 62 kat
sayı uygulanacak. 

Kanunda deniliyor ki: «Şehit dul ve yetimleri ile 
malullere ait bu göstergelere uygulanacak katsayı, 
memur maaş katsayısı olacaktır.» Şimdi, hangi me
mur maaş katsayısı olacaktır? Hükümetten bunu sor
mak istiyorum ve diyorum ki, bir yılda iki katsayı 
uygulanmasına rağmen, siz, yılın başında katsayı uy
gulamasına geçtiğiniz takdirde, bu sene örneğinde ol
duğu gibi, 56'yı uygulayacaksınız; halbuki, yılın ikin
ci yarısında 62 uygulanacak. İşte, bu imkânsızlığı da 
gidermek, bu durumu da bir ölçüde eşit hale getire
bilmek için, 1 000 gösterge rakamının mevcut gös
tergelere ilave edilmesinin yerinde olacağı düşünce
sindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Hazinenin kar
şılaşacağı yük nedir? Bir kere şuna işaret etmek iste
rim : Hazine, devamlı olarak bu üçte birlerin hep

sini şehit dul ve yetimleri ile malullere dağıtamamak-
tadır; bunların büyük bir kısmı Hazineye kalmakta
dır. Bakınız, 1981 yılında 3 milyar lira toplanmış, da
ğıtılan sadece 150 milyon lira; 1982 yılında 4 milyar 
lira toplanmış, bize verilen rakamlara göre, dağıtılan 
gene 150 milyon lira; 1983'te 6 milyar lira toplanmış, 
dağıtılan sadece 1,2 milyar Türk Lirasından ibaret; 
1984'te 8-,8 milyar lira toplanmış, buna karşılık 1,6 
milyar lira dağıtılmış ve nihayet 1985'te 12,4 milyar 
lira toplanmış ve 2 milyar lira dağıtılabilmiş; bir he
saba göre, 1986 yılında toplanacak miktar yaklaşık 
22 milyardır. Şimdi önermek istediğimiz değişiklik
le, eğer 1 000 göstergesi ilave edilirse, bunun yükü
nün, bir hesaba göre- 1,4 milyar lira kadar olacağı 
ifade edilmektedir. O nedenle, Hazine bakımından, 
kayda değer bir yük ortada olmayacaktır; Hazineye 
gidebilecek miktarın bir kısmı daha harp malulleri
ne, şehit dul ve yetimlerine ve vazife malullerine da
ğıtılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Anayasamızın 61 in
ci maddesine kısaca değinmek istiyorum. Bu 61 inci 
maddede şöyle deniliyor: ̂  «Devlet, harp ve vazife şe
hitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur 
ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi 
sağlar.» önermek istediğimiz değişiklik, Anayasanın 
öngördüğü bu hususu daha sağlam bir teminat altı
na alma gayesine matuftur. 

Nihayet, yüce Atatürk'ün, malullerle ilgili çok 
veciz bir sözünü de, müsaadenizle burada ifade et
mek istiyorum: «Vatan ve millet için her şeyini fe
da eden* harp malulleri cardı birer abidedir ve onlar 
için ne yapılsa azdır.» 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin sonuna yakla
şırken, birkaç gün öncesine kadar, Doğuda (Sarıka
mış'ta), Kış - 86 Tatbikatım büyük bir başarıyla ta
mamlayan 9 uncu Kolordunun en üst düzeydeki ku
mandanından erine kadar tüm mensuplarına da, içten 
kutlamak istiyorum. Bu arada her manevrada ve tat
bikatta muhtemel olarak bazı erin, eratın veya Ordu 
mensuplarının, Silahlı Kuvvetler mensuplarının yara
lanabileceğim, malul duruma düşebileceğini de hesa
ba katmanızı bu vesile ile sizlerden istiyorum ve eğer 
bu manevra sırasında, talim ve tatbikat sırasında 
maluliyete uğramış olanlar varsa kendilerine geçmiş 
olsun diyorum ve eğer yine şehit olanlar varsa, yüce 
Rahmandan kendilerine rahmet diliyorum. 

Bu vesileyle Milliyetçi Demokrasi Partisi adına 
yüce kurulunuza en derin, saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz iste

yen var mı efendim?.. 
SALİM EREL (Konya) — Şahsım adına söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 2951 sayılı 
Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkın
da Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı üzerindeki sözlerime başlarken, 
bu vatan uğruna canını vermiş şehitlerimizi rahmet
le, kanlarını akıtmış gazilerimizi, harp malullerimizi 
saygıyla anıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 
en güzel hükümlerinden birisi, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında da ifadesini bulan Türkçe hukuk te
rimlerinin güzel örneklerini vermek ve Türk Milleti
ne, anlayabileceği dilde yasalar ve metinler hazırlan
masını emretmiş olan hükmüdür. Bu bakımdan Ana
yasada kullanılan bütün kelime ve terimler artık dev
let dilimizin malı olmuştur ve olmalıdır. 

Anayasa dilimizin, resmî dilimize örnek olarak 
kabul edilmesi gerekirken, halen kullanılmakta olan 
Anayasa diline aykırı terim ve sözcüklerin kaldırıla
rak, öz Türkçe kelimelerin kullanılması gerekmekte
dir. Bu konuda, 26 Eylül 1980 günü yayınlanan Baş
bakanlık genelgesi de, bu gerçekten yola çıkarak, 
Anayasa dilinin resmî dilimize örnek olmasını öner
miştir. Hal böyleyken, şu anda görüşmekte olduğu
muz bu kanun tasarısı; anlayamayacağımız; fakat 
çoğu arkadaşlarımızıni ne yapalım hukuk terimleri 
diye geçiştirdikleri ifadelerle, kelimelerle doludur. 
örneğin burada bir «Bey'iye» kelimesi vardır; artık 
bu bey'iye kelimesi kaldırılarak, hakikaten hepimi
zin, lügat karıştırmadan kolayca anlayabileceği, id
rak edebileceği, benimseyebileceği bir kelime getiril
melidir. (ANAP sıralarından «Mesela?» sesleri). Her
halde bu bey'iye kelimesi yerine «bayi hakkı» deni
lebilir. (ANAP sıralarından «Aynı şey» sesleri). Fa
kat, anlıyoruz beyefendiler. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamızın 61 inci mad
desinde de belirtildiği veçhile, gazilerimiz ve şehitle
rimiz, bu vatanın, asla unutamayacağımız simgesidir-
ler. Hal böyleyken, getirilmiş olan bu kanun tasarı
sında hükümetimizin gerekçeleri arasında verilen ra
kamların, moral faktör olarak belirtilmesi, tarafım
dan üzüntü ile karşılanmıştır. Moral faktörü, bir nok
tada ulufe şeklinde, bağış şeklinde verilen imkânlar-

2fi , 2 4 im O; 1 
dır. Halbuki şehitlerimizin dul ve yetimleri, gazileri
miz, paha biçilemeyecek ve hatta bu ödenen ücretler
le bağdaşamayacak yüksek mertebede imkânlara hak 
kazanmış kimselerdir. 

Ben de, Sayın İsmail Şengün arkadaşımızın be
lirttiği gibi, mevcut göstergelerin 1 000 rakamıyla 
artırılarak değiştirilmesini ve bu arada da, halen şe
hit payı olarak ödenmekte olan 1 500 göstergeli ra
kamın, 5 500 rakamına çıkarılmasını uygun görüyo
rum ve ayrıca, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazile
rimizi, harp malullerimizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Başka söz isteyen var mı? 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınız adına mı? 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Şahsım adına. 
BAŞKAN i - Buyurun Sayın Şen. 
HÜSEYİN ŞEN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 2951 sayılı Kanunun 4 üncü madde
sinin (a) ve (b) fıkralarında yapılan değişiklikle il
gili olarak görüşlerimi arz edeceğim. 

Bu kanun, esas olarak 1929 yılında, Tekel Bey'i
yeleri üçte birlerinin, şehit ve malullere eşit olarak 
dağıtılmasını öngörecek şekilde çıkarılmış ve zama
nımıza kadar gelmiştir. Maalesef, üçte bir bey'iyele-
rin, kanunun amacına uygun olarak dağıtımı, 1969' 
dan itibaren ihlal edilmiş, unutulmuş ve bundan sonra 
değişik ölçüler getirilmiştir. Bugün de tekel bey'iye
leri üçte birlerinin miktarlarının fazla olması dolayı
sıyla tamamının dağıtılması istenmemekte; fakat is
mi, gene «Tekel Bey'iyeleri Üçte Birleri...» olarak 
kalmaktadır. Benim şahsî kanaatim ve teklifim, bu 
kanuna artık üçte bir değil, beşte bir, onda bir gibi 
- her ne dağıtıyorsak - bir ismin konmasıdır. Bu
nun bir göstergeye bağlanarak dağıtılması, kanunun 
ilk amacından ayrılmaktır. 

İkincisi, bu tasarı sadece Plan ve Bütçe Komis
yonuna gitmiştir. Bu tasarı, malul ve şehit gibi, bu 
memlekete hakikaten canını vererek, sakat kalarak 
hizmet yapmış, kendi varlığını ortaya koymuş kişi
ler için çıkarılmıştır; bunu da en iyi değerlendirecek 
komisyon, Millî Savunma Komisyonudur. Maalesef 
bu tasarının muhtevası hakkında, ancak başkaları ta
rafından hatırlatıldığı veya basmayazı dağıtıldığı za
man bilgi sahibi olmaktayız. 

Şahsen, 2951 sayılı Kanunun kendisinden müşte
kiyim, bu değişiklikten değil. Bu, ufak bir değişik-
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liktir; güya o zaman yapılmış bir adaletsizliği düzelt
mektedir. 

Tabiatıyla, fazla paranın Hazineye intikali esas 
düşünüldüğü zaman, bunun dağıtımı da bir esasa 
bağlanamamaktadır. Benim gördüğüm budur. Eğer 
bir emsal, bir ölçü getirilse, paramn tamamının da
ğıtılması öngörülse, pek tabiî bu yapılabilir; ama bu 
yapılmamaktadır ve hâlâ ismi «Üçte Bir»dir. 

Efendim, 2951 sayılı Kanunda önemli bir ada
letsizlik getirilmiştir ve hâlâ da muhafaza edilmek
tedir. Şimdi efendim, subaylar ve emniyet mensup
ları, diyelim ki Emniyet Genel Müdürü, Van'da bir 
denetleme yaparken vurulur da sakat 'kalırsa, bun
dan 'istifade eder; bir polis, bir korucu, bir sivil şa
hıs herhangi bir eşkiya takibinde veya anarşik olay
da gözcü olarak görev yaptığı zaman sakat kalır
sa, bundan istifade eder; ama vatanî hizmet yapan 
er ve erbaş, yani çavuş, onbaşı ve er eğer sakat ka
lınsa, bir sivilden daha dûn bir muamele görmekte
dir. Niçin? Bunun nedenini anlamak mümkün değil
dir. Yakında önümüze uzman çavuş ve onbaşılarla 
ilgili bir kanun tasarısı gelecektir. Bu tasarıya göre, 
uzman onbaşılar, bir yıllık bir hizmetten sonra uz
anan çavuş olma hakıkına sahip olacaklardır. Ayrı
ca uzman çavuş, uzman onbaşıdan 1 500 gösterge 
daha yukarıda maaş veya ikramiye alacaktır. Ya
ni, burada bir adaletsizlik vardır. 

Ayrıca, şunu da arz etmek istiyorum1: Biz, şehit
leri, rütbelerine göre değerlendirerek dul ve yetim
lerine maaş bağlıyoruz; ama şimdi görüyorum ki, 
şehidi en alt basamaktan en yukarıya alarak, şehit
ler arasında bu ikramiyenin dağıtrlma'sında • hiçbir 
fark yapmıyoruz; fakat malullere bakıyoruz; çavuş
tur, onbaşıdır, erdir; sivilleri, muhtardır, korucu
dur, şudur, budur diye, diğerlerinden 1 500 gösterge 
daha aşağıya intibak ettiriyoruz. Yılar İlerleyip kat
sayılar arttıkça, bu göstergeleri o katsayılarla çarp
tığınız zaman ortaya ciddî farklılıklar çıkacak ve hak
sızlıklara sebebiyet verecektir. Ben, bu balkımdan, 
özellikle erbaş ve er sütununun kaldırılmasını ve bu
nun ikinci sütuna aktarılmasını; erbaş ve erlerin de, 
şehitlerdeM farklı olmayan durum gibi, adil ölçüler
le istifade ettirilmesini teklif ediyorum. Generali, 
Emniyet Genel Müdürünü, muhıtarı ve korucuyu bir 
tutun; ama çavuş ve onbaşıyı bunlardan ayırın; ba

na göre bu mümkün değildir. Her ne kadar bir mik
tar para gidecekse de, bu beyciye üçte birleri zaten 
bir hayli fazladır; netice itibariyle farla bir şey de 
yapmış olmaz, sadece adaletsizliği ortadan kaldırmış 
oluruz. Yani bir baştka büyük kayba da sebebiyet 
vermemiş oluruz^ 

Efendim, arz ettiğim gibi, 2951 sayılı Kanun Ta
sarısı bu haliyle tatmin edici olmaktan uzaktır; fa
kat yapılabilen de herhalde şimdilik budur. İleride 
belki bu «Üçte Birik Bey'iyeler» ifadesi de değişe
bilir. Ayrıca, arkadaşımızın teklif ettiği gibi, oriji
nal isimde de İsrar edilmez ve daha uygun bir te
rim ve daha sistematik bir kanun -tasarısı getirebi
liriz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde başka söz iste
yen var mı? Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum1: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir, 

1 inci maddeyi okutuyorum: • 

10.11.1983 Tarihli ve 2951 Sayılı Tekel Bey'iyeleri 
Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasana 

MADDE,1. — 295H sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte 
Birlerinin Dağıtımı Hakkındaki Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşa
ğıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«a) ödemeler hayatta olan hak sahiplerine, T.C. 
Emekli Sandığından aylılk bağlanmaya esas olan ta
rihten geçeri olarak müracaat tarihinden bir son
raki yılın ilk üç ayı içinde yapılır. Ay farkları yıllık 
miktarın 12'ye bölünmesi suretiyde hesaplanır. Bir 
önceki yıla ait ödeme yapılırken, o yılın Devlet me
muru aylıklarına uygulanacak katsayı esas alınır. 

b) Hak sahiplerine her yıl, malullük derecele
rine göre aşağıda yazılı göstergelerin, ödemenin ya
pılması gereken yılda Devlet memuru aylıklarına 
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uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda ödeme yapılır. 

Subay, astsubay, 
uzman çavuş, uzman Erbaş ve 

Malullük jandarma çavuş, sivil erler için 
Derecesi görevliler için gösterge gösterge 

1 5 500 4 000 
2 5 000 3 500 
3 4 500 3 000 
4 4 000 2 500 
5 3 500 2 000 
6 - * 3 000 1 500 

Şehit payı olarak 1 inci derecede malul olan 
subay, astsubay, uzman çavuş, uzman jandarma ça
vuş, sivil görevliler, için belirtilen gösterge rakamı 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yoik. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler. vardır, veriliş 
sırasına göre okutuyorum: 

T.B.M. Meclisi Başkanlığına 
400 sıra sayılı tasarının madde 1-b) paragrafında su

bay, Astsubay, Uzman Çavuş, Uzman Jandarma Çavuş, 
Sivil Görevliler ile Erbaş ve Erler için belirtilen gös
tergelerin herbirine 1 000 (bin) eklenmesini saygıyla 
arz ve teklif ederiz. 

