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kili Kemal Albayrak'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya, dünyamızın ve insanlığın üçüncU binyıla girmesine, 

Amasya Milletvekili Akif Gülle, Hizbullah örgütü ile ilişkisi bulunan ve gözaltına alınan Baş
bakanlıktaki bir personele, 

Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut da, parlamento heyeti olarak Türkmenistan'a yaptıkla
rı ziyarete; 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in (3/284) (S. Sayısı: 268), 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın (3/285) (S. Sayısı: 269), 
Muğla Milletvekili İbrahim Yazıcı 'nın (3/286) (S. Sayısı: 270), 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'm (3/351) (S. Sayısı: 272), 
İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın (3/353) (S. Sayısı: 273), 
Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bit

lis Milletvekili Zeki Ergezen'in (3/367) (S. Sayısı: 274), 

Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'in (3/368) (S. Sayısı: 275), 
Kastamonu Milletvekili Nurhan Tekinel 'in (3/369) (S. Sayısı: 276), 
Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin (3/370) (S. Sayısı: 277), 
Aydın Milletvekili Halit Dikmen'in (3/372) (S. Sayısı: 278), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz 
edilmediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, izinli sayılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Paktı Kanunu Tasarısı (1/392) (S. 

Sayısı: 186) Komisyon yetkilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadıklarından ertelendi; 
2 nci sırasında bulunan, Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Gö

revleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yar
dım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/585) (S. Sayısı: 309) görüş
meleri tamamlandı; yapılan açık oylama sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Alınan karar gereğince, 27 Ocak 2000 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşi
me 00.58'de son verildi. 

Ali llıksoy 
Başkanvekili 

Tevhit Karakaya Şadan Şimşek 
Erzincan Edirne 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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No: 69 

II. - GELEN KAĞITLAR 

27 .1 .2000 PERŞEMBE 

' Rapor 
1.- Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/620) (S.Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 27.1.2000) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1.- Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgarî ücretle çalışanların durumları

nın araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 26.1.2000) 

0 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

7 Ocak 2000 Perşembe 

BAŞKAN : Başkanvckili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER : Tevhit KARAKAYA (Erzincan), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

-• - © — : 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açı
yorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Gümdemdışı ilk söz, Yozgat İlinin sanayileşmesiyle ilgili olarak söz isteyen Yozgat Milletve

kili Sayın Mesut Türker'e aittir. 
Buyurun Sayın Türker. (MHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakika efendim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1.•- Yozgat Milletvekili Mesut Türker'in, Yozgat İlinin sanayileşme sorunlarına ilişkin gün

demdışı konuşması 
MESUT TÜRKER (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yozgat İlimizin sanayi

leşme sorunlarıyla ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, başlangıcı tarih öncesi dönemlere kadar uzanan sanayi girişimlerinin 
en eski kalıntılarına, Anadolu'da ve özellikle Yozgat civarında sıklıkla rastlanıldığı bir vakıadır. 
Yozgat'ın hemen yanı başındaki Bpğazkale, Yazılıtaş, Alişar gibi medeniyet merkezleri, bu gerçe
ğin en belirgin delilleridir. 

Ne var ki, bugünün Yozgatlısı, çağdaş sanayi olgusunun nimetlerine fersah fersah uzak bir ka
deri yaşamaktadır. Yozgat, dünya ölçeğinde de, Türkiye ölçeğinde de olması gereken sanayi tesis 
ve yatırımlarından oldukça yoksun bir tarım toplumu görünümündedir. 

Büyük Atatürk'ün "ünlü süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin 
harman olduğu diyar, Bozok Yaylasının yiğit evlatları var olun!" diye selamladığı Yozgatlı, yazık 
ki, cumhuriyet döneminin ilerleyen yıllarında devletinden gerekli ilgiyi yeterince görememiş; bu 
durum, ilin sanayi yapılanmasına da aynen yansımıştır. Bugün Yozgat'ta 18 inci Yüzyıl düzeyinde 
bir sanayileşme vardır dersek, kesinlikle abartmış olmayız. Nitekim, il istihdamının sektörel dağı
lımı şöyledir: Tarım yüzde 83, hizmetler yüzde 16, sanayi ise sadece yüzde 3. 

Değerli milletvekilleri, bu tablo gerçekten dehşet vericidir. Bu arada şunu da belirteyim ki, ga
yemiz, ne siyasî şov yapmak ne de fakirlik edebiyatı yapmaktır; sadece, Yozgatlı hemşerilerimizin 
çok yakından bildiğimiz dertlerine, sıkıntılarına tercüman olmak, çözüm üretmektir. 

Bu döneme kadar devletin izlediği, tarımı gözden çıkarmış tarım politikası, yüzde 83'ü tarım
da çalışan ve esnafı da çiftçiye mal ve hizmet sunmakta olan Yozgatlıyı, her yerden daha çok pe
rişan etmiştir. 
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Yaşlı dünyamız, bugün, artık birinci ve ikinci sanayi devrimleri sürecini tamamlamış; şimdi, 
yeni bir çağın başlangıcına soyunmaktadır. Bildiğiniz gibi, bu yeni çağ, iletişim ve bilgi teknoloji
leri çağıdır. Artık, gelişmiş ülkeler, ürettikleri ileri bilgi ve teknolojilerin meyvelerini, yüksek be
deller karşılığında bütün dünyaya pazarlamakta ve bu arada, eski ve demode olmuş teknolojiye da
yalı makine ve ekipmanını da bizim gibi ülkelere pazarlamayı ihmal etmemektedirler. Dünyanın 
düzeyi bu iken, Türkiyemiz, yazık ki, bu trendden bir hayli uzak kalmıştır. Araştırma, geliştirme 
faaliyetlerine verdiği önem ve ayırdığı ödenek gözetilirse, bu acıgerçeğin hâlâ yeterince kavran
madığı ortadadır. İşte, dünyanın sanayi ötesi bilgi çağını, Türkiye'nin ise sanayi çağını idrak ettiği 
bir dönemde, Yozgat, bu ikisinden de uzakta bırakılmıştır. 

Günümüzde, toplumların refah düzeyi, devletlerin sınaî ve ekonomik gücüs sahip oldukları bi
lim ve teknolojinin düzeyiyle ölçülmektedir. Bu ise, kabaca, fert başına düşen gayri safî millî hâ
sıla, yani millî gelir olarak ifade edilmekte; millî gelirin 1 245 dolar olması ise, manzarayı yeterin
ce ortaya koymaktadır. Bu tablo, Yozgat'ın, Türkiye ortalamasına nazaran 3 kat daha yoksul oldu
ğunun resmidir. Aynı zamanda, bu tablo, Yozgat'ın, batısında bulunan bütün illerden de en yoksu
lu olduğunun resmidir ve biz inanıyoruz ki, bu manzara, vatanını, milletini seven, sevmesiyle ünlü 
Yozgatlının hak ettiği bir sonuç değildir. Yozgatlı, kendisine destek olunduğu takdirde, her güçlü
ğü aşacak ve her başarıyı sağlayacak irade ve enerjiye sahiptir; ancak, elinden tutulmadığı için, 
Yozgatlı, Türkiye'nin en çok göç veren illerinden birisi olmuş, "Yozgat'ı sel almış, soğluğu duman" 
diye başlayan, sıla kokan türküleri, ülkenin dört bir yanında duyulur olmuştur. 