İsmail Şengün ismet Tavgaç 
- Denizli Bursa 
Kadri Altay Ertuğrul Gökgün 

Antalya Aydın 
Vecihi Akın Mehmet Yaşar 

Konya Ağrı 
Faik Tarımcıoğhı 

Bitlis 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 400 sıra sayılı ikamın tasarısı

nın 1 inci madde (b) fıkrasında, üçüncü sütunda, yer 
alan «Erbaş ve erler için gösterge»nin kaldırılarak Er
baş ve erlerin ikinci sütuna dahil edilmesini saygıyla 
arz ederiz. 

Hülseykı Şen Nihat Harmancı 
Artvin Konya 

Haydar Koyuncu Ahmet Doğru 
Konya Artvin 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutup, işleme koyacağım: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 400 sıra sayılı, kanun tasarl

ısının 1 inci madde (b) fıkrasında, üçüncü sütunda, 
yer alan «Erbaş ve erler için gösterge»nin kaldırıla
rak, Erbaş ve erlerin ikinci sütuna dahil edilmesini 
saygıyla arz ederiz. 

Artvin Milletvekili Hüseyin Şen ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KlLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz. Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL '(Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka

tılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
400 sıra sayılı tasarısın madde 1-b) paragrafında 

Subay, Astsubay, Uzman Çavuş, Uzman Jandarma 
Çavuş, Sivil Görevliler ile Erbaş ve Erler için belir
tilen göstergelerin herbirine 1 000 eklenmesini say
gıyla arz ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili, ismail Şengün ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLÎ. FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor 

mu efendim? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Evet efendim, 

konuşacağım. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

önerge hakkında kısa bir bilgi isteğim olabilir mıi? 
BAŞKAN — önerge üzerinde imzanız var mı? 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — O zaman size söz veremem efendim; 
önerge sahiplerinden birine söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Şengün. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Onların dışında 

bir sorum olacak Sayın Başkan... 

— 256 — 



T. B. M. M. B ; 70 20 » 2 4 1«8<Î 0 : 1 

ıBAŞKAN — Soru safhası geçti efendim. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; görüşmekte okluğumuz kanun 
tasarısı, şehit dul ve yetimleri ile malullerimizle il
gilidir. Biraz önce ifade ettiğim gibi, kanun tasarı
sının gerekçesinde, hak sahiplerine daha müessir şe
kilde katkıda bulunmak, bunların acılarını bir par
ça daha tatminkâr bir sakilde karşılamak ifadesi 
yer almıştır. 

Biraz önce görüştük; şehitler için 1 500 katsayısı
nı, er Ve erbaşlar bakımından 4 000'e; subay ve aynı 
kategoride sayılan kişiler için 5 500'e kadar yüksel-
tilebi&yor; fakat malûllerimiz için hemen hiçbir şey 
getirilmiyor. Haılbubi, genel gerekçe, şehitlerle ma
lulleri ayırmış değil; onların hepsini hak sahibi ola
nak kabul etmiştir. 

Şu halde, günün şartlarını da göz önünde bulun
durarak, verdiğimiz önergede bunların göstergelerini 
«1 OOO'er artıralım» dedik ve maliyetinin de ne ola
cağını ifade etmeye çalıştık; 1,4 milyar lira. 

Bir başka neden daha ortaya koyduk, dedik ki, 
«Bu göstergelere memur maaş katsayısı uygulanacak» 
Memur maaş katsayıları yılda iki kere, birisi yılın 
başında, diğeri yılın ortasında olmak üzere artırılı
yor ve ikramiyeler de yılın başında verildiği için, 
uygulanan katsayı yıl ortasında uygulanacak olan 
katsayının altında oluyor. 1986 yılı başı itibariyle 56 
katsayı uygulanıyor ve muhtemelen yıl ortasında 
62 katsayı uygulanacaktır. Halbuki, 2951 sayılı Ka
nunda, bir kere uygulanacak bir katsayıdan bahse
diliyor. Şu halde, 56 ile 62 arasında bir katsayı 
ortaya koyamayacağımıza ıgöre, bunu bir başka şe
kilde telâfi edelim; göstergeleri 1 OOO'er artıralım 
dedik. 

Malul, hayatı boyunca sıkıntı çeken, acı çeken in
sandır. Elini, kolunu, gözünü ayağını veya bazen de 
'bunların taler ikisini birden kaybetmiş insandır; bun
ları tatmin etmenin, Yüce Türk Milletinin vefa duy
gusu icabı olduğuna şek ve şüphe yoktur. 

'Size şunu söyleyeyim: Bugün Türkiye'de 1'8 bin 
şehit dul ve yetimi, 500 kadar subay ve 3 bin kadar 
da er malul var. Şu halde, sevindireceğimiz, güldü
receğimiz kimselerin sayısı 3 500 rakamının üzerinde 
değildir, ve bunların yükü de - biraz önce ifade et
tiğim gibi - Hazineye fevkalade bir külfet getirmi
yor. O nedenle, bu önergemizi, anlayışla karşılaya
cağınızı umarken, tekrar saygılarımızı teyit ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün, 
Önergeye, komiîsyon ve hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler..., Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 19®5 tarihin

den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?... 
Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN ((Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu kanun tasarısı hazırlandı
ğında, yürürlük tarihi 1 il.1984 idi. Yani iki yıl ön
cesinden uygulamaya konulacaktı. ANAP ve MDP 
kanadından verilen önergeler Yüce iMeclisin değerli 
oylarıyla reddedildiğine göre... 

SALİM BREL (Konya) — Kimin tarafından red
dedildiğinden de bahsetsene. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — ... Yüce Mec
lisin iradesi, böylece tahakkuk ettiğine göre, hiç 
olmazsa ufak bir camilede bulunalım!; lütfen yürür
lük tarihini orijinal tasarıda olduğu gibi, 1.1.,1984 ola
rak kabul edelim. Bu hususıta bir önerge takdim edi
yorum. 

Derin saygılar sunuyorum. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
(ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkanım söz is
tiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL ı(Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
miletvekilleri; bu kanun hakkında, prensip olarak, 
fevkalade açık olması dolayısıyla, söz almayı düşün-
ımüyorduk; fakat bu hususta Yüce Meclise bilgi sun
mak ve bu memleket için şehit olmuş veya malul 
hale gelmiş kişiler saygımızı - en az sizlerin kadar 
olan saygımızı - tazelemek için söz almış bulunu
yorum. 

iEvvela sizlere gösterge tablosunun dengesini arz 
edeyim. Kanun değişikliğinin asi amacı şehit dul ve 
yetimlerinin durumunun düzeltilmesidir. 

Esasen, 4 üncü maddenin aynı bendinde olduğu 
için, tasarıya aynen alman gösterge tablosu, özlük 
haklarıyla ilgili dengeler dikkate' alınarak düzenlen-
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mistir. Değiştirilmes'i halinde, geneldeki yerleşik üc- j 
ret dengesi bozulabdlecektir. I 

İSMAİL ŞENOÜN (Denizli) — Kesinlikle... 
ENERJİ VE TÂıBlî KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL .(Devamla) — Buna dair misaller ve- I 
receğim efendkn.ı I 

Esasen, hayattaki hak sahiplerine tanınan zamlı I 
emekli maaşı, yakacak zammı ve istiklal Madalyası I 
sahibi olan harp malulü gazilere vatanî hizmet ter- I 
tibinden şeref aylığı bağlanması gibi vesair sosyal I 
imkânlar, yeterli düzeydedir. I 

İSMAİL ŞENGÜ'N (Denizli) — O zaman bunu I 
da kaldırın. I 

(BAŞKAN — Lütfen ©fendim, lütfen.... I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Arz edeceğim. 

(Kanundaki göstergelerin, şehit paylarına göre ol- I 
dukça yüJkseik oluşu nedeniyle muhafaza edilerek, I 
sadece .şehit .paylarının yükseltilmesiyle yetinilmiş- I 
«ir. I 

İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Genel gerekçe I 
öyle değil Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Şengün. I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÜDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, toplanan pa
ranın dağıtılmadığı veya bir miktarının dağıtıldığı I 
haikkında yapılan eleştirilere, şu yönde cevap vere- I 
ceğiım. Devlet, hiçbir prim almadan şehit, malul er I 
ve erbaşların aylıklarını, sosyal yardımlarını, sağlık I 
yardımılarını ve çeşitli tamzinatlarını karşılamakta- I 
dır; ayrıca, harp ve vazife malullüğü aylığıyla, nor- I 
mal emekli aylığı farkını da devlet prim almadan I 
karşılamaktadır. Böylece, anayasal görev tam mana- I 
sıyia devletçe yerine getirilmektedir. Bu itibarla, Ha- I 
zineye kalan kaynaklar, yine amacı için kullanılmak- I 
tadır. I 

Şimdi, hailen görevde olan bir subayla, harp ma- I 
lulü ve vaz'ife malulü kişiler arasındaki aylıkları oku- I 
yorum: I 

(Halen görevde olan bir albayımız, 206. 394 lira I 
aylık almaktadır. Harp malulünün aylığı, 236 900 li- I 
radır, Buna Tekel beyiyeden 26 666 lira da ilave I 
edilmektedir ve böylece toplam 263 566 lira almak- I 
itadırlar. Yani, vazi'fedek'i bir albay 206 394 lira, harp I 
malulü bir albay ise 263 566 lira almaktadır. I 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — İki ayağını kay
beden, hatta kör olanlar oluyor onu. I 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. I 

(ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUİDÎ TÜRIBL ((Devamla) — Efendim, zaten biz de 
bunun için buraya getirmişiz. Bu memleket için, 
değil 'iki ayağını kaybeden, elinin ucundan bir dam
la kan damlayan insan da, en az onlar kadar mu
teberdir ve bizini de vicdanımız en az sizler kadar 
sızlamaktadır. 

İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Sizler dediğiniz 
kimler sayın bakan? 

(BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Halen vazifedeki bir 
yarbay 18'8 51'1 lira almaktadır. Harp malulü bir 
yarbay, Tekel beyi'iye farkıyla birlikte, 243 406 li
ra almaktadır.; Vazife malulü bir yarbay ise 233 326 
lira almaktadır. Yani, görevdeki bir yarbay 18S 511 
lira, harp malulü bir yarbay 243 406 lira vazife ma
lulü yarhay 233 326 lira almaktadır. Şehit dulları 
ise, 143 347 lira alırken, her 'bir yetimi de 78 355 
lira almaktadır. 

ISAUİM ERJEL (Konya) — Sayın bakan bu ifa
deleriyle ne demek istiyor acaba? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Ben bir şey demek is
temiyorum efendim. 

IERTUGRUL GÖKGÜN (Aydın) — Başlarına 
kakmış gibi oluyorsunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Bu memleket için ca
nını ve kanını seve seve feda ederek 'bizi bugünlere 
getirmiş olan şehitlerimize ve harp malullerimize şük
ran borcumuzu burada ifa ederken, devletin maksi
mum imkânlarıyla 'bunu karş-ılamasının bir görev 
olduğunu ve karşıladığımızı da ifade etmek istiyo
rum. Yoksa, siz bunları daha çolk seviyorsunuz, biz 
bunları daha az seviyoruz; veyahutta biz daha çok 
seviyoruz, siz daha az seviyorsunuz gibi, bir iddia 
içinde değilim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — «Siz, biz» kim
ler sayın bakan? 

(ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — «Siz neyi kastediyor
sunuz?» diyorsunuz, ©iz hiçbir şeyi kastetmek iste-
miiyomz,- biz de onlara şükranlarımızı ifade ediyo
ruz, Siz hu kürsüde .konuşurken, «Ben memleket için 
iki elini ve ayağını (kaybetmiş» şeklinde ifadede bu-
lundünuz.ı 

İSMAİL ŞENGÜN '(Devamla) — ebette... 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ENERJİ VE TAiBtî KAYNAKLAR BAKANI 

SUİDÎ TÜREL ÜI>eivamla) — ... biz de aynı ifadeleri 
kulanıyoruz ve en az sizler kadar bizim de onlara 
medyunu şükran olduğumuzu ifade ile sözlerime son 
veriyorum. 

Saygılar sunarım. ,ÇANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var okutu

yorum: 
TBİMİM Başkanlığına 

Tasarı yürürlük tarihinin hükümet teklifinde ol
duğu gibi 1.1.1984 olarak kabulünü arz ve teklif 
ederiz 

'İsmail Şengün Kadri Aitay 
DenizM Antalya 

Rıfat Bayazıü Ertuğrul Gökgün 
Kahramanmaraş Aydın 

Ali Bozer 
Ankara! 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUIDİ TÜREL (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

İSMAİL ŞENOÜN ODenialli) — Sizin tasarınız, 
hükümetin tasarısı Sayın Balkan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Komisyon öyle mak
bul görmüş efendim; siz de oradaydınız. 

IBAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı efendim?... Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kahul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 ncıi madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasan kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır., 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ha

simi Ürdün 'Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ön
leme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/725) (S. Sayısı : 401) (1) 

BAŞKAN — 2 ncd sırada yer alan, 401 sıra sa
yılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ür
dün Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının görülşmder'ine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerM almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum: Okunmasını kabul 
edenler... Bitmeyenler..., Raporun okunması kabul edil-
memıiştüv 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı efen
dim?... Yok, 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum1: Kahul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 incî maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Haşimi Ürdün 
Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Atman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Diğer 
Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 6 Haziran 1985 tarihinde Am

man'da imzalanan, Türtkiye Cumhuriyeti ile Haşimi 
Ürdün Krallığı Arasında Gelir ve .Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının onay
lanması uygun bulunmuştur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
eeifndiim?1 

FEİRÎT MELON (Van) — Soru sormak istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru soracaksınız, buyurun efen
dim.; 

(7) 401 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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FERİT MELEN ı(Van) — Sayın Başkanım, hü

kümetten veya komisyondan şu noktaları öğrenmek 
istiyorum1:; 

,1 inci sorum: Mükerrer vergilendirmeyi önleme 
anlaşmaları tüp mukaveleler midir, yoksa her mem
leketle ayrı bir mukavele mi yapılıyor; aralarında 
ne farklar vardır? 

2 nci sorar»: Türkiye'de kaç Ürdünlü var bu hü
kümden faydalanan; buna mulkaibil kaç Türk Ür
dün'de çalışmaktadır? Bu hususta bilgi var mıdır; bu 
işte kârımız, zararımız ne olacaktır? 

3 üncü sorum: Mukavelemin 2 nci maddenin 2 nu
maralı fıkrasında «... toplam gelir, toplam servet ve
ya gelir ve servet'in unsurları üzerinden alınan bütün 
yergiler...» içtin geçerlidir diyor; fakat, hemen arka
sındaki 3 üncü fıkraya göre Türkiye için, Gelir Ver
gisi ile Kurumlar Vergisine; Ürdün için, Gelir Ver-
ıgüısi lile Gelir Vergisi matrahı üzerinden alınan Sos
yal Hizmetler Vergisine inhisar ediyor. 

Şimdi, toplam gelir ve servet unsurları üzerin
den alınan vergiler, yani, Gelir Vergisi, Kuramlar 
Vergisi olduğu g'ibÜ, Bina Vergisi, Veraset Vergisi 
gibi vergiler de var; bunlara da şamil midir; değil 
midir? 2 nci maddeye göre şamildir, 3 üncü mad
deye 'göre şamil değildir. Lütfen bu hususta bilgi ve
rirlerse memnun olurum. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Melen. 
(Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, bu konuda her ülke için tip bir mu
kavele söz konusu değildir; her ülkenin durumuna 
göre, ayrı ayrı anlaşma yapılmaktadır. 

Türkiye'de kaç Ürdünlü var; Ürdün'de kaç Türk 
işçisi çalışıyor?» dediler. Arkadaşlarım, Ürdün'de 
halen 2 bin civarında Türk işçiisiinin bulunduğu ve 
ÜrdünMen de buraya sermaye getirmek üzere 7 ki
şinin müracaatta bulunduğunu ifade ettiler. 

3 üncü soruyla ilig'l'i konuya, izin verirseniz, ya
zılı cevap vereyim, efendim. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
iBaşlka soru sormak isteyen var mı?.., Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer^ 
BAŞIKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı?... Yok, 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

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

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı?... Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylama tabidir. 
Oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaş

tırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
Yanında oy pusulası olmayan sayın üyeler, isim, 

soyadı, seçim çevresi ve oylarının rengini belirterek, 
beyaz bir kâğıda yazıp imzalayarak verebilirler efen
dim. 

(Oylar toplandı) 
'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Oylamanın sonucunu arz ediyorum: 

İştirak : 235 
Kabul : 216 
Ret : 17 
Çekimser : 2 

Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Gündemimizde, bugün için görüşülecek başka bir 
konu kalmamıştır. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek ve 25 
Şubat 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 

..<... 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ce

zaevlerinde meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı ce
vabı (71898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Ne

cat Eklem tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

7.2.1986 
D. Fikri Sağlar 

İçel 
1. Cezaevlerinde baskı ve işkence gördükleri 

iddiaları vardır. Bunlardan eski Akşehir Cezaevi Mü
dürü Nurettin Uzun'un işkence ile Dede Oğuzhan adlı 
bir kişiyi öldürdüğü söylenmektedir. Doğru mudur? 
Olayda; baskı ve işkenceden dolayı Nurettin Yılmaz 
adlı hükümlünün dava talebi olmuş mudur? Sorum
luları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? Nurettin 
Uzun'un görev yaptığı ceza ve tutukevlerinde bu şe
kilde daha kaç başvuru yapılmıştır? 

2. Elazığ Cezaevinde kalan Mazlum Güder tah
liye kararı verilmesine rağmen aradan geçen bir kaç 
gün sonra oezaevinde ölü olarak bulunmuştur. Bu olay 
doğru mudur? Daha önceden tehdit edilmesine rağ
men can güvenliği neden korunmamıştır? Bu olay hak
kında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

3. Türkiye'deki cezaevlerinde son on yıl içinde 
kaç ölüm vakası olmuştur? ölüm nedenlerine göre 
ayrımını yapar mısınız? m 

4. Cezaevleri kapasitelerinin artırılmasının gerek
çelerini açıklar mısınız? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19.2.1986 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 11 Şubat 
1986 tarihli ve 7/898-5326/20555 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alınan 
ve İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soruların ce
vapları iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
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CEVAPLAR (Devam) 

İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın şah
sıma yönelttiği ve yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediği soruların cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Sayın Sağlar; bazı cezaevlerinde baskı ve işkence 
yapıldığı yolunda iddiaların doğru olup olmadığı hak
kında bilgi istemekte ve ayrıca, Akşehir Cezaevi Mü
dürü Nurettin Uzun'un bu tür olaylara karışıp, ka
rışmadığım, karışmış ise hakkında ne gibi işlem ya
pıldığını, Elazığ cezaevinde kalan Mazlum Güden'in 
cezaevinde ölü olarak bulunduğu hususunun doğru 
olup olmadığını ve böyle bir ölüm olayı cereyan et
mişse ne gibi işleme tevessül edildiğini sormaktadır. 

1. Söz konusu olayların mahiyeti ve tevessül 
olunan işlemlerin neler olduğu incelenmiş ve; 

a) Sanık İzzet Uludağ'ın 24.10.1981 tarihinde, 
Akşehir Cezaevi Merkez Jandarma Komutanlığında 
görevli Jandarma komutan vekili Mehmet Astepe ta
rafından nezarete alındığı ve 7 gün iş ve gücünden 
kalacak şekilde dövüldüğü, Akşehir Cezaevi Müdürü 
Nurettin Uzun'un da olay yerinde jandarma komutan 
vekiline yardım ettiği iddiasıyla hakkında efrada 
suîmuamele suçundan kamu davası açıldığı, gerek mü
dür Nurettin Uzun, gerekse Mehmet Astepe'nin Akşe
hir Ağır Ceza Mahkemesinin 1983/36 esas ve 1984/106 
sayılı ilamıyla 8 ay 10'ar gün süreyle ağır hapis ceza
sına mahkûm edildikleri, kararın, Yargıtayın 
20.6.1984 gün ve 1984/2704 sayılı kararıyla 
onaylanmak suretiyle kesinleştiği, Cezaevi Müdürü Nu
rettin Uzun'un memuriyetine 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 48 ve 98 inci maddeleri uyarın
ca ve 1.8.1984 tarihli Bakanlık onayı ile son verildiği, 
adı geçenin başka bir kimseye işkence yaptığı ve ölü
me sebebiyet verdiğine dair bir kayda rastlanmadığı, 
yazılı soruda adı geçen Dede Oğuzhan adında kişinin 
Nurettin Uzun'un çalışmış olduğu cezaevlerinde bu
lunmadığı, Nurettin Yılmaz adında herhangi bir hü
kümlünün kendisine baskı ve işkence yapıldığı iddia
sıyla şikâyette bulunmadığı; 

b) Elazığ sivil cezaevinde Mazlum Güder adın
da herhangi bir kimsenin bulunmadığı, bu cezaevinde 
işkence sonucu ölüm olayı meydana gelmediği gibi, 
işkence olayına da rastlanmadığı; 

Anlaşılmıştır. 
Elazığ Askerî Cezaevi, Bakanlığımızın idare ve 

kontrolü dışında kalmakta, bu itibarla söz konusu 
olayın bu cezaevinde cereyan edip etmediği hususun
da bilgi sahibi olmam mümkün bulunmamaktadır. 
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2. Ocak 1976 ile Şubat 1986 tarihleri arasında 
geçen 10 yıllık süre içinde, sivil cezaevleri ile tutuk
evlerinde 1 336 kişi hastalık, 101 kişi intihar, 83 kişi 
de hükümlüler arasında cereyan eden olaylar sonu
cunda ölmüştür. 

Sivil cezaevlerinde işkence sonucu ölmüş hüküm
lü ve tutuklu bulunmamaktadır. 

3. 19.2.1986 tarihi itibariyle mevcut cezaevleri-
mizin toplam kapasitesi 86 850 olup, 1986 yılı Ocak 
ayı başı itibariyle bu cezaevlerinde 46 384 hükümlü, 
22 212 tutuklu olmak üzere toplam 68 596 kişi bu
lunmaktadır. Görüldüğü gibi halen cezaevlerinin ka
pasitesi tamamen dolu değildir. Yeni ceza infaz kuru-

2Q . 2 â 1986 0 : 1 

mu inşaası suretiyle daha iyi şartlarda infaz yapılma
sını temin için yürütülen iyileştirme çalışmaları sırasın
da plan ve programlarımızı nüfus artışını da dikkate 
alarak ileriye dönük şekilde yaptığımız için yeni ya
pılan ve yapılmakta olan cezaevlerimizin kapasitesini 
de buna göre tespit etmekteyiz. 

Diğer taraftan, Devlete ait ve kiralık binalarda faa
liyet gösteren mahdut kapasiteli cezaevleri yerine tip 
projeye uygun olarak yenileri yapıldığından kapasite 
de kendiliğinden artış göstermektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Cakanı 
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Türkiye CumhufİyeÜ HUklUmett İle HaşlimK Ürdün Krallı ğı Amanda Gelir ve Servet Üzenimden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Düğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasan sına Yeşillen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Vehbd Batuman 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akına 
Hüseylin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Alpaslan Pehlivanlı 
İsmail Saruhan 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 

BİLECİK 
Reoöp Kaiya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 

4001 
2315 
216 
17 

2 

157 
8 

Edenler) 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal îğrek 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilrrti Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanhoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
FeyzuMah Yıldınr 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
M, Murat Söfcmonoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kamal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yamam 

ÎÇEL 
İbrahim Aydöğan 
Hikmet Bicentürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 
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İSTANBUL 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Doğan Kasaroğlu 
Tülay Öney 
Turgut özal 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
tsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoğlu < 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 
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I Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

| KIRŞEHİR 
I Mehmet Budak 

İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA ' 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci • 

| KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiiroğlu 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Muzaffer İlhan 
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MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi Önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğhı 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci " 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Sabin 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

S. Hüsamettin Konuksever 
GAZİANTEP 

Süleyman Koyuncugil 
HAKKÂRİ 

Lezgin önal 
HATAY 

Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İSTANBUL 

Sabit Batamlu 
Yıkmaz ihsan Hastürk 
B M Şişman 

İZMİR 

Fikret Ertan 

KONYA1 

Salim Erel 
SİİRT 

Rıza Tekin 
SİVAS 

Ruşan Işın 
TEKİRDAĞ 

Selçuk Akıncı 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

(Çekimlerler) 

AMASYA 
Kâzım İpek 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
İsmet özarslan 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Peku&Iu 
Nejat Abdullah Resuloglu 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
AM Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege (İz.) 

Halil Nüshet Goral 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Raf et İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
Fahir Sabunliş 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narın 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
MuMttin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Mustafa Rjfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmud Oltan Sungurlu 
İbralh'im Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
HamJt Melek 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 

İÇEL 
Alli IbJsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

(İSTANBUL1 

Behüç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğanoan Akyürek 
Halil OrhanErgüdler (İz) 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh Üter 
Mehmet Kafkaslıgü 
Alıan Kavak 
R. Eırcümenlt Konukman 
Leyla Yeniay Kööeoğlü 
Feridun Şakir öğünç 
İbrahim özdemir 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Ali Tanrıyar 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
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(Duiroan Emiırlbaiyer (ki.) 
Rüştü Şardağ 
Süha Tamik (İz.) 
Ali Aşkın Toktafş (İz.) 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısaktirek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KAR$ 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abulhalim Araş (Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Kadir Demir 
Sabri Irmak 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 

(Açık Üy 
ANKARA 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
A, ŞeVket B%to| (iBşk. V.) 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz özkök 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 

Aydın Baran 
SİNOP 

özer Günbüz <IBşk. V.) 

'elikler) 
, ı: 
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SİVAS 
Mustafa Kemal Paiaoğîu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıtlvan Yıldırım (t. A.) 

YOZGAT 
LutfuUah Kayalar (t.A.) 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

70 NCdi BtRLEŞİM 

20 . 2 . 1986 Pa^embe 

Saat : 15s00 

1 
(BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Pikini Sağlar'ın, 
orman ürünleri İhracatına liişkıim Başbakandan sözlü 
«om önergesi (6/507) (1) 

. 2 . — İçel Miietvekıii Durmuş Fikri Saglac'ım, 
yurdumuzda yaturım yapacak A.B.D.'Jli iişadamları-
mn can ve "mal güveniMerıim sağlamak üzere bir 
ı̂pflpynıa! yıapıllıp yapılmadığına tilıişkıkı Barbakandan 

sözlü, soru önergesi (6/511) (1) 

3. — İçel Mdüetvekıiıll Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine (uş
kun Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

4. — İçel Miletvekıflii Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonumdan Milî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya 'ilişkin Başbakan
dan sözKi soru önergesi <6/519) (1) 

5. — KaJhrarnanmatra§ Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahiramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Barbakandan sözâü soru 
önergesi (6/480) 

6. — Adama Mffietvekli Cüneyt Canvertn, İs
tanbul - Sarıyer Kaırakolundakli biır tecavüz iddiası 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
somya çevrilmiştir. 

bakkalda Emoâyet Amfomtin yaptığı açıklamaya iMş-
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

7. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
iki, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajansılarına polütlik demeç verildiği id
diasına ıMşfcin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

8. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehroz-
oğlu'nun, Mardin Hindeki örnek darım çifttlıiği ara
zisine tiMşıkin İçimleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/541) 

9. — Adana MilletvekM Coşkun Bayram'm, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerline ü'iş-
küın İçişleri Bakamından «özdü soru önergesi (6/546) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya:-. 
zrt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere üşkiin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

11. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, pancar, 
üreticilerinin bazı sorunlarına üşkün Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

12. — Konya MMetvefciil Salim Erel'ıin, Türkiye 
Büyük MiMet Meclisinde grubu bulunan siyasî par-
tilerin genel başkanlları üe bazı gazete temsMoileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

13. — Konya Milletvekili Salim Ererin, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa • ffiskin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

14. — Konya Milietvekli Salim Ererin, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa ilerinde yapılacağı beünti-
ten toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

15. — Konya Mffletvekİlü Sairn Erellin, Konya, 
Ereğü Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına 'ildşkıin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 



16. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
aJkıar'ıın, emekli eğitmenlere iMşkıkı Milî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

il 7. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İ l Merkez - Dağdenıiırler Köyünün içme suyu so-
mnuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişlera Bakanım-
dıaın sözlü soru önergesi (6/565) 

18. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İM Eş8ne İlçesine 'bağlı bazı köylerde tütün ©kimine 
izin verilmemesinin nedenıine iişikıin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/567) 

19. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
M Merkez ve Bamaz ilçelerimde ıtütün ekimline tizin 
verilmesine iişıkıin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/568) 

20. — İçel Milletvekili Edip özgenç'im, Adana 
'Mersin karayolu güzergâhında tarım arazileri üzeni
ne sanayi siteleri kurulduğu iddiasımıa 'ilişiklin Tarım 
Orman ve Köyâşled Balkanımdan sözlü soru öner-
gesli (6/569) 

21. — İçel M'Hietveküllıi Bdip özgenç'in, 'Mensim 
ve Tarsus'ta çevire IkMiiğimim önlenmesi içim alına
cak tedbirlere ibişıkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/571) 

22. — Denizi 'Milletvekili Mustafia .Kani Bürke' 
mim, Denizli İli Kale İlçesi Kaymakamı hakkındaki 
bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/572) 

23. — Dcöizdü Milletvekffi Mustafa Kâm Bürike* 
nin Denizli - Pamuklkale Jandarma Karakoluna iliş
kin İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/573) 

24. "-— 'Erzurum Milletvekilli Hilmi Na'lbantoğlu' 
nun, Uçalk Servisi A.Ş.'ndeSki bazı yöneticilerin gıda 
alıımlarmda usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

25. — Erzurum Milletvekilli Hiılımıi Natlibantoğlu' 
nun, Erzurum-Kars deprem konutları içim gereğin
den fazla tuğla alındığı iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

26. — Erzurum Müetvdkıilli H'tai Nalbamtoğlu' 
nun, Erzurum-Kars deprem evleri yapımında fazla 
nakliye bedeli ödendiği iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

27. — Erzurum Milletvekili HÜlımıi Naıl'baınıtoğlu' 
nun, Erzurum-Kars deprem konutları çatı makasla
rının birlim fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

1 — 

VS* — Erzurum Milletvekili Hilmi NaHbamtoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımınım üst-
lenüşine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

• 29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'ıkı, Üs-
küdar-Bminöhü seferini yapan Şehit Kararğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına Misksin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

30. — Koruya Milletvekili Salbrii Irmak'ın, sigaıra 
alışkanlığına karşı piyasaya sürülen bir ilaca ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/584) 

31. — Balıkesıiır 'Milletvekili Davult Abacıgil'in, 
taşra gazetelerine verilen resmî ilanların fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/585) 

3'2. — 'Denizli M-Metvekli H a » İbrahim Şam'in'im, 
pancar üretidlerinin aracaklarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Balkanından sözlü soru önergesi (6/586) 

33. — Denizli Mıitetvekiil Mali İbrahim Şaıhinlim, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

34. — Konya 'Milletvekili Salim Brel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine Şişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

35. — Erzurum' Milletvekili 'Hâmli Nalllbaınıtoğ, 

lu'nun, Erzurum - Kars deprem konutlarında kulla
nılan galvanizli saçlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/590) 

36. — Bdimıe Milletvekili Türkân Turgut Ao-
kan'ın, taşıt pulları için yapılan harcamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/591) 

37. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Davos Toplantısında izlenen dış politikaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/592) 

3'8. — Diıyarbakıır MiletvdkJli Mahımud Altaafcar' 
m, Davos toplantısına ve Hükümetin izlediği dış po
litikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/593) 

39. — Kırklareli MıiletveScffi Erol Ağagıil'im, Da
vos toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/594) 



40* — Ağrı MffiötvekiM1 Paşa Saooğlu'ınıuın, hıam-
petrol latalarına üşfcin Başbakandan sözlü soru 
önergesi(6/595) 

41. — tstanbuÜ M'iililetvdcili Günseli özUtaya'nın, 
Tütflriyıe'de şarliaıtsçıiığa taarsı ne gibi önlemlter atadı
ğım liştoin Baştualkanıdian sözlü soru önergesi (6/596) 

42. — Ağrı 'Miietveikiıi İbnahıim Taşdemir'du, Di-
ytadjalkıır Oez^vıiınıde ıtneyıdlapa geden olüım ölayllarum 
'fflişkıin Adalet Balkanından sözM soru önergesi (6/597) 

7 
KANUN TASARI VB TEKIlFLEiRfYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER İŞLER 

1 . — 10.11.1983 Tarihli ve 2951 Sayılı Tekel 
Beyiyeleri Üçte Birlerinin Dağftunı Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/739) 
(S. Sayısı: 40)0) (Dağıtma tarihli: 14.2,1986) 

x 2. — (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ha-
simli Ürdün Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ön
leme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anılaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/725) (S. Sayısı: 401) (Dağıtma tari
hi: 14.2.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.. 