"Sarı güle mor menevşe katmışlar, 
Üzerine yeşil yaprak örtmüşler, 

Ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 
Beşyüz gram fazla gelmiş ayrılık" diyerek, ayrılığı ölümden acı gören Yozgat türküleri, işte, 

bu hüzünlü gerçeğin feryada dönüşmesinden başka bir şey değildir. 
Değerli milletvekilleri, Yozgat İlimizin makûs talihini bir ölçüde de olsa yenecek, işsizliğe ça

re olacak, Yozgat Organize Sanayiinin... 
BAŞKAN - Sayın Türker, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, toparlayınız. 
MESUT TÜRKER (Devamla) - ...1995 yılında kamulaştırma ve projelendirme işlemleri baş

latılmış, 1997 yılı itibariyle bu çalışmalar tamamlanmıştır. 

Bunun üzerine, Yozgat Organize Sanayii bölgesinden yer tahsisi yaptıran yatırımcılar, çok kı
sa bir sürede, Türk iradesinin muhteşem mucizesini gerçekleştirerek, tesislerin inşaatını tamamla
mışlardır. 

İşletmelerini bir an önce ve tam kapasiteyle çalıştırabilmek isteyen yatırımcılarımız KOBİ kre
dilerinden yararlanmak üzere girişimlerde bulunmuşlardır. Bu imkândan yararlanmak isteyen 6 sa
nayicimizin dosyalan şu an hâlâ Halk Bankası Fon Kredilerinde beklemektedir. Bu arada, geçtiği
miz dönemde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle verilen krediler de yatırımcılarımıza yeterli gel
memektedir. Ayrıca, Yozgat Organize Sanayii bölgemizin hâlâ idare binası yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bölgemize yatırım yapan sanayicilerimiz, üzerlerine düşen görevi ye
rine getirmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum; ancak, Yozgatlınızın ve özellikle sanayicileri
mizin yukarıda sıraladığım sorunlarına, devletimizin bir an önce el atmasını, kredi ve ödeneklerin 
bir an önce harekete geçirilmesini, ilgili Sayın Bakanlarımız ve yetkililerimizden tüm Yozgatlılar 
beklemektedir. 

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Türker. 
Gündemdışı konuşmaya yanıt verecek sayın bakan?.. Yok. 

Gündemdışı ikinci söz, sağlık sorunları hakkında söz isteyen Şırnak Milletvekilimiz Sayın 
Mehmet Salih Yıldırım'a aittir. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
2. - Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'in, Şırnak İlinin sağlık sorunlarına ilişkin gün

demdışı konuşması 
MEHMET SALİH YILDIRIM (Şırnak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem olan Şırnak İlinin sağlık sorunlarını gün

demimize taşımak için söz aldım; bana bu olanağı veren Değerli Başkana şükranlarımı iletiyor, Yü
ce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Öyle zannediyorum ki, yaşayan her bireyin ortak paydası sağlıktır. Sağlıkla alakalı pek çok 
şey söylenmiştir; ama, söylemlerin en güzelini de Kanunî Sultan Süleyman söylemiştir: "Olmaya 
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." Bu konudaki tespitlerin en önemlilerinden biri de Anayasa
mızda vardır. Anayasamızın 56 ncı maddesi, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireylerin, sağlık
lı bir çevrede yaşaması için gerekli altyapının, gerekli koşulun oluşturulmasında devleti yükümlü 
kılmıştır. Ancak, şunu söylemek gerekir ki, bugün, yapılması gerekenlerin tümünün yapıldığını 
söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bu sorunun sadece Şırnak'la ilişkili olduğunu da söylemek 
mümkün değil. Sorunun bugüne ait olduğunu da söylemek mümkün değil. Sorun, dünün de, dün
den öncekinin de sorunudur; ancak, bu sorunu, sorunlar yumağını, hükümetlerin birinden diğerine 
devreden emanet olarak görmelerini de kabullenmek mümkün değil; yapılması gerekenlerin opti-
mal düzeyde yapılmasını istemek herkesin en doğal hakkıdır, yapılması da gerekendir. 

Değerli milletvekilleri, bu sorunun, sıkıntıların çözümünü istemek bizim en doğal hakkımız; 
ama, bugün, Sağlık Bakanımız da çıkar, "1990'lardan sonra sağlık için ayırdığınız bütçe yüzde 
4,71 'lerden yüzde 2,26'lara düştü; bu bütçeyle yapılabilecek çok fazla bir şey yok" derse, söyleye
cek bir şey bulabilir misiniz; hayır. Sayın Sağlık Bakanı çıkar, "siz, eğer, yatırım için ayrılan payı 
yüzde 7 ve de personel giderleri yüzde 78,4 olan bir bütçeyle fazla bir şey yapılacağını düşünür mü
sünüz" derse, verilebilecek yanıtın olumlu olduğunu söylemek tabiî ki mümkün değil; 219 000 sağ
lık personelinin Türkiye genelinde hizmet görmeye çalıştığı bir ortamda ve ne yazık ki dağılımın 
çok adaletsiz olduğu bir ortamda, hâlâ, çok büyük ölçüde sağlık personeli açığının mevcudiyetine 
işaret etse ve de "52 000 kadro isterim, bunun bir an önce hizmete sunumunu sağlayın" derse ve bu 
olanak sağlanmazsa, bunun yanıtının, vebalinin de kime ait olduğunun takdirini yine size bırakmak 
isterim. Ancak, vatandaş, burayı bir çözüm müessesesi olarak görür, sorunları iletir, sorunlarının 
çözümünü de buradan görmek en doğal hakkıdır; icranın da koşulsuz görevidir. 

Değerli milletvekilleri, bu olumsuzlukların yansımasının coğrafyamızın her karesinde olduğu
nu söylemekte beis yok, herkese yansıdığını da bilmek gerekiyor; ancak, bu sıkıntıların yansıması
nın en derin boyutunun Şırnak'ta olduğunu belirtmek istiyorum. Terörden çok çekmiş; hele, terör
den sonraki süreç içerisinde, yapılanma konusunda devletten çok umutlanmış ve de beklentisi olan 
Şırnak'ın, bütün hükümetlerden -benim de içinde bulunduğum 55 inci hükümet dahil- sitemi var, 
istemi var; nedir bunlar: insanca yaşam koşulu oluşturacak ve de sıkıntısında yanıbaşında olacak 
bir devlet görmek. Siz, Şırnaklıya, bu olanaklarla bu hizmetlerin yansımadığını, yeterli olmadığını 
anlatamazsınız; çünkü, Şırnaklının gözü önünde çok somut bir örnek var: İki tane devlet kurumu 
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var, biri askerî hastane, biri de devlet hastanesi; askerî hastanede yürütülen hizmetin, Ankara ve İs
tanbul standartlarının üstünde imrenerek takip edilecek bir hizmet olmasına karşın, devlet hastane
sinde üretilen hizmetin sağlık sorumluluğunu bir kenara bırakın, insanlık onuruyla bağdaştığını da 
söylemek mümkün değil. Orada bulunan mülkî idare amirinin devlet sorumluluğunun en güzelini 
"vermeye çalışarak yürütmeye çalıştığı hizmetlere gayretlerinin yetmediğinin altını çizmek istiyo
rum ve Şırnak'la alakalı birkaç parametreyi de huzurunuza taşımak istiyorum. 