Dönem : 17 Yasama Yıh : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 400 

1 0 . 1 1 . 1 9 8 3 Tarihli ve 2951 Sayılı Tekel Beyiyeleri Üçte Bir
lerinin Dağıtımı Hakkmda Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(1/739) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 . 1 . 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-
1911/04312 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

MİHI Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.1.1985 tarihinde 
kararlaştırılan «10.11.1983 Tarihli ve 2951 Sayılı Tekel Beyiyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2951 Sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkındaki Kanundan yararlanan hak sahiplerinin 
maruz kaldığı maddî ve manevî kayıplarını daha müessir şekilde karşılamak amacıyla hazırlanan tasarının ka
nunlaşması ile ikramiyeler emekli aylığını takiben alınmya başlanacak, şehit payları yükselecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Hayatta kalan hak sahiplerine ödemelerin T.C. Emekli Sandığından aylık bağlanmaya esas 
olan tarihten geçerli olarak yapılacağı, ay farklarının yıllık miktarının 12'ye bölünmesi suretiyle hesaplanacağı 
öngörülmüştür. 

Diğer maluliyet dereceleri yanında sembolik bir rakam olarak kalan şehit payı 1 inci derece maluliyete 
eşdeğer duruma getirilerek moral faktör artırılmıştır. 

Madde 2. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 3. — Yürütme ile ilgilidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/739 
Karar No. : 16 

13 . 2 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 22.1.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve 23.1.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «10.11.1983 Tarihli ve 2951 
Sayılı Tekel Bey'iyeleri üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 12.2.1986 tarihli 37 nci Birleşiminde hükümet temsilcilerinin de katıl
malarıyla görüşüldü 

Bilindiği gibi, 2951 sayılı Kanun ile Devlet tekelinde bulunan ve bulundurulacak olan maddelerin 
bey'iye üçte birlerinin Tekel İdaresince kesinleşerek harp malulleri, şehitlerin dul ve yetimlerine vazife ma
lullerine ve bunların dul ve yetimlerine dağıtılması kabul edilmiştir. 

Tasarı ile, 2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkındaki Kanundan yararlanan hak 
sahiplerinin, ikramiyelerini emekli aylığını takiben almalarını sağlamak ve şehit; paylarının 1 inci derece ma
luliyete eşdeğer duruma getirilmesiyle hayat şartları karşısında daha iyi yaşam şartlarına kavuşturulmaları 
amaçlanmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Bey'iyelerin yıllık miktarının ne kadar olduğu, hak sahiple
rinin adedinin ne kadar olduğu, dağıtılan miktarın ne kadar olduğu, arta kalan miktarın Hazineye mi kal
dığı, malullük derecesine göre alt ve üst kademedeki hak sahiplerinin eline geçen miktarın ne kadar olduğu, 
tasarının kanunlaşması ile artışın ne kadar olacağı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. 

Hükümet temsilcilerinin rakamlara dayalı olarak yaptıkları geniş açıklamalardan, 1984 verilerine göre 
Tekel Bey'iyelerihden 21 085 kişinin yararlanmakta olduğu, bunlardan 17 718'inin şehit, dul ve yetimleri, 
2 881'inin er ve erbaşlar, 486'sının subay - astsubay harp malulü ile vazife malullerinin teşkil ettiği anlaşıl
mıştır. Bu bilgilerin ışığında tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

2951 sayılı Tekel Bey'iyeleri Üçte Birlerinin Dağıtımı Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık
rasının (a) ve (b) bentlerini değiştiren tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlüğü düzenleyen 2 nci maddesi ödemede ortaya çıkabilecek mahzurlar dikkate alınarak, 
«Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Yürütmeyi düzenleyen 3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kuruluna onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Askın 
Bursa 

BaşkanvefcilM 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Hakkın Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Sözcü 
, Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
• Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 4C0) 
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Ünal Akkaya 
Çomıım 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Tülay Öney 
tsıtanlbul 

Ayhan Fırat 
• Mıallatya 

İsmail Şengün 
Denizlili 

Malullerin durumunda bir iyileş
tirme getirmediği için tasanya 

karşıyım. 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

özdemir Pehlivanoğlu 
tzmiiır 

Fehmi Memişoğlu 
Rüze 

İsa Vardal 
7x>ngud!dak 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Halil Orhan Ergûder 
istanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Rıza Tekin 
Süift 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

10.11.1983 Tarihli ve 2951 Saydı Tekel Bey'iyeleri 
Üçte Birlerinin Dağütmu Hakkında Kanunim Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2951 sayılı Tekel B e y l e r i Üçte 
Binilenimin Dağıtımı Hakkındaki Kanunun 4 üncü 
maddesinin birincü fıkrasının (a) ve (jb) benıtdıera aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) ödemeler hayatta ofljan hak saıMplerdne, T.C, 
Emekli Sandığından aylık 'bağlanmaya esas olan ta-
ırJhlbeın geçerli olarak müracaat tarihinden bir son
raki yılın ilik üç ayı içinde yapılır. Ay farkları yıllık 
miktarın 1'2'ye 'bölünmesi suretiyle hesaplanır, ©ir 
önceki yılla ait ödeme yapılırken, o yılın Devlet me
muru aylıklarıma uygulanacak katsayı esas- alınır. 

(b) Hak sahipüleıiine her yıl, malûllük derecele
rine göre aşağıda yazılı göstergelerin, ödemenin ya
pılması gereken yılda Devlet memuru aylıklarına 
uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
(miktarda ödeme yapiıır. 

Subay, astsubay, 

uiiük 
sreoesl 

11 
2 
3İ 
4 
5 
6 

uzman çavuş, uzman 
jandarma çavuş, sivil! 
görevdiler (için gösiterge 

5 500 
5 000 
4 500 
4 000 
3 500 
3 000 

Erbaş ve 
erler için 
gösiterge 

4 000 
3 500 
3 000 
2 500 
2 000 
1 500 

Şehit payı olarak 1 'inci derecede malul olan 
subay, asteutbay, uzman çavuş, uzman jandarma ça
vuş, sivil görevliler için bdİMi&ian gösterge rakamı 
uyguîanır.» 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

10.11.1983 Tarihli ve 2951 Saydı Tekel Bey'iyeleri 
Üçte Birlerinin Dağıtanı Halduında Kanunun Bâr 
Maddesinin Değiştuteesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 linçi maddesi aynen 
kalbui edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 400) 



<Hü!kaimetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kamın l Ocak 1984 tarihin-
<den geçerli otoalk üzere yürüdüğe girer. 

MAİDDE 3. 
yürütür. 

Buı Kamunu Bakamlar Kurulu 

(Filan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 2. — Bu Konun 1 Ocak 1985 tarinin-
den geçerli olmak üzene yürüdüğe gömer. 

MAİDDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edsamiştar. 

Başbakan 
T, özal 

17 , 1 . 1986 

Devletli Balk, Başbakan Yrd. 
t K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K* Oksay 

Devtet Bakamı 
A. M* Yılmaz 

Devlet Balkanı V. 
M. T. Titiz 

Devlet Baklam 
A* Tenekeci 

Devlet Baklamı 
Af. T. Titiz 

Devletli Balkanı 
A* Karaevli 

Aldafet Bakamı 
Af. N, Eldem 

M M Savunanla Baıkaıru 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Balkanı. V. 
A. Af. Yümaz 

Maliliye ve Gümrük 'Bakam 
A. K. Alptemoçin 

M İ EğlBtSm Gençlik ve Spor Bakanı Baıyırtdtrtıik ve İskân Bakanı 
Af. Emiroğlu t. S. Giray 

Taırart Ormanı ve Köyişîeri Bakam 
H, H. Doğan V.', Atasoy 

Sagıtık ve lâosyall Yandım BaJcasnıı 
Af.ı Aydın 

Çaltoşmaı ve Sosyal Güveriik Bakam 
Af. Kalemli 

'SanaıyJ ve Ticaflet Bakam 
H. C. Aral 

Ener/p ve Taibil Kay v Bakanı 
S.- N. Türel 

Küftür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 400) 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 401 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/725) 

TC 
Başbakanlık 14 . 11 . 1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101-1949/06289 

TÜRK'ÎYE BÜYÜK MİLIJET MOCUM BAŞKANLIĞIMA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.11.1985 tarihinde karar
laştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

OENEL GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı arasında 6 Haziran 1985 tarihinde akdedilen «Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaş
ması» ile iki Devlet arasında sermaye, teknoloji ve hizmet akımlarının hızlanması ve müteşebbislerin vergiye 
ilişkin sorunlarda belli bir güvenceye kavuşturulması amaçlanmaktadır, 

Anlaşmanın, kapsamına aldığı hükümlerle çifte vergilendirmeyi nasıl önlediği, muhtelif gelir unsurlarının 
hangi Devlette ne şekilde vergileneceğini nasıl düzenlediği ilişikte sunulan madde gerekçelerinde ayrıntıları 
ile açıklanmıştır. Bununla beraber bu Anlaşmanın ana amaçlarını : gelirin iki Devlette çifte vergilendirilme
sini önlemek; yabancı Devlette yatırım yapan, teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o Devletin mükelleflerine kı
yasla daha ağır vergilendirilmesine engel olmak; gelirin ikamet veya kaynak Devletten yalnızca birinde vergi
lendirilmesini sağlamak, eğer bu mümkün olmazsa iki Devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaştırmak; 
böylece teşebbüslerin risk almadan önce, ileride karşılarına çıkabilecek her türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti 
hesaplayabilmesini sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür. 

Anlaşmanın doğrudan vergi muafiyeti temin ettiği gelir grupları, Türkiye ile Ürdün arasında veya bu 
Devletlerle diğer Devletler arasında uluslararası deniz, hava ve kara taşımacılık işlerini yürütenlerdir. Anlaş
ma hükümlerine göre, uluslararası taşımacılık teşebbüsleri diğer Devletten elde ettikleri kazançlar dolayısıyla 



• — 2 — 

bu diğer Devlette vergilendirilmeyecekler, yalnızca kendi Devletlerinde vergi ödeme mükellefiyeti altında ola
caklardır. 

Temin edilebilen bilgilere göre, Ürdün teşebbüslerinin, Türkiye'den deniz, hava ve kara taşımacılığı faali
yetleri dolayısıyla ödedikleri vergiler 1982 yılında 197 325,— TL.'dır. Türkiye'de ikamet eden kişilerin Ür
dün'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden Ürdün'de ödedikleri vergiler bilinmemektedir. 

• iki Hükümet arasında 6 Haziran 1985 tarihinde imzalanan bu Anlaşma, 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Ka
nun uyarınca bir Kanun Tasarısı halinde Yüksek Meclisin huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madde hükmü ile, Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmaktadır, 

Madde 2. — Yürürlük Maddesidir. Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini amirdir. 

Madde 3. — Yürütme Maddesidir. Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecektir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. i. 11725 • 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«(Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 4.12.1985 tarihli 4 üncü Birleşiminde Dışişleri, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ıtemsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere «dildi. 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı 
arasında 6.6.1985 tarihinde akdedilen «Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
önıleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşması» ile iki devlet arasında sermaye, teknoloji ve hizmet 
alanlarının hızlanması ve müteşebbislerin vergiye ilişkin sorunlarda belli bir güvenceye kavuşturulması amaç
lanmaktadır. 

Türkiye'nin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve yürütülen görüşmeler hakkında iza
hat verilmesini isteyen komisyonumuzun temsilcilerden aldığı bilgilere göre bu Ikonudaki durum aşağıda gös
terilmiştir: 

Anlaşmanın 
L Kanunlaşan Anlaşmalar Taraf Devletler ' Kanunlaştığı Tarihi 

Avusturya 1.8.1973 
Norveç 21.12,1975 
İtalya (umk) 25.6.1985 
Kore 2.11.1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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2. 

3, 

4< 

S* 

İmzalanan Anlaşmalar 

Parafe Edileni Anlaşmalar 

Görüşmeleri Yürüten Anlaşmalar 

Anlaşma Teklifi Verilen veya 
' Almam 

Taraf Devletler 

Almanya 

Finlandiya 
İsveç 
İngiltere 

• 

Hollanda 
Romanya 

A.B.D. 
Japonya 
Kanada 
Eransa 

Anlaşmanın 
tTnraiam^Şı Tarihi 

16.4.1985 

Anlaşmanın 
Parafe Edildiği Tarih 

19.10.1984 
25.5.1985 
14.6.1985 

Kaç Tur Görüşme 
Yapıldığı 

li 
2 

Komisyonumuz, Türkiye ile Ürdün arasındaki ekonomik iıtişkilerln geMştiriknesinde yararı olacak 'bu an
laşmanın onaylanmasını uygun görerek, maddelerin müzakeresine geçmiş ve 1, 2, 3 üncü maddeler aynen ka
bul edilmiştir. 

Bu raporumuzun havalesi gereğince Pılan ve Bütçe Komisyonuna tevdi ibuyrulmuk üzere yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

Kâtip 
Hasan Adnan Tutkun 
Amasya Milletvekili 

üye 
'N* Oğuzhan Artukoğlu 

Burdur Milletvekili 

IBaşkanvekli 
Hacı Turan öztûrk 
Nevşehir Milletvekili 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara Milletvekilli 

Üye 
Halil Şıvgın 

Ankara MiMetvekü 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ Milletvekili 

Sözcü 
Mehmet Timur Çtnar 

Manisa Milletvekili 

Üye 
Göksel Kalayaoğlu 
Ankara Milletvekili 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 



— 4 — 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 13 . 2 . 1986 

Esas No. : 1/725 
Karar No. : 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 14 . 11 . 1985 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve 18 . 12 1985 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Türkiye 
Cumhuriyei Hükümeti île Haşimi Ürdün Krallığı Ara sında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı,» ve ön havalesi uyarınca Dışişleri Komisyonunca hazırlanan rapor ve kabul edilen 
metin Komisyonumuzun 12 . 2 . 1986 tarihli 37 nci birleşiminde Hükümet temsilcilerininde katılmalarıyla 
görüşüldü. 

Bilindiği gibi,-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı arasında 6 . 6 . 1985 tarihin
de akdedilin «Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Diğer Bazı 
Hususları Düzenleme Anlaşması» yapılmıştır. Bu anlaşma ile; gelirin iki Devlette çifte vergilendirilmesini 
önlemek; yapancı Devlette yatırım yapan, teknoloji ve hizmet sunan kişilerin o Devletin mükelleflerine 
kıyasla daha ağır vergilendirilmesine engel olmak; gelirin ikamet veya kaynak Devletten yalnızca birinde 
vergilendirilmesini sağlamak, eğer bu mümkün olmazsa iki Devlet arasında vergilendirme yetkisini paylaş
tırmak suretiyle teşebbüslerin bir güvenceye kavuştu rulması amaçlanmıştır. 

îki Hükümet arasında 6 haziran 1985 tarihinde imzalanan bu anlaşma, 3*1' * 5 . 1963 tarih ve 244 sa
yılı Kanun uyarınca bir Kanun Tasarısı halinde Yüksek Meclisin onayına sunulmuştur. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; yıllar itibariyle Türk Müteşebbislerinin ÜrdünMe öde
dikleri vergi miktarının ne kadar olduğu, Ürdün Müteşebbislerinin Türkiye'de ödedikleri verginin ne ka
dar olduğu, hangi teşebbüslerin vergiye tabi tutulduğu, her iki Devletin vergi ödeme yönünden nasıl bir 
mukayese yapılabileceği gibi konular üzerinde durulmuştur. Ayrıca tasarıda «anlaşma» olarak geçen keli
menin Anayasamızın 90 inci maddesinde ve 244 sayılı Kanunda «andlaşma» olarak geçtiği ve gerek anaya
sada gerekse 244 sayılı Kanunda «anlaşma!» kelimesine rastlanmadığı belirtilerek, tasarının da buna göre 
değiştirilmesi gereği üzerinde durulmuştur. 

Hükümet temsilcilerinin; görüşmelerde üzerinde durulan konular hakkında yaptıkları açıklamalarda; 
Uluslararası hukukda andlaşma ve anlaşma ayırımı olduğu, 

Andlaşma : Temel konularda iki Ülkeyi veya çok sayıda Ülkeyi bağlayan bir metin, 
Anlaşma : îki Ülke veya çok sayıda Ülke arasında daha ziyade teknik konuları düzenleyen bir metin 

olduğu şeklinde açıklamada bulunmuşlardır. 

Bu açıklamadan sonra gerek 244 sayılı kanun ve gerekse Anayasanın 90 mcı maddesi dikkae alınarak 
konunun önemle. üzerinde durulması gerektiği hususuna işaret edilmiş ve çözüm yollarının araştırılması 
tavsiyesinde bulunulmuştur. Ayrıca temsilcilerin sorulan diğer sorulara verdikleri cevaplardan sonra Dış
işleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarı Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Dışişleri Komisyonu metnimin 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü madde
leri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

SÖZDÜ 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara, 

Cengiz Tuncer 
(Kayseri 

KMp Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

Tasarının matiaibına katılmıyorum 

İlhan Aşkın 
(Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Fahrettin Kurt 
Tırabzan 

A. Akgün Albayrak 
Adana) 

Hakkı Artukarslan 
{Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
IBuırsa 

İsmail Şengün 
Denıizli 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 

Şeyhmuz Bahçeci 
Diyarbakır; 

Tasan başlığı Anayasa ve 244 sayılı 
Kapuma uygun düşmemektedir. 

Ahmet Sarp 
IDiıyartoakır 

Majüalbı dışımda, uygun 

Tülay öney 
İstanbul 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Matlaibı dışında tasarıya katılıyorum 

İsa Var dal 
Zonguldak 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Rıza Tekin 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Üe Hadimi Ürdün Krallığı Anasında Gelir ve Servet Üzerinden Alknan 
VersliOerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Ve Düğer Bazı Hususlain Düzenleme Anlaşmasının Onaylanma

sının Uygun Bulundiuğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6 Haziran 1985 taplhinde Amman'da imzalanan, Türküye Cuımlhııırıilydtti ile Hagliımi Ürdün 
Krallığı Arasında Gelir ve Seıtvet Üzeninden Alınan Vergilerde Çilfte Veılg^endiınmeyti önleme Ve Diğer 
Bazı Hususları Düzenleme An!la§ma|sının onaylanımajsı uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu (Kanun hükümleriini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5 . 111 . 1985 

T. Özal 

DevldC Bak. Başbakan Yrd. 
'/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

(Devletti 'Bakanı 
A. Karaevli 

îçıişdıeri Balkanı 
Y. Akbulut 

MM Eğitim Gençlkve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakana 
V. Atasoy 

Sanıayî ve Ticaıret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

AdaHelt Bakamı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakan V. 
A. M. Yılmaz 

Bayırodkılık ve İskân V. 
S. N. Türel 

Tarım Orman ve Köyleri Bakam 
H, H. Doğan 

Enerji ve Tabtö Kay. Bakanı 
" S, N. Türel 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam V. 
M, V, Dinçerler 

(Millî Saıvunmıa Bakamı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yandım (Bakanı 
Af., Aydın 

Çaltuşma ve Sosyal Gülvenffle Bakam 
M, Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tle Haşimi Ürdün 
Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Diğer 
Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanma-

suun*Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ue Haşimi Ürdün 
Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Diğer 
Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu metninin 
1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu metninin 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu metninin 
3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmenin önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma 30 mad
deden meydana gelmiştir. Anlaşma metninin maddeleriyle ilgili gerekçeler aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. Anlaştma'nın kapsamına giren kişiler : 
Tasarının 1 inci madde hükmü gereğince, bu Anlaşma Âkit Devletlerden baninin veya her ikisinin mu

kimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin Akit Devletlerden (Türkiye ve Ürdün'den) 

birinin veya her ikisinin ülkesinde mukim kimselere uygulanacaktır. 

Madde 2. Kavranan vergiler 
Bu madde, Anlaşma'nın kavradığı vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin etmek amacını güt

mektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, hangisinde ne şekilde alındığına bakılmaksızın Âkit Devletlerden 

herhangi birinde,-' politik alt bölümlerde veya mahallî idarelerde gelir ve servet üzerinden alınan vergilere 
uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra gelir ve servet vergilerinin kapsamını çizmektedir. 
3 üncü fılkra ise Anılaşmanın Âkit Devletilerdeki ha li'hazır vergilerden hangilerine uygulanacağını belirt

mektedir. Anlaşmanın kapsamına giren halihazır vergiler Ürdün Krallığında Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi 
matrahı üzerinden alınan Sosyal Hizmetler Vergisi,Türkiye Cumhuriyetinde ise Gelir ve Kurumlar Vergi
leridir. 

4 üncü fıkra, halı hazır vergilere ilaveten veya onların yerine alınmaya başlayan vergilerin de Anlaşma 
kapsamına girdiğini hükme bağlamaktadır. 

Madde 3. Genel tanımlar 
Bu maddede, Anlaşma'da kullanılan terimlerin yorumu için lüzumlu genel tanımlar yer almaktadır. 
Bu maddede sırasıyla «Türkiye,» «Ürdün», «bir Âkit Devlet,» «diğer Âkit Devlet,» «vergi,» «kişi,» «şir

ket,» «kanunî merkez,» «vatandaşlar,» «bir- Âkit Devlet teşebbüsü,» «diğer Âkit Devlet teşebbüsü» ve- «yet
kili makam» terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Türkiye terimi, devletler hukukundaki son gelişmelere uygun olarak kıta sahanlığındaki ekonomik faali
yetlerin vergilendirilmesini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. 

Ayrıca Anlaşma'da tanımlanmamış terimlerin, Âkıiıt Devletlerden her birinin iç mevzuatındaki anlamları 
taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşma'da boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. Malî ikametgâh 
Anlaşmanın pek çok maddesinde Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, doğrudan doğruya malî ikametgâh 

(mukim) kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzelkişilerin 'hangi Devletin mukimi 
addedileceği hususu büyük bir önem arzetmektedin 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayırım yapılmaksızın, ikametgâh, ev, kanu
nî merkez, iş merkezi 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 kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 
1 linçi fılkra hükmüyle vergi hukukumuza tom bir para1 ellik sağlanmaktadır. 

Maddenin 2 nci fı'krasmda, gerçek kişilerin .1 inci fıkrada sayılan kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, hangi kıstaslar kullanılarak, yalnızca bir Devletin mukimi addedileceği hususu 
çözümlenmektedir. 

Maddenin 3 üncü fıkrası aynı sorunun gerçek kişiler dışında kalan kişilerde çıkması halinde, bu kişinin 
kanunî merkezinin bulunduğu Devletin mukimi addedileceğini hükme bağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 
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Madde 5. işyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu ınadde son derece önemlidir. Bilindiği üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Kanunlarımız ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması için kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin 
bulunması veya daimî temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan 
işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Aynı şekilde, bu Anlaşmanın ticarî kazanca ilişkin olan 7 mel madde
sinde de yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiş
tir. Madde, 7 fıkra ile hangi hallerde bir işyerinin kendinü göstereceğinıi veya gösteremeyeceğini bütün ayrın
tılarıyla açıklamaktadır. 

• 1 inci fıkrada «işyeri» teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada ise kapsama özellikle giren işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar: Yönetim yeri, şube, 

büro, fabrika, atölye, maden, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal zenginliklerin elde edil
mesini çağlayan diğer herhangi bir yerdir. 

3 üncü fıkrada süresi altı ayı aşan inşaat şantiyesi ile yapım veya kurma projelerinin bir işyeri oluştura
cağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada işyeri sayılmayan haller belirtilmiştir. 
5 inci fıkrada daimî temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs namına akit düzenle

me yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, temsil ettiği teşebbüs, bu Devlette bir iş
yerine sahip kabul edilecektir. 

6 ncı fıkra belli şartlar altında simsar, genel komisyoncu veya bağımsız .statüye sahip bir başka aracı 
vasıtasıyla faaliyette bulunma halinde işyerinin varsa yılmayacağı ile ilgilidir. 

7 nci fıkra ise iki ayrı Âkit Devlette mukim ku rumların birbirlerini kontrol etmesinin, bu kurumlar
dan birinin diğerine bağlı bir işyeri sayılması için yeterli bir şart olmadığını belirtmektedir. 

Madde 6. Gayrimenkul varlık gelirleri 
©urada önemli olan husus, Gelir Vergisi Kanunumuzun 70 inci maddesinde sayılan gayrimenkul serma

ye iratlarının münhasıran bu maddede düzenlenmediği, Anlaşmanın 12 nci maddesinde kayıtlı bulunan gay
ri maddî hak bedellerine de taştığıdır. Bunun yanısıra, Ibu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını de
ğil, aynı zamanda gayrimerikullerin yaratabileceği her türlü gelir unsurunu (ticarî kazanç, ziraî kazanç) da 
kapsamına almaktadır. 

Bu çerçeve altında madde 1 inci fıkrasında, gayrimenkul gelirlerinin vergileme hakkını gayrimenkulun 
bulunduğu Devlete bırakmaktadır. 

2 nci fıkra gayrimenkul varlık terimini tanımlamaktadır. 
3 üncü fıkra gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasındna veya diğer herhangi bir 

şekilde kullanımından elde edilen gelirin, bu gayrimenkulun 'bulunduğu Devlette vergilendirileceğini hükme 
bağlamaktadır. 

4 üncü fıkra, 1-3 üncü fıkra hükümlerinin ticarî kazanç ve serbest meslek kazancı erbabına da uygulana
cağını belirtmektedir. 

Madde 7. Ticarî kazançlar 
Bu maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesinde esas ilkeyi getirmektedir. Buna göre 

ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecektir. Ancak faaliyet diğer Âkit Devlette bir 
işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, yalnızca bu işyerine atfedilecek kazançlar diğer Devlette vergilendirilebile-
cektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındakiesaslarla ilgilidir. Buna göre işyeri, bağımsız bir teşeb
büs gibi de alınacak ve benzeri teşebbüslerin benzeri koşullar altında elde etmesi gereken kazanç sözfco-
nusu işyerine atfedilecektir. Böylece işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yüksek veya düşük fiyatlandır-
ımaya gidilirse, olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilmesine göre yeni bir vergi matrahı he
saplanacak ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancından indirilecek gider unsurları ile ilgilidir. İşyerinin kazancı belirlenirken, 
işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yapılan yönetim, genel idare giderleri ve işye
rinin amaçlarına uygun düşen giderler indirilebilecektir. 
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4 üncü fıkra, sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine kazanç a'tfolunamayacağı hakkında
dır. 

5 inci fıkra bu madde kapsamına girmeyen gelirler hakkında Anlaşmanın diğer hükümlerini saklı tut
maktadır. 

Madde 8. Deniz, hava ve kara nakliyatı 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün, diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına giren, ge

mi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, teşebbüsün mukim olduğu Devlette 
vergilendirilmesini öngörmektedir. 

2 nci fıkra uluslararası trafik teriminin tanımı ile ilgilidir. Türk veya Ürdün teşebbüsü tarafından gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılık, uluslararası taşımacılık tanımına girmektedir. 
Devletlerden sadece birinin sınırları içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği 
uluslararası trafik tanımı dışında kalmaktadır. 

Madde 9. 'Bağımlı teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve örtülü 

sermaye ile il'gili olan bu maddede, birbiriyle bağımlı olan teşebü'slerin, bağımsız teşebbüslere kıyasla farklı 
ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri 'halinde, Âkit Devletlerin ne tür tedbirler alabileceği 
hükme Ibağlanmaktadıır. 

1 inci fıkra, birbirine bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında ge
çerli olacak fiyatlardan sapma göstermeleri halinde vergi ziyama uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hakkı
nı vermektedir. Bu ek vergileme sonunda, diğer Devletin kendi mükellefi bağımlı teşebbüste yapacağı mat
rah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10. Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilımesindeki genel ilke ile ilgilidir. Bir Âkit Devlet şirketi tarafından 

diğer Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen temettülern, bu diğer Âkit Devlette vergilendirileceği esas il
kedir. 

.2 nci fıkra temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukimi olduğu, yani temettülerin doğduğu Devlette 
de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Kaynak Devlette diğer Devlet mukimlerine uygulanabilecek temet
tü vergi tevki'fatı, % 25'i aşan iştiraklerde % 10, diğer bütün durumlarda % 15 olarak tespit edilmiştir. Böy
lece, Türkiye'ye yönelik ciddî yatırımlar için Ürdün sermayesine, Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 24 ün
cü maddesinde öngörülen % 20Uik vergi tevkif atına göre % 10 vergi avantajı sağlanmıştır. 

3 üncü fıkra, temettülerin tanımı ile ilgilidir. Gelir Vergisi Kanunumuzda yer akn yatınım fonu ve yatı* 
rım ortaklarından elde edilen gelirler, temettü geliri kapsamı içine alınmıştır. 

4 üncü fıkra, temettü lehdarının temettü dağıtan şirketin mukimi olduğu Âkit Devlette bir işyerine sa
hip olması ve elde ettiği temettülerle işyeri arasında bir bağlantı olması halinde, bu madde çerçevesinde ver
gilendirilmeyeceğine ilişkindir. Bu gibi hallerde ticarî kazanca ilişkin olan 7 nci madde hükümleri uygula
nacaktır. 