Türkiye'de mevcut 735 hastanenin 3'ü Sımaktadır, 150 yatağı vardır. Sağlık personel sayısı 
350'dir; 356 açığı vardır. Uzman doktor sayısı olması gerekenin sadece beşte l'idir ve de 13 uzman 
doktor kadrosu olan Şırnak merkezinde sadece 1 tane uzman doktor vardır. 69 pratisyen hekimi 
vardır; 67 pratisyen hekim açığı vardır ve de uzman hekim başına düşen kişi sayısı Türkiye ortala
ması 2 141 iken, Şırnak'ta bu -dikkatinizi çekerim- 39 500'dür. Pratisyen hekim başına düşen kişi 
sayısı Türkiye genelinde 1 618 iken, Şırnak'ta bu oran 4 440'tır. 10 000 kişiye düşen yatak sayısı 
Türkiye genelinde 25 iken, Şırnak'ta bu oran sadece 5'tir. 

Şırnak'ta mevcut olan 32 sağlık ocağından yüzde 25'ine tekabül eden 8'i kapalıdır. Şırnak'ta 
mevcut 71 sağlık evinden yüzde 92'sine tekabül eden 67'si kapalıdır, afonksiyoneldir. Biz, bunları 
sorumluluğumuzun gereği olarak buraya taşımak ve çözümünü de sizden beklemek durumundayız. 

Bölgedeki sorunların en önemli göstergelerinden biri bebek ölüm oranlarıdır. Bugün dünya or
talamasının da çok üstünde olan rakamları size aktarırsam, sorunun önemini bir kez daha vurgula
mış olurum diye düşünüyorum. Bugün Türkiye ortalamasının binde 38 olduğu bir ortamda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, size 1 dakika süre veriyorum, lütfen toparlayınız efendim. 
MEHMET SALİH YILDIRIM (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...Şırnak'ta bu oran binde 64'tür. Anne ölümleri Türkiye ortalamasının yüzbinde 54 olduğu bir 

ortamda bu oran Şırnak'ta yüzbinde 100'ün üzerindedir ki, bunlar kesinlikle yüzakı olan rakamlar 
değildir. 

Şırnaklının siteminde haklılığının en önemli gerekçelerini size sunmuş oldum. Sağlık Bakan
lığı, mevcut imkânlarıyla yapabileceklerini yapmaya çalışmaktadır. Sağlık Bakanımızın becerisini, 
gayretini, iyiniyetini bu konuda odaklamasını beklemek de bizim en doğal hakkımızdır. 

Sağlık insangücü planlaması çok öncelikli olarak yapılmalıdır. 
Bireysel sağlık sigortası gündeme mutlaka taşınmalıdır. 
Hizmetin desantralize edilmesi konusundaki Sağlık Bakanımızın uğraşlarını canı gönülden 

destekliyoruz; ancak, bu planlamanın yanında, mutlaka, planlamayla birlikte kaynak ve yetkiyi de 
birlikte perifere vermek koşuluyla bunu gerçekleştirmelidir. 

Ben, bu duygularla, bu aktarımların çok kısa süre içerisinde geçmişte kalacağını yine bu kür
süden size duyurma dileğimi yinelemek istiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP, DSP, MHP 
ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 
Gündemdışı konuşmaya yanıt verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Gündemdışı üçüncü söz, 27 Ocak 1299, Osmanlı'nın kuruluş günü konusunda söz isteyen Es

kişehir Milletvekili Sayın Mehmet Mail Büyükerman'a aittir. 
Buyurun Sayın Büyükerman. (DSP sıralarından alkışlar; ANAP ve FP sıralarından "5 dakika 

yetmez" sesleri) 
Sayın Büyükerman, süreye itibar edecektir efendim. 
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3. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'ın, 27 Ocak, Osmanlının kuruluş günü
ne ilişkin gündemdışı konuşması 

MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Eskişehir) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanını, sayın milletvekillerini saygılarımla selamlıyorum. 

27 Ocak 1299, Osmanlı Devletinin kuruluşu sayılmaktadır; sayılmaktadır diyorum; çünkü, bu, 
itibaridir; çünkü, bu küçük devletin, ilk zamanlardaki beyliğin ileride ne büyük bir devlet olacağı
nı, bir imparatorluk olacağını zamanın tarihçileri önemsememişler, üzerinde durmamışlar ve işle
memişlerdir. 1402 Ankara Savaşına kadar birikmiş olan arşiv de, Ankara Savaşında (I. Bayezid'in) 
Yıldırım Bayezid'in mağlup olması ve karısı Olivera ve iki kızıyla birlikte esir olması, Bursa'ya ge
tirilmesi ve Bursa'nın yakılıp yıkılıp, bütün arşivlerin, hazinenin perişan ve berhava edilmesi, Os
manlı'nın bütün geçmişini söndürmüş, kapatmıştır; bundan sonra, ancak Edirne Sarayında bulunan
lar elimizdedir; bu bakımdan itibarî bir tarihtir diyorum. 

Fatih'in küçük oğlu Cem'in, Çiçek'ten doğma Cem'in annesi Hıristiyandır; fakat, kendisi, baba 
soyunun araştırılıp bulunmasını, zamanın müverrihlerinden talep etmiş ve Mete'ye kadar uzanan 
bir 'soykütüğü tespit edilmiştir. Bu, tabiî, çok uzun, millattan evvel 200 yıla uzanan bir geçmişe ait 
olduğu için, ne derece gerçek olduğu ve isteyenin arzularına uyacak bir şekilde olacağı gayet tabiî 
düşünülebilir. Bu soykütüğü içerisinde, Kayıhan Aşiretinin, Van Gölü kıyılarından Halep'e kadar 
uzanan geçmişi ve Fırat Nehrinden -Anadolu'nun ilk fatihi sayılan- Süleyman Şahın atıyla birlikte 
geçerken boğulması olayı da burada belirtilmektedir. 

Hacca daha önceleri karayolundan gidenler, Suriye hududunda, Türk Mezarı denilen ve anlaş
malar gereğince burada, devamlı -Türk hududu sayılarak- Türk Bayrağı asılan yeri, Türk Mezarını 
hatırlayacaklardır. 