Madde 11. Faiz. 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesinde genel ilkeyi öngörmektedir. Faizi, Mıldarın mukimi olduğu 

Âkit Devlet vergilendirme hakkına sahiptir. 
Faizlerin doğduğu Devlete ,% 10 vergi tevkif atı hakkı tanıyan hüküm 2 nci fıkrada yer almaktadır. 
13 üncü fıkra, Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümetlerine ve Merkez Bankalarına 

ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. 
4 üncü fıkrada faiz teriminin kapsamı belirtilmektedir. 
5 inci fıkra bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan tavizli vergi oranına göre de

ğil, ticarî kazanç hükümlerine gör© vergilendirileceği ile ilgilidir. 
6 nci fıkra, faiz gelirlerinin ne zaman bir Akit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme bağlamaktadır. 

Buna göre, ödeyicinin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, mukim veya bu Devlette bulunan bir işye
ri olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 
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7 nci fıkra faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. Fıkra hük
müne gttre, muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyici ile faiz lehdarı ve her 
ikisiyle başka bir kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişkinin olmadığı hallerde, kişiler 
arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi olarak ortaya konmuştur. Bu halde fazla 
fcı'sım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi bir faiz sayılmayacak ve Anlaşmanın diğer hü
kümler dikkate alınarak Âkit Devletlerin iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. Gayri maddî hak bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemede genel ilkeyi öngörmektedir; vergileme hakkı, ödeme yapılan kişinin mukim 

okluğu Devlete tanınmaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, bedellerin hâsıl olduğu Devlete de -belli bir oranda vergi tevkifatı hakkı tanımakta

dır. Bu oran Üirdün ile yapılan Anlaşmada yüzde 12 olarak tespit edilmiştir. 
3 üncü fıkra gayri maddî hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. 
4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayri maddî hak bedellerinin bu maddedeki tavizli ver

gi oranına göre değil, ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği öngörülmüştür. 
5 inci ve 6 ncı fıkralar, faizde olduğu gibi, gayri maddî hak bedellerinin nerede elde edilmiş sayılacağı 

ve muvazalı durumlarda nasıl vergilendirileceği ile ilgili özel hükümler öngörmektedir. 

Madde 13. Sermaye değer artış kazançları 
6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan ka

zançların vergilendirilme hakkını, bu maların bulunduğu Âkit Devlete tanıyan hüküm 1 inci fıkrada ön
görülmüştür. 

Bir işyerinin aktifine dahil menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergileme hakkı
nın, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlete tanındığı ikinci fıkrada hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkra, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtaları ile bunların işletilme
sine tahsis edilen malların satışından elde edilen kazançların teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu 
Âkit Devlette vergilendireceğini öngörmektedir. 

4 üncü fıkra, 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda çözümlenen gayrimenkullerin, işyerine dahil menkul varlıkların, 
gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarının dışında kalan 'diğer mal varlıklarının satışından {tahvil, hisse sene
di) oluşan değer artışı 'kazançlarının, mukim Devlette vergileneceğini hükme bağlamaktadır. Bununla bera
ber stözkonusu menkul kıymetlerin iktisap tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkartılmasından doğan de
ğer artış kazançları, gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 14. Serbest meslek faaliyetleri 
Gelir Vergisi Kanunumuzun yanısıra Kurumlar Vergisi Kanunumuzun da dar mükelleflerin serbest mes

lek kazançlarını vergi tevkif atına tabi tutması dolayısıyla 14 üncü madde, kurumlan kapsam dışı bırakma
yan bir yapıda tutulmuştur. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, serbest meslek kazançlarının kazancı elde edenin mukim olduğu Devlette 
vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber, bu kişinin serbest meslek fâaliyetlerini, diğer Devlette 
bulunan bir işyerinden yürütmesi halinde, sözkonusu işyerinuen elde edilen kazanç, bu diğer devlette ver-
gilendirilebMecektir. 

2 nci fıkrada meslekî faaliyetler teriminin tanımı yapılmıştır. 

Madde 15. Bağımlı faaliyetler 
1 inci fıkra genel kuralı belirtmektedir. Fıkraya göre diğer Devlette hizmetin ifa edilmemesi şartıyla elde 

edilen ücretler mukim Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, vergileme 
yetkisi kaynak Devlete geçecektir. 

Ancak sözkonusu genel kural, bu Anlaşmanın 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hüküm
leri herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Böylece, şirket yönetim kurulu üyeleri, sanatçı ve sporcular, emek
liler, kamu görevlileri, öğretmen ve öğrenciler 15 inci maddeye göre değil, fakat kendileriyle ilgili maddelere 
göre vergilendirileceklerdir. 
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2 nci fıkra, 1 inci fıkrada öngörülen genel kuralın istisnasını oluşturmakta ve hizmet erbabının- diğer 
Devlette hizmet ifa etmesi halinde de, şartlar yerine getirilirse, yalnızca mukim Devlette vergilendirilece
ğini hükme bağlamaktadır. Bunun için diğer Devlette 183 günden daha kısa süre kalınması; ücretin bu di
ğer Devlette ikamet etmeyen bir işverence ödenmesi ve aynı zamanda ücretin, sözkonusu dar mükellef 
işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu bu işyerinden ödenmemesi zorunludur. 

. 3 üncü fıkra uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya motorlu kara taşıtlarında çalışan personelin 
bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerinin, teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette 
vergilendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 16. Yıönetici istihkakları 
Bu maddeye göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlerle mukim bir şirketin Yönetim Kurulu 

üyesi olması sıfatıyla eline geçen prim, ikramiye huzur hakkı v.b., şirketin mukimi bulunduğu Âkit Dev
lette vergilendirilecektir. 

Madde 17. Artist ve Sporcular 
1 inci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerden dolayı elde ettikleri gelirlerin, 

bu faaliyetleri icra ettikleri Devlette vergilendirilebileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, ser'best 
meslek faaliyetlerini ve bağımlı faaliyetleri (ücretler) düzenleyen 14 ve 15 inci maddelerin hükümleri, sa
natçı ve sporcular açısından geçerli kabul edilmeyecek, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yürütü
lecektir. 

2 nci fıkra, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyetlerinden doğan gelirlerin kendilerine 
değil, fakat bir başka gerçek veya tüzelkişiye yönelmesi halinde, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağını 
belirlemektedir. Böyle bir durumda, bu Anlaşmanın ticarî kazançları, ser'best meslek kazançlarını ve üc
retleri düzenleyen 7, 14 ve 15 inci madde hükümlerine bakılmaksızın, vergileme faaliyetin icra edildiği Dev
lette yürütülecektir. 

Madde 18. Emekli maaşları 

•Bu madde, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bunları elde 
edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. Ancak kamu görevleri karşılı
ğında ödenen emekli maaşları bu kapsamın dışındadır. 

Madde 19. Kamu görevleri 

1 inci fıkra, kamu görevi karşılığı yapılan ödemelerin ve bağlanan emekli maaşlarının yalnızca ödeme
yi yapan Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 

2 nci fıkra, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar hakkında bu madde hükmünün değil, fakat 15, 16 
ve 18 inci madde hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. 

Madde 20, öğretmen ve öğrencüer 

1 inci fıkra, öğrencilerin öğrenim veya meslekî eği timde' bulundukları Devlette yararlanacakları vergi is
tisnasının sınırlarını hükme bağlamaktadır. Buna göre, öğrenci ve stajyerler, yurt dışından elde etmeleri şar
tıyla, yalnızca geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını karşılayan paralar dolayısıyla vergiye ta
bi tutulmayacaklardır. 

2 nci fıkra öğrenciler için öngörülen hükmün benzerini öğretmen ve öğretim üyelerine getirmektedir. 
Buna göre, öğretmenler iki yıl süreyle, yurt dışında elde ettikleri paralar dolayısıyla, öğretim ve araştır
ma yapmak amacıyla bulundukları Devlette vergiye tabı tutulmayacaklardır. 

3 üncü fıkra öğrenci ve stajyerlern uygulama alışkanlığı kazanmak üzere, 183 gün süreyle ifa ettikleri 
hizmetler dolayısıyla elde ettikleri ücretlerin, hizmetin ifa edildiği Devlette vergilendirilmeyeceğini hükme 
bağlamaktadır. 
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Madde 21.* Diğer gelirler 
1 inci fılkra, bir Âkit Devlet mukiminin bu Anlaşmanın bundan önceki maddelerinde kavranmayan ge

lir unsurlarının, mülkim olduğu Devlette vergilendirileceğini öngörmektedir. 
2 nci fıkra, Âkit Devletler dışında elde edilen gelir unsurlarının, mukim olunan Devlette vergilendirileceği 

ile ilgilidir. 

Madde 22. Servet. 
Türkiye'de şu anda yürürlükte odan bir servet veı gisi olmamasına rağmen, bu maddenin Anlaşmada yer 

almasının nedeni, ileride servet vergisinin kabulü halinde Anlaşmanın bu vergilerde de uygulanmasını .sağ
lamaktır. 

Madde 4 fıkradan oluşmaktadır. 
1 inci fıkraya göre, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette yer alan ve gayrimenkul varlıklar

dan oluşan servetinde vergileme hakkı bu diğer Devlete aittir. 

2 nci fıkra, bir iş yerine ait menkul varlıkların vergilendirilmesi ile ilgilidir. Fıkraya göre, bir işyerine ait 
menkul varlıklardan oluşan servette vergileme hakkı, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlete aittir. 

3 üncü fıkraya göre, uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve kara nakil vasıtaları ile sözkonusu va
sıtaların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıklardan ibaret olan servette vergileme hakkı, bu teşebbü
sün kanunî merkezinin bulunduğu Devlete aittir. 

4 üncü fıkra, bir Âkit Devlet mukimine ait servetin diğer tüm unsurlarının, yalnızca bu Devlette vergi
lendirileceğini öngörmektedir. 

Madde 23. Önleme yöntemleri 
Madde çifte vergilemenin ortadan kaldırılması ile i'lgiHidir. 
Maddenin 1 inci fıkrasında, Türkiye'de mukim olan, bir başka deyişle Türkiye'de tam mükellef statüsünde 

olan gerçek kişilerin ve kurumların, çifte vergilendiril melerinin nasıl önleneceği açıklanmıştır. Buna göre söz
konusu kişiler, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Ürdün'de vergilendirilen bir gelir elde ettiklerinde ve
ya servet edindiklerinde, sö2İkomısu gelir veya servet için Türkiye'de hesaplanan vergiden, Ürdün'de öde
dikleri vergiyi mahsup edebileceklerdir. Ancak bu mahsup, hiçbir zaman için mahsupdan önce bu gelir 
veya servet için Tüfkiye'de hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2 aidi fıkra Ürdün'de mukim kişilerin çifte vergilen dirmeden nasıl kurtulacağını düzenlemektedir. Buna gö
re de Türkiye'de ödenen vergiler Ürdün'de ödenecek vergilerden mahsup edilecektir. 

Madde 24. Ayırım yapılmaması 
Madde ilk üç fıkrasında, vatandaşların, teşebbüslerin ve ortak teşebbüslerin faaliyette bulundukları Âkit 

Devlette, bu Devletin vatandaşlarına veya teşebbüsleri ne kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye 
veya buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulamayacaklarını hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye'de 
faaliyet gösteren Ürdün vatandaşlarına, teşebbüslerine veya (Ürdün'de ikamet eden kişiler tarafından ortak 
olunan) ortak teşebbüslerine, aynı faaliyeti gösteren Türk vatandaşlarına veya teşebbüslerine uygulanandan 
daha yüksek bir Gelir veya Kurumlar Vergisi uygulamayacak; bu kişiler yatırım indirimi, ihracat istisnası 
gibi vergi muafiyet veya istisnalarından mahrum bırakılamayacak; bu kişiler aynen tam mükellefler gibi 
her türlü hakdan yararlanıp, her türlü mükellefiyete talbi olacaklardır. Aynı prensip, Ürdün'de faaliyet gös
teren Türk vatandaşları, teşebbüsleri ve ortak teşebbüsleri için de aynen geçerli olacak ve bunlar Ürdün'de 
hiçbir şekilde ayırıma tabi tutulmayacaklardır. 

Maddenin ilk üç fıkrasında ayrıntılarıyla kaydedilen ayrım yapmama kuralı, sermaye, teknoloji ve hiz
metlerin Türkiye ve Ürdün arasında serbestçe hareket etmesi için zorunlu olan bir kuraldır. 

Maddenin 4 üncü fıkrası, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uy
guladıkları şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Devletin mukimlerine uygulama mecburi
yeti altında olmadıklarını hükme bağlamaktadır. 
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Madkie 25. Bilgi değişimi 

Bu Anlaşmanın tam manasıyla uygulanabilmesi ve vergi kaçağına engel olunabilmesi için iki Âkit Dev
letin vergi idareleri arasında gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç vardır. Maddede Âkit Devletlerin 
'hangi hallerde bilgi değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği, bilgi değişimin sı
nırları ele alınmıştır. 

Madde 26. İdarî yardımlaşma 

Bu madde ile Âkit (Devletler, 2 nci maddede yer alan vergilerin tebliğ ve tahsiliyle ilgili hususlarda karşı
lıklı idarî yardımlaşmayı taahhüt etmektedirler. 

il linçi fılkra, idarî yaırdımlaşmanım 'kapsamına : Ver jilerin asıl, zam, ek, faiz, gider ve l(ceza hukuku dışında 
kalan), para cezalarının tebliğinin ve tahsilinin girdiğini belirtmektedir. Böylece Ürdün Hükümeti, Türkiye'nin 
bir mükellefden alacağı olan Gelir veya Kurumlar Vergisini ve bu vergilerle ilgili ceza, faiz v.b.'ni, ilgili mükel
lefe tebliğ etmeyi ve daha sonra tahsil etmeyi yüklenmektedir. Aynı taahhüt Türkiye açısından da Ürdün 
Gelir ve Sosyal Hizmetler Vergileri yönünden geçerlidir. 

2 ve 3 üncü fıkralar tebliğ ve tahsille ilgili iç mevzuat hükümlerinin nasıl uygulanacağını ve talepde bu
lunan Devletin hangi belgeleri göndereceğini açıklamaktadır. 

4 üncü fıkra diğer Devletin alacağının nasıl teminata bağlanacağını düzenlemektedir. 

5 inci fıkra elde edilen bilgilerin gizli tutulacağını amirdir. 

(Madde 27. Karşılıklı anlaşma usulü 

Madde ilk iki fıkrasında, Âkit Devletlerden birinin bir mukiminin taraf Devletlerden herhangi birinde, bu 
Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen bir vergilemeyle karşılaşması halinde, sorunun nasıl çözümleneceğini 
hükme bağlamaktadır. 1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen 
müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilecektir. Bu 
makam sorunu kendi çözemezse, diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret 
gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından doğan 
sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

4 üncü fıkra, karşılıklı anlaşmaya varabilmek için yetkili makamların doğrudan haberleşebileceklerini ön
görmektedir. Salt görüşme gerektiğinde bu görüşme temsilcilerden oluşan bir komisyonda yürütülecektir. 

Madde 28. Diplomasi ve konsolosluk memurları 

Madde, diplomasi veya konsolosluk memurlarının devletler hukukunun genel kurallarına ve özel anlaşma 
hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümlerinden etkilenmiyeceğini belirt
mektedir. 

Madde 29. Yürürlüğe girme 

Anlaşma onaylanarak onay belgelerinin teati edilmesinden sonra yürürlüğe girecektir. Hükümleri, yürürlü
ğe girdiği yılı izleyen 1 Ocak günü veya daha sonra başlayan vergilendirme dönemleri için tarh edilen vergilere 
uygulanacaktır. 