Ancak, bazı tarihçiler bu görüşte değildir; çünkü, beylik başka, devlet başkadır. İdris-î Bitlisi 
adında bir tarihçi var; II. Bayezid zamanında, 1490 yıllarında, onun hizmetinde bulunmuş ve son
radan, 1514 Çaldıran Savaşına katılmış ve her şeyi yakından görmüştür. Bu tarihçinin, İdris-î Bit-
lisî'nin görüşü şöyledir: 6 Nisan 1326'da, Bursa, 8 yıllık bir kuşatmadan sonra ancak fethedilebil-

.. miş ve bundan sonradır ki, İlhanlılara bağımlı olan bu beylik, kendi muhtariyetini ileri sürebilmiş, 
ilan edebilmiş ve kendi adına, Orhan adına hutbe okutabilmiş ve Orhan adına, Ömer-Osman-Ali di
ye para bastırabilmiştir; bunlar, devlet alametleri sayılmaktadır ve bu arada, Eskişehir ve Karesi 
Beyliklerini de hudutlarına katmıştır ve bu arada bir ordu kurmuştur. Bu ordu kurma, çok önemli
dir. Çandarlı Kara Halil'in hizmetleri bu arada sebketmiştir ve bildiğimiz, herkesin bildiği, Hıristi
yan çocuklarından devşirme olarak, Gelibolu'da -son zamanlara kadar yedek subayların acemi bö
lümlerinin hazırlık kıtasının olduğu- o zaman acemi oğlan yetiştiriliyordu. Bu arada, ilk kurulan 
birliği Hacı Bektaş'a götürüyorlar, Hacı Bektaş'ın duasını talep ediyorlar. Hacı Bektaş da, bu erler
den birinin başına elini koyarak "bunun adı -yeni asker anlamında- yeniçeri" olsun diyor. Yeniçe
rinin bir gülbankı vardır; bu, yeniçerinin ne olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Gülbankta şöyle 
deniliyor: 

"Allah Allah, İllallah 
Baş üryan, sine püryan, kılıç al kan 
Bu meydanda nice başlar kesilir 

Hiç olmaz soran 
Üçler, yediler, kırklar 
Nuru Nebî, Keremi Ali 
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Pirimiz, Hünkârımız Hacı Bektaşi Veli 
Demine devranına huu diyelim huu" (MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Evet, burada, Hazreti Ali'yi söylüyor, Hazreti Muhammet'i söylüyor ve Hacı Bektaşi Veli'yi 

söylüyor. Demek ki, yine dine dayanmaktadır ve Bektaşî kaynaklıdır. 

Şimdi, biz, hep sorarız... Osmanlı deyince, yeniçeri akla gelir. Osmanlı'nın Avrupa ortalarına 
kadar gitmesini herkes bir türlü muamma sayar ve bunun sebebini bir türlü anlayamaz. Efendim, 
yeniçeriler, bu acemi oğlanlar, ana bilmez, baba bilmez, karı bilmez... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Büyükerman, 1 dakikalık süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Olmaz Sayın Başkan, 5 dakika daha verin; çok önemli şeyler söy

lüyor... (DYP sıralarından "5 dakika daha verin" sesleri) 
BAŞKAN - Hayır efendim. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Bir insan savaştan niye çekinir; geride ana

sını babasını bırakır, evladını, karısını, akrabasını bırakır; ama, bunlarda soy sop yoktur; öyle ye
tiştirilmişlerdir ki, uhrevî hayata hazırlanmışlardır, şehit olacaklardır cennete gideceklerdir ve ora
da hurilerle, gılmanlarla kevser şarabı içeceklerdir. (ANAP sıralarından "Ooo" sesleri) Bu insanlar, 
dünya hayatında kadın bilmezler; ancak, savaşlarda ellerine geçirdikleri esirleri erkek ve kadın ola
rak bilirler ve oradan edindikleri dünyalıkları bilirler; esnaflık bilmezler; ama, sonradan, yıllar yılı 
bozulmuştur ve neticede, 15 Haziran 1826'da halline kadar varılmıştır. Bu yeniçerilerin başarıları 
buradan kaynaklanmaktadır ve Osmanlının başarısı da buradan ileri gelmektedir. Bu, nihayet, 1683 
Viyana Kuşatmasına kadar uzanmıştır. Viyana Kuşatmasında, Kırım Hanı Giray Han, Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşanın, kendisine göndermiş olduğu "bargir (beygir) eti yersiniz" filan gibi, izzeti
nefis kırıcı mektubundan dolayı etkilenmiş ve kendisine verilen görevden, köprüyü muhafaza et
mekten sarfınazar ederek, harbin kaderini değiştirmiştir. Osmanlı askeri Edirne'ye doğru kaçmıştır; 
kaçış, o kaçıştır. Osmanlı, artık, çöküşe gitmektedir. 1699 bunun tescilidir. Ondan sonra, geliyoruz, 
1839, 1856, 1877... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -Teşekkür ederiz Sayın Büyükerman. (FP ve DYP sıralarından "5 dakika daha ve

rin" sesleri) 

MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Efendim, Osmanlının devlet anlayışını iki 
vesikadan görüyoruz. Birisi, 614 yıl evvel I. Murad'ın Hacı Evrenos Beye vermiş olduğu, 1386 ta
rihini taşıyan, 614 yıl evvelki bir berattır. İkincisi, Kanunî Sultan Süleyman'ın halasının oğlu Bali 
Beye vermiş olduğu ve 474 yıl öncesine ait bir berattır. 

BAŞKAN - Sayın Büyükerman, teşekkür ediyoruz. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Bu iki berat arasında 140 yıllık bir zaman 

dilimi geçmiş olduğu halde, ikisinde de aynı ibareleri görüyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Büyükerman, teşekkür ediyoruz. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Osmanlının devlet anlayışını görüyoruz. 

Memleket önce Allah'ındır, saniyen Hazreti Peygamberindir, salisen padişahındır. ("Bravo" sesle
ri, alkışlar) Fakat, Hazreti Peygamberin bir Fedek toprağından ne ihtilaflar çıkmıştır, memleket 
peygamberin olmamıştır. 

BAŞKAN - Sayın Büyükerman, teşekkür ediyoruz efendim. 
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MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Osman Bey öldüğü zaman... 
BAŞKAN - Sayın Büyükerman... 

MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - ...bir çift çizmesi, bir mızrağı, bir de atı ve 
zırhı çıkmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Büyükerman, teşekkür ederiz efendim. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Devamla) - Bu gördüğünüz, Kanunî'nin fermanıdır. (Al

kışlar) 
BAŞKAN - Efendim, eğer, Sayın Büyükerman'ın bu derin bilgisinden istifade etmek istiyor

sanız, bir gün özel bir gündemle toplanırız, Sayın Büyükerman'ın bilgilerinden istifade edersiniz. 
(Alkışlar) 

Ben, İçtüzüğün bana verdiği sürelere itibar etmek zorundayım; kendimi öyle hissediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmının 1 ilâ 10 uncu sıralarında, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu kar
ma komisyonun, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin raporları vardır; ayrı 
ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Kâtip üye arkadaşımızın bu raporları oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci sıradaki, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ile ilgili yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında karma komisyon raporunu okutuyorum: 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/378) (S.Sayısı: 279) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekili 

Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazı
sı, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla, cürüm işle
mek için teşekkül oluşturmak ve telefon mulakematı mahremiyetini ihlâl suçu isnat olunan Diyar
bakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo

numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 

(1) 279 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir, 
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amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak, Di
yarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ertuğrul Yalçmbayır 
Bursa 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili muhalefet şerhimin açıkla

masıdır : 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2 nci sıradaki, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında karma komisyon raporunu okutuyorum: 

2. - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/379) (S.Sayısı: 280) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Aydın Milletvekili Ali Rı

za Gönül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla, 6136 Sayılı 
Kanuna muhalefet ve meskûn mahalde silah atmak suçu isnat olunan Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgilerle hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı-

(1) 280 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak, Ay
dın Milletvekili Ali Rıza Gönül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır : 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3 üncü sırada yer alan, Afyon Milletvekili Mehmet Telek'in yasama dokunulmazlığının kaldı

rılmasına ilişkin karma komisyon raporunu okutuyorum: 
3. -Afyon Milletvekili Mehmet Telek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/380) (S.Sayısı: 281) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Afyon Milletvekili Meh

met Telek'in yasama dokulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 132 nci 
maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla, tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçu isnat olunan Afyon Milletvekili Mehmet Telek 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ver
miştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıkların bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı-

(1) 281 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, 
Afyon Milletvekili Mehmet Telek hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır : 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

4 üncü sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki karma komisyon raporunu okutuyorum: 

4. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/381) (S.Sayısı: 282) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Ay

dın Ayaydın'ın yasama dokulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 132 
nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla, görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. Dosyada bu
lunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyonumuz, bütün de
mokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilme
lerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı 
bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, 
yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel 
olunmaması ve bağımsızlıkların bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini 
göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu yasaya dayandığı ve bu amacı taşıdığı 

(1) 282 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 5 2 3 -



T.B.M.M. B : 5 3 2 7 . 1 . 2000 0 : 1 

açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak İstanbul Milletvekili Ay
dın Ayaydın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi
ne karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Ertuğrul Yalçınbayın 

Bursa 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır : 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

îzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

5 inci sırasında yer alan, Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki karma komisyon raporunu okutuyorum: 

5. - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın 'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/382) (S.Sayısı: 283) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 4.11.199 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Sakarya Milletvekili Ne

zir Aydın'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 132 
inci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini alenen tahkir etmek suçu isnat olunan Sakarya Milletvekili Nezir Aydın hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün, onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıkların bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. 

(1)283 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın beyanlarının tahkir ve tezyif amacını değil, siyasî geliş
meleri eleştirme amacını taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle, Sakarya Milletvekili Nezir Aydın hakkın
daki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili muhalefet şerhimin açıkla

masıdır : 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

6 ncı sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki karma komisyon raporunu okutuyorum: 

6. - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/383 )(S.Sayısı 284) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 4.11.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili 

A.Nazlı Ilıcak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla, devletin aske
rî kuvvetlerine neşren tahkir ve tezyif etmek suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili A. Nazlı Ilıcak 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ver
miştir. 

İstanbul Milletvekili A. Nazlı Ilıcak, komisyonumuza gelerek sözlü savunma yapmıştır. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo

numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 

(1) 284 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. İstanbul Milletvekili A. Nazlı Ilıcak'ın beyanlarının tahkir ve tezyif 
amacını değil, siyasî gelişmeleri eleştirme amacını taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle, İstanbul Millet
vekili A. Nazlı Ilıcak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır: 

Siyasetin, milletvekilerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sağmağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

7 nci sırada yer alan, Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki karma komisyon raporunu okutuyorum: 

7. - Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/384) (S.Sayısı: 285) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Konya Milletvekili Lütfi 

Yalman'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 132 nci 
maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla, devletin em
niyet kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahkir etmek suçu isnat 
olunan Konya Milletvekili Lütfi Yalman hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 

(1) 285 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de, bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın beyanlarının tahkir ve tezyif 
amacını değil, siyasî gelişmeleri eleştirme amacını taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle, Konya Milletve
kili Lütfi Yalman hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Komisyon Başkanı ve üyeler 
Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili muhalefet şerhimin açıkla

masıdır: 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

8 inci sırada yer alan, Adana Milletvekilleri Recai Yıldırım ve Ali Halaman'ın yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki karma komisyon raporlarını okutuyorum: 

8. - Adana Milletvekilleri Recai Yıldırım ve Ali Halaman'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/251 )(S.Sayısı 286) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, 1.7.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Adana Milletvekili Ali 

Halaman'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı komisyonumu
zun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan ha
zırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 3.8.1999 günlü raporuyla, yasaklanmış yer
lere afiş yapıştırmak suçu isnat olunan Adana Milletvekili Ali Halaman hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Adana Milletvekili Ali Halaman, komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo

numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 

(1) 286 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Komisyonumuz Adana Milletvekili Ali Halaman'ın eylemini siyasî 
faaliyet kapsamında değerlendirmiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır: 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez hak
larıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığmağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça 1.7.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Adana Milletvekili Recai 
Yıldırım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı komisyonumuzun 
8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık 
komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 3.8.1999 günlü raporuyla, yasaklanmış yer
lere afiş yapıştırmak suçu isnat olunan Adana Milletvekili Recai Yıldırım hakkındaki kovuşturma
nın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyonu
muz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi ye
rine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; an
cak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için ol
madığım; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Komisyonumuz, Adana Milletvekili Recai Yıldırım'ın eylemini, si
yasî faaliyet kapsamında değerlendirmiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Komisyon Başkanı ve üyeler 
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Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır: 

Siyasetin, milletvekillerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını korumak ve kamu 
vicdanını tatmin için, suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları, 
en doğal, önlenemez haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

9 uncu sırada yer alan, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ile Diyarbakır Milletvekili 
Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki karma komisyon 
raporlarını okutuyorum: 

9. - Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ile Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğ-
lıı 'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/179) (SSayısı: 288) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça 17.6.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Kırıkkale Milletvekili Ke

mal Albayrak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı komisyonu
muzun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan 
hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 28.7.1999 günlü raporuyla, görevi kötüye 
kullanmak suçu isnat olunan Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo

numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak, Kı
rıkkale Milletvekili Kemal Albayrak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(1) 288 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklanmn kaldırılmasıyla ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır: 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibannı korumak ve kamu vicdanım tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça 17.6.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekili 

Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı 
komisyonumuzun 8.7.1999 tarilıli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 28.7.1999 günlü raporuyla, görevi kötüye 
kullanmak suçu isnat olunan Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo

numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak, Di
yarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır. 

. Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

10 uncu sırada yer alan, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatiboğlu ile Kırıkkale Millet
vekili Kemal Albayrak'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki karma komisyon 
raporlarını okutuyorum: 

10. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ile Kırıkkale Milletvekili Kemal Albay
rak'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/184) (S.Sayısı: 289) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça 17.6.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Kırıkkale Milletvekili Ke

mal Albayrak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı komisyonu
muzun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan 
hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 28.7.1999 günlü raporuyla, görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo

numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onlara ayncalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle, isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Kı
rıkkale Milletvekili Kemal Albayrak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır: 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, hakh-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(1) 289 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlıkça, 17.6.1999 tarihinde karma komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekili 
Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, 
komisyonumuzun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 28.7.1999 günlü raporuyla, görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen karma komisyo
numuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; 
ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis ça
lışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandı
ğı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak 
Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Komisyon Başkanı ve üyeler 

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili muhalefet şerhimin açıkla
masıdır: 

Siyasetin, milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu raporların tümü, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine ilişkindir. 10 gün içerisinde itiraz olunmadığı takdirde, bu raporlar kesin
leşmiş olacaktır. 