Madde 30. 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 hükme bağla
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 401) 



— 15 — 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HASIMI ÜRDÜN KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE DİĞER BAZI HU

SUSLARI DÜZENLEME ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ve 

HASIMI ÜRDÜN KRALLIĞI 

Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve diğer bazı hususları düzenleyen 
bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR : 
MADDE 1 

ANLAŞMANIN KAPSAMINA GİREN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

MADDE 2 
KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde alındığına bakılmaksızın, her bir Âkit Devlette veya politik alt bölümde, ya 
da mahallî idarelerde gelir ve servet üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul ve gayrimenkul varlıkların satışından elde edilen kazançlar üzerinden alınan vergiler, teşebbüs
ler tarafından ödenen ücretlerin toplam tutarları üzerinden alınan vergiler ve sermaye değer artışları üze
rinden alınan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir, toplam servet veya gelir ve servetin unsurları .üzerin
den alınan bütün vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda yürürlükte olan vergiler özellikle; 
a) Türkiye için : 
(aa) Gelir Vergisi, 
(bb) Kurumlar Vergisi. 
b) Ürdün için : 
(aa) Gelir Vergisi, 
(bb) Gelir Vergisi matrahı üzerinden alınan Sosyal Hizmetler Vergisidir. 
4. Anlaşma, halihazır vergilere ilave edilecek veya onların yerini alacak aynı veya benzeri mahiyetteki ile

ride konulacak vergilere de uygulanır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşmanın kapsamına giren vergi 
mevzuatlarında yapılan değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 

MADDE 3 
GENEL TANIMLAR 

1. Metin farklı bir yorumu gerektirmedikçe bu Anlaşma bakımından : 

a) «Türkiye» terimi, Türkiye'nin kanunlarının yürürlükde olduğu sahayı ve aynı zamanda Türkiye'nin 
üzerinde uîuslaraira&ı hukuk uyarınca doğal kaynaklarını arama ve işletme hakkına sahip olduğu kıta sahan
lığı da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanının tümünü ifade eder; 

b) «Ürcdün» terkrâ, Ürdün'ün kanunlarının yürürlükde olduğu sahayı ve aynı zamanda Ürdün'ün üzerin
de uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını arama ve işletme hakkına sahip olduğu kıta sahanlığı dahil 
olmak üzere, Haşimi Ürdün Krallığı egemenlik alanının tümünü ifade eder; 

b) «Bir Âkit Devlet» ve «diğer Akit Devlet» terimleri, metinde kullanıldığı yere göre, Türkiye Cumhuri
yetini veya Haşimi Ürdün Krallığını belirtir; 
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c) «Vergi» terimi, metinde kullanıldığı yere göre, bu Anlaşma'nın 2 nci maddesinde yer alan herhangi bir 
Türk vergisini veya Ürdün vergisini belirtir; 

d) «Kişi» terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer (kuruluşları beliktir; 
e) «Şirket» terimi, bütün tüzelkişileri veya vergileme yönünden tüzelkişi sayılan bütün kuruluşları belir

tir; 
f) «Kanunî merkez» terimi, Türk Ticaret Kanununa göre kaydı yapılan kanunî genel merkez veya Ürdün 

Şirketleri Kanuna göre kaydı yapılan kanunî genel merkez anlamına gelir : 
g) «Vatandaşlar» terimi : 
(aa) Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak «Türk Vatandaşlığı Kanunu»na göre Türk Vatandaşlığını haiz 

bütün gerçek kişileri ve Türkiye Cumhuriyetinde yürürlükte bulunan mevzuata göre kurulmuş bulu
nan bütün tüzelkişileri, şahıs ortaklıklarını ve dernekleri; 

ı(b'b) Haşimi Ürdün Krallığı ile ilgili olarak «Ürdün Vatandaşlığı Kanunu»na göre Ürdün vatandaşlığını 
haiz bütün gerçek kişiler ve Haşimi Ürdün Krallığında yürürlükte bulunan mevzuata göre kurul
muş bulunan bütün tüzelkişileri, şahıs ortaklıklarını ve dernekleri ifade eder; 

h) «Bir Âkit Devlet teşebbüsü» ve «diğer Âkit Devlet teşebbüsü» deyimleri, sırasıyla, bir Âkit Devlet 
mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüsü belir
tir; 

i) «Yetkili makam» terimi, 
(aa) Türkiye'de Maliye ve Gümrük Bakanı; 
(bb) Ürdün'de Maliye Bakanı'nı belirtir. 
2. Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından uygulanmasın da, başka şekilde tanımlanmamış olan bütün de

yimler, metin farklı bir yorumu getirmedikçe, o Devletin bu Anlaşmanın konusunu teşkil eden vergilerle ilgili 
mevzuatında belirtilen anlamı taşırlar. 

MADDE 4 
MALÎ İKAMETGÂH 

1. Bu Anlaşma bakımından «bir Âkit Devlet mukimi» deyimi, anılan Devletin mevzuatı gereğince, ika
metgâh, mesken, kanunî merkez, iş merkezi veya benzeri mahiyette diğer herhangi bir kıstas dolayısıyla ver
giye tabi tutulan bütün kişileri belirtir. 

2. Bir gerçek kişi, 1 inci fıkra hükmüne göre Âkit Devletlerden ikisinin de mukimi sayıldığı takdirde du
rum, aşağıdaki esaslara göre çözümlenecektir. 

a) 'Bu kişi, daimî bir meskene sahip bulunduğu Âkit Devletin mukimi sayılacaktır. Her iki Akit Devlette 
de daimî meskeni mevcutsa, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin en yakından bağlı bulunduğu (hayatî menfaat
lerinin merkezi) Âkit Devletin mukimi sayılacaktır. 

b) Bu kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin bulunduğu Âkit Devlet tayin edilemiyorsa veya Âkit Dev
letlerden hiç birinde daimî mesken sahibi değilse, mutaden oturduğu Âkıit Devletim mukliımi sayılacaktır. 

c) J3u kişi Âkit Devletlerden ikisinin de mutaden oturur veya hiçbirinde mutaden oturmaz ise vatandaşı 
olduğu Âkit Devletin mukimi sayılacaktır. 

d) IBu kişi Âkit Devletlerden ikisinin de vatandaşlığına haiz ise veya hiç birinin vatandaşı değilse, Âkit 
Devletin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. Gerçek kişiler dışında kalan bir kişinin, 1 inci fıkra hükmüne göre Âkit Devletlerden ikisinin de mu
kimi sayılması halinde, bu kişi kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi addedilecektir. 

MADDE 5 
İŞYERİ 

.1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından «işyeri» terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yü
rütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. «İşyeri» terimi özellikle : 
a) Yönetim yeri; 
b) Şubeyi; 
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c) Büroyu; 
d) Fabrikayı; 
e) Atölyeyi; 
f) Madeni, petrol veya doğal gaz kuyusunu, taş ocağını veya doğal zenginliklerin elde edilmesini sağlayan 

diğer herhangi bir yeri kapsar. 
3. Bir inşaat şantiyesi ile yapım veya kurma projesi yalnızca, altı ayı aşan bir süre devam ettiğinde bir 

işyeri oluşturur. 
4. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, «işyeri» teriminin şunları kapsamadığı 

kabul edilecektir. 
a) Teşebbüs imkânlarının yalnızca malların veya ticarî eşyanın depolanması, sevk edilmesi veya teşhiri 

amacıyla kullanılması; 
b) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, sevk etme veya teşhir maksadıyla 

elde tutulması; 
c) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi maksadıyla 

elde tutulması; 
d) işe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi toplama maksa

dıyla elde tutulması; 
e) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüs için hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan bir faali

yetin yürütülmesini teminen elde tutulması; 
f) tşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ile (e) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin bir veya birka

çını bir arada icra etmek için elde tutulması; bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gös
teren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

5. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, 6 ncı fıkra hükmünün uygulanacağı bağımsız 
nitelikdeki acenta dışında bir kişi, bir teşebbüs namına hareket ederek, bir Âkit Devlette bir teşebbüs adına 
mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutadan kullanırsa, bu teşebbüs bu Devlette söz ko
nusu kişinin gerçekleştirdiği eylemler dolayısıyla bir işyerine sahip kabul olunacaktır. Ancak bu kişinin işe 
ilişkin sabit bir yerden yürüttüğü faaliyetler, 4 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlandırıldığında, söz konusu işe 
ilişkin sabit yer anılan fıkra hükümleri uyarınca bir işyeri oluşturmayacaktır. 

6. Bir teşebbüs yalnızca, bir Âkit Devlette işlerini bir simsar, bir genel komisyon acentası veya bağımsız 
olarak çalışan diğer herhangi bir acenta vasıtasıyla yürüttüğü için o Devlette bir işyerine sahip kabul olun
mayacaktır. Ancak bu tür kişilerin kendi işlerini, aksatmaksızın olağan şekilde devam ettirmeleri şarttır. 

7. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan bir şirketi veya diğer Âkit 
Devlette faaliyetlerini yürüten bir şirketi kontrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse (bir işyeri va
sıtasıyla veya diğer bir şekilde) bu şirket diğeri için işyeri oluşturmayacaktır. 

MADDE 6 
GAYRİMENKUL VARLIK GELİRLERİ 

1. Gayrimenkul varlık gelirleri, (tarım ve ormancılıkdan elde edilen gelirler dahil), bu varlıkların bulun
duğu Âkit Devlette vergilendir ilebilir. 

2. «Gayrimenkul varlık» terimi, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre tanımlanacak
tır. Bu terim her halükârda gayrimenkullerin teferruatını, tarım ve orman işletmelerinin tesisatı ve teçhizatı 
ile hayvanlarını, her türlü balık avlanma yerlerini, gayrimenkul mülkiyetine ilişkin Özel hukuk hükümlefinin 
uygulandığı hakları, gayrimenkul intifa hakları ile maden ocaklarının, kaynakların ve diğer yeraltı servetleri
nin işletme veya işletme imtiyazlarından doğan sabit veya değişken bedeller üzerindeki hakları kapsayacak
tır. Gemiler, vapurlar ve hava taşıtları gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükmü, gayrimenkul varlıkların işletilmesi, adi kira veya hâsılat kirası suretiyle kiralan
ması ve diğer bütün şekillerde kullanılmasından doğan gelirlere uygulanır. 

4. 1 ve 3 üncü fıkra hükümleri, bir teşebbüsün gay rimenkullerinden ve keza bir serbest mesleğin icrasın
da kullanılan gayrimenkul varlıklardan sağlanan gelirlere de uygulanır. 
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MADDE 7 
TtCARÎ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit .Devlette yer alan bir işyeri va
sıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yu
karıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen kazanç bu diğer 
devlette vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Akit Devlette yer alan 
bu işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunduğunda, her bir Akit Devlet bu işyerine eğer bu işyeri aynı veya 
benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsay
dı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, ne kazanç elde edecek idiyse, 
böyle bir kazanç atfedeceklerdir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde yönetim 
ve genel idare masrafları da dahil oknak üzere işyerinin ticarî faaliyetleri ite İMİ olan masraflarım mditfiJmeii 
kabul edilecektir. 

4. işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dolayısıyla doğan hiçbir kazanç, 
bu işyerine atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da kapsamına aldığında, o 
maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

MADDE 8 
DENİZ, HAVA VE KARA NAKLİYATI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte, gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmesi dola
yısıyla diğer Akit Devlette elde ettiği kazançlar, ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilir. 

2. «Uluslararası trafik» deyimi, bir Türk veya Ürdün'lü teşebbüsün gemi, uçak veya kara nakil vasıta
sıyla yaptığı her türlü taşımacılığı ifade eder; yalnızca Türkiye'nin veya Ürdün'ün egemenlik alanının içinde 
gemi, uçak ya da kara nakil vasıtası işletilmesi kapsam dışındadır. 

MADDE 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetimine, kontrolüne veya finansmanı
na doğrudan veya dolaylı şekilde katıldığı veya, 

b) Aynı kişiler hem bir Âkit Devlet teşebbüsünün hem de diğer Akit Devlet teşebbüsünün yönetimine, 
kontrol veya finansmanına doğrudan veya dolaylı şekilde katıldıkları ve her iki halde de, her iki teşebbüs, 
ticarî ve malî ilişkilerinde bağımsız teşebbüsler arasın da kararlaştırılacak şekilden farklı olarak kabul edi
len veya ettirilen şartlarla birbirlerine bağlı bulundukları takdirde, bu teşebbüslerden birinin bu şartlar ol
masa idi elde etmiş olacağı ve fakat bu şartlar sebebiyle elde edemediği kazançlar, bu teşebbüsün kazancına ka
tılabilir ve ona göre vergilendirilebilir. 

2. Bir Akit Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği kazanç, diğer Âkit Devlette 
vergilendirilen o Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içerebilir. Aynı zamanda bu ilk bahsedilen Dev
letin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp, bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler göz önün
de tutularak, sonradan hesaplama sonunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğin
de, diğer Âkit Devlet gerçek durumu göz önünde tutarak, vergi miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak duru
mundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit 
Devletlerin yetkili makamları birbirine danışacaktır. 
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MADDE 10 
TEMETTÜLER 

1. Bir Âkit Devletin mukimi bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen temettü
ler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu temettüler, temettüleri ödeyen şirketin mukimi bulunduğu Âkit Devlette ve bu 
Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilir; fakat bu suretle alınan vergi: 

a) Eğer temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin sermayesinin en az yüzde 25'ini doğrudan elinde bu
lunduran bir şirket ise (ortaklıklar hariç), temettünün gayri safî tutarının yüzde 10'unu, 

b) Diğer bütün hallerde gayri safî temettü tutarının yüzde 15'ini aşamaz. 
3. Bu maddede kullanılan «temettü» terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa hakların

dan, kurucu hisselerinden veya alacaklar hariç diğer kazanç paylarından sağlanan gelirleri, bunun yanı sıra 
temettü dağıtan şirketin mukimi bulunduğu Devletin vergi mevzuatına göre hisse senetleri geliri sayılan di
ğer şirket hisselerinden doğan gelirleri kapsar. Yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarından sağlanan gelirler de 
bu terimin kapsamına girer. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim olarak bulunduğu 
diğer Akit Devlette sahip olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusu temettü elde 
ediş olayı ile bu işyerinin arasında önemli bir bağ bulun maktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama 
dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 11 
FAİZ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilen
dirilebilir. 

2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre vergilendirilebi
lir; fakat bu suretle alınan vergi,- faiz miktarının yüzde 10'unu aşamayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın : 
a.) Türkiye'de doğan ve Ürdün Hükümetine veya Ürdün Merkez Bankasına ödenen faizler, Türk vergi

sinden muaf tutulacaktır, 
b) Ürdün'de doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına ödenen faiz

ler Ürdün vergisinden muaf tutulacaktır. 

4. Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, devlet tahvillerinden ve ipotek garantisine bağlı olsun olmasın 
veya kazanca iştirak şartını taşısın taşımasın istikraz tahvillerinden ve her nevi alacaklardan doğan gelirler 
ile bu gelirlerin hâsıl olduğu Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan bütün diğer gelirleri kapsar. 

5. Bir Âkit Devlette mukim faiz lehdarı, faizin doğduğu diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri vası
tasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri arasında önemli bir bağ 
bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hüküm
leri uygulanacaktır. 

6. Bir Âkit Devlet'in kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen faizin 
o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla be raber, faiz ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir 
Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç - alacak ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve faiz 
bu işyerinden kaynaklandığında, sözkonusu faizin işyerinin bulunduğu Devlette elde edildiği kabul olunacak
tır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir 
başka kişi arasında varolan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek 
lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu Madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygula
nacaktır. Bu durumda ilave ödeme bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Dev
letin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 
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MADDE 12 
GAYRI MADDÎ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayri maddî hak bedelleri, bu 
diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, gayra maddî bak 'bedellisi "i 'bunların doğduğu Akit Devlette ve bu Devletsin (mev
zuatına göre de vergiendirJlıdbMür; ancalk bu şekilde «alınacak vergi, gayri maddî halk bedel'imin gıayri safi 
tutarının yüzde 12'>sini aşmayacaktır. 

3. IBu maddede kullanılan «gayni «maddî hak bedellileri» deyiımıi ısiinemıa fiıllkıtarıj «fe televizyon fiim 
ve 'bantılıaırı dahil dımiak üzere edebî, artistik veya ilmî bir eser üzerindeki iteflıif hakkının; bir «ihtira beratı
mın, sınaî veya ticıarî toir alameti farikanın; bir resim veya bir mo«defe, bir pllıanın, gizili ıbir formül veya 
imalialt usultkııün ıkuıîlıainiilimıasıı veya kullanma imtiyazı ve sınaî, ticarî veya dllımî laHanJDarda ©ide edilmiş bir 
tecrüfbeye ait 'bilgiler liçdıri ödenen her nevi bedelle: i Ikıapsıar. 

4. Bir Âiki't 'Devlet mukimi olan gayri maddî 'halk beıdeM lebdaırı 'bu «bedelin elldıe edildiği düğer Âkit 
Devlette sıanip olduğu bir 'işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette 'bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak 
veya varlıik «İle bu işyerli anasında önemli 'bir bağ 'bulunmaktaysa, 1 'inci ve 2 noi fıkra hükümleri uygu
lama dışı kalacaktır. Bu durumda 7 nci madde hüküımteıni uygulanacaktır. 

5. Bir Âlkıilt Devletin kendisi, politik aüt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen gayri 
maddî hak bedelinin, o Devfetıte elde «edildiği kabul olunacaktır. Bununla ıberaber, gayni maddî halk be
delini ödeyen kişi muk'im ölisun ya da olmasın, bir Âkit Devlette gayri maddî halk bedelini ödemeye ne
den olan halk veya varlık ile bağlantılı bir 'işyerine sahip olduğunda ve bu gayri «maddî Ihak b̂edeli bu iş
yerinden kaynaklandığında, «söz konusu gayni maddî hak bedellimin 'işyerinin bulunduğu Devlette elide edil
diği kabul olunacaktır. 

'6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayri maddî bak bedelinin miktarı, ödeyici ve ger
çek lehdar anasında veya her «ikisi «ile. (bîr başka kişi arasında varolan özel ilişki «medeniyle, böyle bir iliş
kimin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar 'arasında Ikara4aştınliacak miktarı aştığında, bu mad
de hükümleri en «son bahsedilen miktara uyguianaoaktıır. ıBu durumda ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer 
hükümler! de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatı uyarınca verglendirıilteblecektir. 

(MADDE 13i 
SERMAYE DEĞER ARTİŞ 'KAZANÇLARI 

1. 6 nci maddemin 2 noi fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlikllaon elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, bu vadiMaon bulunduğu Âkil Devlette vergilendirJltebilir. 

2. Bir Aücit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette «bulunan işyerinin «aktifine dahi menkul varlık
lar ie bir Âkit Devlet mukiminin «diğer Âkit Devlelte «serbest meslek icrasında kullandığı sabit yere ait 
menkul varlıkların elden çıkartmasından doğan kazançlar, bu «işyerinin (yalnız veya bütün teşebbüsle 
birilikte) veya sabit «yerin elden çıkarılm«aısından doğan kazançlar da dahi olmak üzere, diğer Devlette ver-
glendMebilir. 

3. Bununla beralber, 22 nci maddenin 3 üncü fık«nasında baıbsedlen «türden menkul varMcterın elden çı-
kanlimasınıdan doğan kazançlar, yalnızca söz konusu menkul varlıkların anılan madde gereğince vergiîen-
dirilebildiği Âkit Devlette verglendMlebilecektir. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenler dışında kalan büıtün vaırlıiklların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, yalnızca eklen çıkaranın mukân olduğu Devlette venglendıiırlebülecelkıfcir. Bunun«la 'beraber, di-
ğfer Âkiıt Devlette dü&an ve 'bundan bir önceki cümlede bahsedilen sermaye değer artış kazançları, alış 
ve satış arasındaki süre bir yılı aşmadığı feıikdirde, bu diğer Âkit 'Devlette «de vergilendMebitecekSbir. 
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MADDE 14 
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. 'Bir Ahit Devlet mukiminin meslekî faaliyetlerden ve bağımsız nitelikteki diğer faaliyetlerden elde et
tiği gelir, bu kişinin .diğer Âkit Devlette faaliyötlerini icra etmek için, sürekli kullanılabileceği bir sabit yere 
salhip olmaması şartıyla, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bu türden sabit ıbir yere sahip olunduğunda, 
yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. «Meslekî faaliyetler» deyimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebî, artistik, eğitici ve öğ
retici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebe
cilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

MADDE 15 
IBAĞIMLI FAALİYETLER 

1. 16, 17, 18, 19 ve 20 nci Madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin hizmet kar
şılığı elde ettiği ücret, maaş ve diğer (benzeri menfaatler, hizmet diğer Âkit Devlette icra edilmedikçe, yalnız
ca ibu Devlette vergilendirilebilecektir. Hizmet diğer Âkit Devlette icra edilirse, buradan elde edilen söz konu
su gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilıir. 

2. Aşağıda belirtilen durumlarda, 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın bir Âkit Devlet mukiminin diğer 
Âkit Devlette bir hizmet ifası dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebile-
cektir. 

a) Gelir elde eden kişi, bir takvim yılı içinde toplam 183 günü aşmayan bir süre veya sürelerle diğer Âkit 
Devlette bulunursa ve, 

b) ödeme, diğer Devlet mülkimi olmayan bir kişi tarafından veya onun adına yapılırsa ve, 
c) ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa. 
3. 1 ve 2 nci fıkra, hükümlerine bakılmaksızın, uluslararası trafikde işletilen bir gemi, uçak, veya kara nakil 

vasıtalarında icra edilen hizmetler karşılığında elde edilen ücretler teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu 
Âkit Devlette vergüendkilebilir. 

MADDE 16 
YÖNETİGt İSTİHKAKLARI 

Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı 
primler, ikramiyeler, huzur hakları ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer devlette vergilendirilebilir. 

fMADDE 17 
ARTİST VE SPORCULAR 

1. Tiyatro, sinema, radyo ve televizyon artistleri gibi profesyonel sanatçılar ile müzisyenlerin ve sporcu
ların, bu sıfatla serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler, 14 ve 15 inci madde hükümlerine ba
kılmaksızın,, bu faaliyetlerin icra edildiği Âkit Devlette vergilendirilebiir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği faaliyetlerden doğan gelir, kendisine değil de bir başka ki
şiye yönelirse, bu gelir 7, 14 ve 15 inci madde hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faa-

" liyetlerinıin icra edildiği Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

MADDE 18 
EMEKLİ MAAŞLARI 

19 uncu Maddenin 1 inci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, geçmiş bir hizmet dolayısıyla bir Âkit Devlet 
mukimi bir kişiye ödenen emekli maaşları ve diğer benzeri istihkaklar, sadece bu Devlette vergilendirilebile-
cektir. 
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MADDE 19 
KAMU GÖREVLERİ 

1. Bir Âkit Devletin kendisine, politik ait bölümüne, veya mahallî idaresine bir kamu görevi dolayısıyla 
herhangi bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Âkit Devlet, politik alt bölüm veya 
maihallî idare tarafından sağlanan menfaatler, emekli maaşları da dahil, yalnızca bu Devlette vergilendirile-
biılecektir, 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından yürütülen ticarî faaliyetle-
le bağlantılı hizmetler 'karşılığında sağlanan menfaatlere ve emekli maaşlarına 15, 16 ve 18 inci maddelerin 
hükümleri uygudanacalcUr. 

MADDE 20 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenin veya meslekî yetiğime amacıy
la geçici olarak ikâmet eden bir öğrenci veya stajyerin, geçim, öğrenim veya meslekî yetişme masraflarını kar
şılamak için, bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan gelön paralar, bu diğer devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette yalnızca öğretim ve bilimsel araş
tırma yapmak amacıyla geçici olarak ikamet eden bir, öğretmen veya öğretim üyesinin iki yılı aşmayan bir 
süre veya süreler için öğretim veya araştırma karşılığında, bu diğer 'devletin dışındaki kaynaklardan sağladığı 
paralar, bu diğer Devlette vergiden muaf tutulacaktır. 

3. 'Bir Âkit Devletin vatandaşı odup, diğer Âkit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uygulama alış
kanlıkları kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa eden bir öğrenci 
veya stajyerin eline geçen ücretler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

MADDE 21 
DİĞER GELİRLER 

1. fiir Âkit Devlet mukiminin; nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerinde belirtil
meyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir, 

2. Her iki Âkit Devletin dışındaki kaynaklardan doğan gelir unsurları, yalnızca söz konusu geliri elde 
eden kişinin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

MADDE 22 
SERVET 

1. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gay rimenkui mallardan teşekkül eden servet, bu maların 
bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebiliir. 

2. Bir teşebbüse ait bir işyerinin aktifine dahil menkul mallardan veya bir serbest meslek faaliyetlerinde 
kullanılan bir sabit çalışma yerine ait menkul mallardan teşekkül eden servet, işyerinin veya sabit çalışma 
yerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilebiliir. 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte işlettiği gemi, uçak veya kara nakil vasıtaları ile 
söz konusu gemi, uçak veya kara makil vasıtalarının işiatilmesine tahsis edilen menkul malar yalnızca bu te
şebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette verg&endirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devlet mukiminin servetinin bütün diğer unsurları, sadece bu Devlet'te vergilendirilir. 
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MADDE 23 
ÖNLEME YÖNTEMLERİ 

1. Türkiye'nin bir mukimi, Ibu Anlaşma hükümleri uyarınca Ürdün'de vergilendirilebilen bir gelir elde 
ettiği veya servet sahibi olduğu takdirde, Türkiye, Ürdün'de ödenen bu vergiye eşit bir miktarı, bu kişinin 
geliri veya serveti üzerinden ödeyeceği vergiden mahsup edecektir. 

Bununla ıbera'ber söz konusu malhsup, Ürdün'de ver gileödiritebilen gelir veya servet için mahsupdan önce 
hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Ürdün mukimlerinin bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de vergilendirilebilen gelir ve servet
leri dolayısıyla Türkiye'de ödedikleri vergiler, Ürdün'de vergileme yönünden, söz konusu gelir veya servete 
ilişkin vergiden mahsup edilecektir. 

MADDE 24 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette o Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda karşı 
karşıya kaldıkları veya kalacakları vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır ver
gilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten bir teşebbüsüne göre daha az lehe bir vergilemeyle karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, ilk bahse
dilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olacakları vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetler
den değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

4. Bu maddenin hükümleri, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla 
uyguladığı şahsî indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygulama zorun
da olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

MADDE 25 
BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. a) Âkit Devletlerin yetkili makamları gerek bu Anlaşma hükümlerinin, gerekse iç mevzuatlarının iş
lerlik kazanabilmeleri için ihtiyaç duyulan bilgileri, iç mevzuattaki vergileme bu Anlaşma ile uyum halinde 
olduğu sürece, değişime tabi tutacaklardır. 

b) Bu şekilde değişime tabi tutulan bütün bilgiler gizli tutulacak ve ancak, bu Anlaşmada belirtilen ver
gilerin tahakkuk yeya tahsilleriyle veya bu hususlardaki şikâyet. ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya 
makamlara ve bunun yanısıra yukarıda bahsedilen vergilere ilişkin cezaî kovuşturmalar için adlî makamlara 
verilebilecektir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette Âkit Devletlerden birini : 
a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî alışkanlıklarına uymayacak idarî önlemler 

alma; 
b) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçevesinde elde edileme

yen bilgileri sunma; 
c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi alenî hale getiren bilgileri veya aleniyeti 

kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme; 
Yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 
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MADDE 26 
İDARÎ YARDIMLAŞMA 

1. Âkit Devletler, 2 nci madde kapsamına giren vergilerin asıllarının, zamlarının, eklerinin, faizlerinin, 
giderlerinin ve ceza hukuku sınırlarına girmeyen para cezalarının tebliğ ve tahsili amacıyla karşılıklı yardım
laşmayı taahhüt ederler. 

2. Bir Âkit Devletin yetkili makamının talebi üzerine diğer Âkit Devletin yetkili makamı, kendi Devle
tinde yukarıda bahsedilen vergilerin tebliğ ve tahsiline uygulanan mevzuat hükümlerini dikkate almak sure
tiyle, birinci fıkrada belirtilen ve ilk Devlette tahsil edilebilir hale gelmiş olan kamu alacaklarının tebliğini 
ve tahsilini sağlayacaktır. Bu alacaklar, kendisinden talepte bulunulan Devlette hiçbir öncelik kazanmayacak 
ve bu Devlet, talepte bulunan Devletin mevzuatının müsaade etmediği hiçbir icraî tedbiri alma yükümlülü
ğü altında tutulmayacaktır. 

3. 2 nci fıkrada belirtilen talepler, icraî belgelerin resmî bir örneği ile desteklenecek ve eğer gerekiyorsa 
mahkeme kararının resmî bir örneği de eklenecektir. 

4. Bir Âkit Devletin yetkili makamı haklarını güvence altına almak amacıyla, henüz itiraz yolu açık 
bulunan kamu alacakları için de, diğer Âkit Devletin yetkili makamına başvurup, bu diğer Devletin mev
zuatında öngörülen koruma tedbirlerinin alınmasım isteyebilir; bu tedbirler için de 1 - 3 üncü fıkra hükümleri 
uygulanabilir. 

5. 25 inci maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi, kendisinden talepte bulunulan Devletin yetkili maka
mına, bu maddenin bundan önceki fıkralarının uygulanması dolayısıyla sunulan bütün bilgilere de aynen 
uygulanacaktır. 

MADDE 27 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu An
laşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin 
iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Âkit Devletin 
yetkili makamına sunulabilir. 

.2. Yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi uygun bir çözüme ulaşamadığı takdirde, bu 
Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek için, diğer Âkit Devletin yetkili makamı ile karşılıklı anlaş
maya gayret sarf edecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulamacından 'kaynaklanan 
her türlü güçlüğü ve tereddüdü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen türden bir anlaşmaya varabil
mek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü görüş alış - ve
rişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden oluşan bir ko
misyonda yürütülebilir. 

MADDE 28 
DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının, gerek Devletler hukukunun genel kural
larına, gerek özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarını etkilemez. 

MADDE 29 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Bu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri en kısa zamanda teati edilecektir. 
2. Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri: 
a) Türkiye'de, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın 1 Ocak günü başlayan veya daha sonra 

başlayan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere; 
b) Ürdün'de, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın 1 Ocak günü başlayan veya daha sonra baş

layan her vergilendirme dönemine ilişkin vergilere uygulanacaktır. 
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MADDE- 30 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Devletler
den her biri Anlaşmayı, her takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yoldan fesih ihbarnamesi 
vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma: 

a) Türkiye'de fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın 1 Ocak gününden veya daha sonra başla
yan her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için, 

b) Ürdün'de fesih ihbarnamesinin verildiği yılı izleyen yılın 1 Ocak gününden veya daha sonra başlayan 
her vergilendirme dönemine ilişkin vergiler için hüküm ifade etmeyecektir. 

Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri, işbu Anlaşmayı imzaladılar ve mühürlerini 
vazettiler. 

Amman'da 6 Haziran 1985 tarihinde her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Arapça 
ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Türkçe ve Arapça metinlerin farklı tercüme edilmesi halinde, İngilizce 
metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ HASIMI ÜRDÜN KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ADINA ADINA 
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