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

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

I. - Adana Milletvekili Yakup Budak ve 20 arkadaşının, asgarî ücretle çalışanların durumla
rının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Asgarî ücretlilerin içinde bulundukları sıkıntıların belirlenmesi ile hayat standartlarının yük

seltilmesi için alınacak tedbirleri ve asgarî ücret tespit yöntemlerinin, sosyal şartlar dikkate alına
rak yeniden belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 üncü ve 105 inci 
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

25.1.2000 

1-Yakup Budak 
2- Eyüp Fatsa 

3- Bülent Arınç 

4- Osman Aslan 
5- Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
6- M. Ergün Dağcıoğlu 
7- İsmail Özgün 
8- Sait Açba 
9- Kemal Albayrak 
10- Musa Demirci 
11- Mehmet Çiçek 
12- Rıza Ulucak 
13- Suat Pamukçu 
14- Ahmet Sünnetçioğlu 

15- Hüseyin Kansu 
16- Veysel Candan 
17- Mahmut Göksu 
18- Fahrettin Kukaracı 
19- Bekir Sobası 
20- M. Zeki Çelik 
21- Lütfi Yalman 
Gerekçe: 

(Adana) 
(Ordu) 
(Manisa) 

(Diyarbakır) 
(Bursa) 
(Tokat) 
(Balıkesir) 
(Afyon) 
(Kırıkkale) 

(Sivas) 
(Yozgat) 

(Ankara) 
(Bayburt) 
(Bursa) 

(İstanbul) 
(Konya) 
(Adıyaman) 
(Erzurum) 
(Tokat) 
(Ankara) 
(Konya) 

Asgarî ücret, işçilere normal çalışma günü karşılığı olarak ödenen, işçi ve ailesinin gıda, ko
nut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi ihtiyaçlarını günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre in
sanca yaşamasını asgarî düzeyde sağlayacak ücrettir. İşçinin yaşama düzeyini, büyük ölçüde, aldı
ğı ücret belirlemektedir. Bu nedenle, asgarî ücret, sosyal boyutlarıyla büyük önem taşımaktadır. 

- 5 3 3 -



T.B.M.M. B : 5 3 27 .1 .2000 0 : 1 

Çalışanların ailesi ile birlikte insanın onuruna yaraşır, çağın şartlarına uygun bir yaşam düze
yini sağlayacak, adaletli bir ücret ve diğer sosyal haklardan yararlanması için gerekli tedbirleri al
mak sosyal hukuk devletinin aslî görevlerinden biridir. Uluslararası düzenlemeler, ücret hakkını in
san hakları çerçevesinde güvence altına almıştır. 

Çağdaş ülkelerde insan haklan çerçevesinde değerlendirilen asgarî ücret, ülkemizde, maalesef, 
hep işçilerimiz aleyhinde belirlenmiştir. Özellikle, 1996 ve 1997 yıllarındaki asgarî ücretteki reel 
bir artış hariç, son yıllarda, asgarî ücret günün koşullarına ve yaşam standartlarına göre çok düşük 
belirlenmektedir. 

Asgarî ücret belirleme yönteminin yanlışlığından kaynaklanan sıkıntılar, 20 milyondan fazla 
insanımızı olumsuz etkilemektedir. Belirlenen asgarî ücretin zorunlu ihtiyaçları dahi karşılayama
yacak oranda olması, halkımızı bunalıma itmekte ve sosyal yaralara yol açmaktadır. Geçim sıkın
tısı içerisinde bunalan ailelerde huzursuzluklar her geçen gün artmaktadır. Boşanma, gayri kanunî 
yollara başvurma temayüllerindeki artışlar kaygı verici boyutlardadır. Gerekli eğitimi alamayan 
gençlerimiz arasında kumar, uyuşturucu, şiddet ve suç işleme oranlarının hızla artması, sosyal pat
lamaların sinyallerini vermektedir. 

Bir işçinin günlük 3 540 kalori ihtiyacı dikkate alınarak belirlenen asgarî ücrette yalnız işçi he
sap edilmekte, işçinin ailesi ve çocukları dikkate alınmamaktadır. Ülkemizde 4,5 olan hane halkı 
ortalaması gerçeği yok sayılmaktadır. Belirlenen asgarî ücret, bir ailenin mutfak masraflarını dahi 
karşılamaktan çok uzaktır. Anayasamız tarafından koruma altına alınan aile kavramının dikkate 
alınmaması büyük bir çelişkidir. 

Mevcut usulle asgarî ücreti belirlemek gerçekçi değildir. Konut, eğitim, giyim masrafları ve 
her gün zamlanan petrol ürünlerine paralel artan ısınma, ulaşım giderleri ayrı ayrı değerlendirile
rek asgarî ücret belirlenmelidir. 

Enflasyonun hedeflenen artış oranlarının üstünde çıkması sonucu, çalışanlarımız her yıl reel 
bir kayba uğramaktadırlar. Örneğin, 1999 yılında, hükümetin enflasyon hedefi yüzde 50 idi; halbu
ki, yüzde 68,8 olarak gerçekleşmesi nedeniyle çalışanlarımız yüzde 18,8 kayba uğradılar. Yeni be
lirlenen asgarî ücret artışının, 1999 yılı kaybını karşılaması bile mümkün değildir. Ayrıca, halk ara
sındaki tabiriyle mutfaklardaki gerçek enflasyon hiç hesaba katılmamaktadır. Bu nedenle, tespit 
edilen asgarî ücret, toplumu sefaletin de ötesinde, açlığa mahkûm etmiştir. 

Yetersiz seviyede belirlenen ücretten, bir de çeşitli adlar altında yüzde 25 kesinti yapılması, 
çalışanları sefalete mahkûm etmek demektir. Çalışanların yaşamlarını insanca sürdürebilmesi ön
celikli hedeftir. Asgarî ücretten alınan tüm vergiler kaldırılmalıdır. Böylece, kaçak işçi çalıştırma 
ve kayıtdışı işlemlerin ve yoğun işsizlik nedeniyle yapılabilecek istismarların da önüne geçilmiş 
olunacaktır. 

Günümüzde sanayi, hizmet ve tarım sektöründe çalışanların zarurî ihtiyaçlarının farklı olma
dığı gerçeğinden hareketle, asgarî ücretin tarım ve orman kesimi için belirlenmesi şartlarının yeni
den ele alınması gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan gerçekler asgarî ücretin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bu yetersizlik, 
sosyal sıkıntılara yol açan nedenlerin başında gelmektedir. Gerçekçi, bilimsel ve adaletli bir usul
le belirlenmiş, insan onuruna yaraşan asgarî ücret tespitine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN - Önerge bilgilerinize sunulmuş olup, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştır
ması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Danışma Kurulunun önerileri vardır; önce okutup işleme alacağım, sonra ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım: 
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V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1.-317 sıra Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler" kısmının 2 nci sırasına alınmasına ve 28.1.2000 Cuma günü Genel Kurul çalışmalarının ya
pılmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 33 Tarihi: 27.1.2000 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Aydın Tümen Ömerİzgi 

DSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanveküi 
İsmail Kahraman Zeki Çakan 

FP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Turhan Güven 

DYP Grubu Başkanvekili 
Öneriler: 
1- 27.1.2000 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı gün dağıtılan 317 sıra sayılı Bazı Ver

gi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2 nci sırasına alınma
sı önerilmiştir. 

2. 28.1.2000 Cuma günü Genel Kurul çalışmalarının yapılmaması önerilmiştir. 
BAŞKAN - Önerilerin lehinde ve aleyhinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Birinci öneriyi tekrar okutuyorum: 
1. 27.1.2000 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı gün dağıtılan 317 sıra sayılı Bazı Ver

gi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden gündemin 
"Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının ikinci sırasına alınma
sı önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edil
miştir. 

İkinci öneriyi tekrar okutuyorum: 
2. 28.1.2000 Cuma günü Genel Kurul çalışmalarının yapılmaması önerilmiştir. 
BAŞKAN - İkinci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... İkinci öneri 

de kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. 
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IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

11. - Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy işler i 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392) (S.Sayısı: 186) • 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon olmadığına göre, tasarının görüşmeleri ertelenmiştir. 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan. ve Bütçe 

Komisyonu raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 
12. -Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt

çe Komisyonu Raporu (1/620) (S. Sayısı: 317) (1) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen arkadaşlarımızdan, Fazilet Partisi Grubu adına, Bursa 

Milletvekili Sayın Altan Karapaşaoğlu; buyurun efendim. 
FP GRUBU ADINA MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; sıra sayısı 317 olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, Grubumuz adına görüşlerimi iletmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, malum olduğu gibi, bir ülkenin, bir milletin varlığının en önemli unsurla
rından bir tanesi de, o ülkenin vatandaşlarının, o ülkede çalışanların, o ülkenin nimetlerinden isti
fade edenlerin devlete verecekleri vergiyle ilgilidir. Vergi, elbette verilmelidir ve vatandaşın da 
hizmetine döndürülmelidir. Ancak, son yıllarda gelmiş bulunduğumuz noktada, vatandaşımız, öde
diği verginin kendine hizmet olarak dönmemesinden dolayı, ödediği verginin büyük bir bölümü
nün devletin müsrif harcamalarına gittiğini görmekten dolayı ve bu müsrif harcamalarının da kar
şılanması için vergilerin dışında piyasalardan yüksek oranda faizlerle borçlanmak suretiyle gideril
diğini görmesi ve bütçe gelirlerinin çok büyük bir miktarının da faize gitmiş olduğunu görmesi do
layısıyla, bir güvensizlik hissi içine kapılmış bulunuyor, girmiş bulunuyor. 

Dolayısıyla, ülkede bir istikrarsızlık varsa, ülkede bir düzensizlik: varsa, bunun bir ayağı da, 
bir ucu da, ekonomik sıkıntılardan neşet etmektedir. Bugün, gelişmiş ülkelere bakıldığında, geliş
miş ülkelerde fert başına millî gelirleri 20 000 doların üzerine çıkmış, 10 000 doların üzerine çık
mış olan ülkelerde, anarşi faaliyetlerinin, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin görülmediğini veyahut da 
eser miktarda, hissedilmeyecek miktarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, huzursuzlukların teme
linin altında yatan bir unsur da ekonomiktir. 

Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasın
da, Sayın Bakanımızın ve iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımızın anlayışlı davranmaları dola
yısıyla, uygun görüşler belirtmeleri dolayısıyla, bazı maddelerinde düzenlemeler, düzeltmeler ya
pılmıştır. Bundan dolayı, yasa tasarısı, tenkit edilecek durumda değildir; ancak, konu vergi kanun
larıyla ilgili olduğu için ve Avrupa Birliğine girme dönemecinde bulunduğumuz için bazı düzenle
melerin yapılması gerekiyordu. 

(1) 317 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu yasa tasarısının içerisinde yer alan maddelerde, çerçeve 2 nci maddede, Maliye Bakanlığı
na tanınan global teminat uygulanması yetkisi, teminat türünün çeşitlendirilmesi, şekli, uygun bir 
biçime getirilmiş bulunuyor. Bu noktada konu şöyle: İhracat yapan veya muvakkat ithal yoluyla ih
racat yapan sanayicilerimizin gümrüklere vermekte oldukları gümrük teminat mektupları, her işlem 
için ayrı ayrı oluyordu. Bu düzenlemeyle, şimdi, sürekli olarak götürdükleri getirdikleri malların 
arasındaki fark kadar, yani işletmelerinde kalan miktar kadar teminat vermek suretiyle, global bir 
teminat vermek suretiyle, yani tek teminat mektubu vermek suretiyle işin maliyeti daha ucuzlatıl
mış bulunuyor; işlem hacmi de daha azaltılmış bulunuyor. Dolayısıyla, bu madde, yukarıda, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda olumlu hale gelmiş bulunuyor. 

Yine, çerçeve 6 ncı maddede, Akaryakıt Tüketim Vergisiyle ilgili olarak düzenlemelerde bir
takım değişiklikler yapıldı. Bunun dördüncü fıkrasında yer alan "vergi nispetinin 50 katına kadar 
artırmaya" ibaresi -Bakanlar Kuruluna yetki verilen ibaresi- düzenlenerek "2 katına kadar" şeklin
de değiştirildi; bu da, olumlu bir düzenlemedir. 

Bunun dışında, içinde bulunulan ekonomik koşullarda, bu çerçeve 8 inci maddeyle ilgili ola
rak, işletmelerin malî bünyelerinin güçlendirilmesi amacıyla, kurumların gayrimenkul ve iştirak sa
tışlarından doğan kazançlarının sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul serma
ye iradı için beyanname verilmemesi ve başka gelirler nedeniyle verilen beyannamelere bu gelirle
rin dahil edilmemesi doğrultusunda yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme de, öyle zannediyo
rum ki/ekonomimize hız kazandıracak, sanayicimize, yatırımcımıza güven verecek bir unsurdur. 

Değerli arkadaşlar, bu tasanda en çok takdir edilecek unsurlardan bir tanesi de, deprem bölge
lerinde meydana gelen ekonomik zararların giderilmesi istikametinde -bir nebze de olsa giderilme
si istikametinde- yapılmış olan düzenlemedir. Bu düzenleme, deprem bölgesinde işyeri hasara uğ
ramış esnafın veya vefat etmiş olan esnafın bir başka bölgeden almış olduğu ve ödeyemediği mik
tara, Maliye Bakanlığının uygun gördüğü belgeler düzenlenmek suretiyle, alacaklı tarafından, tah
sil edilemeyen gelirler bünyesinde, zarar kaydedilmesi imkânı getirilmiştir. Bu düzenleme de, tak
dire şayan bir düzenlemedir. 

Burada, yalnız, akaryakıt vergileriyle ilgili düzenlemeler içerisinde, Maliye Bakanlığı ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı arasında görüşme safhasında bulunan LPG gazıyla ilgili bir
takım işler var ki, bu tasarı içerisinde henüz yer almadı. Bazı arkadaşlarımız şu ifadede bulundu
lar: "Taksi şoförleri, diğer araçlara göre ucuz LPG gazı kullanmak suretiyle haksız bir kazanç elde 
ediyorlar." Değerli arkadaşlar, buna katılmak mümkün değil. Neden değil; bir defa, taksici esnafı, 
öyle zannediyorum ki, yüzde 90'ı itibariyle yahut da yüzde 100'ü itibariyle LPG gazına dönmüştür. 
Neden dönmüştür; artık, geçim sıkıntısından, gelir eksikliğinden kurtulabilmek için dönmüştür. 
Bakınız, bu konuda bir uygulama tavsiye ediliyor; deniyor ki: "LPG gazı kullanan taksicilerden da
ha fazla vergi alınsın veya LPG gazı kullanan taksicilerden kullandıkları gaz başına farklı miktar
da vergi alınsın." 

Değerli arkadaşlar, biz bu yasaları niçin çıkarıyoruz; Avrupa Topluluğuna uyum sağlamak için 
çıkarıyoruz. Eğer taksici arkadaşlarımızla ilgili bir meselemiz varsa, Avrupa Topluluğuyla ilgili 
uygulamaları da tespit edelim, onlara göre kendilerine imkân tanıyalım. Nedir bu; bir taksici Av
rupa'da ne kadar gelir elde ediyor, yakıta ne kadar ödüyor, ne kadar masraf yapıyor; yani, kazancı 
nedir; bu oranı bulalım, bu nispeti bulalım; yani, geliri ile gideri arasındaki nispeti bulalım, o nis
pet dahilinde kendisine imkân tanıyalım. Eğer biz, efendim, yok, Türkiye'nin bütününü aynı şekil
de gelir eksikliğine uğratmak istiyorsak, bu yanlış bir düşüncedir. Taksici esnafı kendisini bir neb
ze de olsa geçindirme imkânı bulmuştur. Biz bu topluluğun gelirini azaltmak gibi bir gayret içine 
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düşmeyelim -ancak, diğer kesimlerin gelirlerini artırmak gibi bir gayret içine girelim- bu, toplum
da yanlış anlaşılır, yanlış bir imajı çağrıştırır; dolayısıyla, birtakım sıkıntıları da beraberinde geti
rir. Bakın, daha bu tasarının görüşülmesi başlar başlamaz taksici esnafımızdan muhtelif faks me
sajları almaya başladık bile. 

Değerli arkadaşlar, toplumun zaten içinde bulunduğu huzursuz bir ortamda bir başka kesimi 
de huzursuzluğa doğru götürmememiz, teşvik etmememiz gerekiyor. Eğer biz, birtakım uygulama
larımızda önümüze baz olarak Avrupa Topluluğu ülkelerini alıyorsak, o Avrupa Topluluğu ülkele
rinin gelir-gider seviyelerini de baz olarak önümüze almamız lazım. 

Yine, ayrıca, bu düzenleme içeresinde tenkit edilen konular vardı. Bu konulardan bir tanesi de 
"efendim, Türkiye'de kayıtdışı ekonomi çok fazladır; dolayısıyla, millî gelire göre hesapladığınız 
zaman, aslında, Türkiye'de millî gelire göre yüzde 19 olan vergi nispeti, daha düşük seviyelerde
dir, yüzde 14'tür, yüzde 15'tir." Böyle bir global hesaplamayla, vergi nispetlerinin artırılması gibi 
bir mesaj verilmiş bulunuyor. Eğer böyle düşünülürse, bu çok yanlış bir uygulama olur. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, Türkiye'de eğer kayıtdışı ekonomi varsa ve bu kayıtdışı ekonomi 
kayıt altına alınamıyorsa, o zaman, mevcutların içerisinde vergi artımını uygulamak, halkın deyi
miyle, tutulan kısrak dövülür hesabını gelir. Yani, elimize geçirdiğimiz işadamlarını, elimize geçir
diğimiz ticarethaneleri, elimize geçirdiğimiz küçük esnafı, sanayici ve çiftçiyi ezmek manasına ge
lir. Dolayısıyla, onların vergilerini artırmak değil, kayıtdışında duran birtakım kesimleri kayıt altı
na alma gayreti içerisine girmeliyiz. 

Tabiî, kayıt altına almak gerekir denildiği zaman da, copla, sopayla bu iş mümkün değildir; 
özendirici birtakım tedbirleri de gündeme getirmek lazımdır, onların o ürküntülerini gidermek la
zımdır. Bir taraftan teşviklerle, bir taraftan da zorlamalarla, elbette ki, kayıtdışı ekonomi kayıt al
tına alınmalıdır. Böylece devletimizin gelirleri artırılmalı, böylece fertbaşına millî hâsıla artırılma
lı, ülkede ekonomik seviye geliştirilmeli, üretim hızlandırılmalıdır. Üretimin hızlandığı yerde, el
bette, ki piyasalar canlanacak, ihracat artacak, dolayısıyla, enflasyon daha etkili bir şekilde düşe
cektir. 

Bu arada, tabiî, faiz oranlarındaki düşüşlerden dolayı, bankaları biraz daha denetim altına al
mak lazım. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bankalar, mevduat faizlerini süratli bir şekilde düşürdüler; ancak, 
vermiş oldukları kredilerin bazı çeşitlerinde, bazı cinslerinde önemli oranda yüksek faizler alıyor
lar hâlâ. Bu yüksek faizler, ekonomimizde girdi artışını meydana getiriyor, sanayicimizin, esnafı
mızın, köylümüzün maliyetlerini yükseltiyor; dolayısıyla, hedeflenmiş olan yüzde 25 enflasyonun 
üzerine çıkılacak mesajı veriyor. Dolayısıyla, bankaların biraz daha sıkı denetim altına alınması la
zım. Nasıl ki, malını mülkünü kiraya verenlerin kira hadlerini denetim altına aldık, baskı altına al
dık, o zaman, bankalara -kamu hizmeti yaptıkları için- durun arkadaşlar, sizin de, alacağınız faiz 
miktarının şu oranı geçmemesi lazım diyebilmemiz lazım. Elbette, bu söylediklerimiz, belki libe
ral ekonominin gereklerine ters düşen unsurlar; ama, mademki bir uygulamayı başlattık, kirayı yüz
de 25'te tutmaya çalışıyoruz, enflasyonu yüzde 25'te tutmaya çalışıyoruz, ücretlerimize yüzde 
25'ten fazla zam yapmayacağız diye gayret içerisinde bulunuyoruz, o zaman, Maliye Bakanlığımı
zın veya ilgili bakanlıklarımızın, bu konuda da dikkat göstermeleri gerekiyor; zira, sanayici, esnaf, 
tüccar, hâlâ kan ağlıyor faiz ödemekten. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa tasarısının, ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı olmasını di
liyorum, saygılarımı sunuyorum ve bu görüşlerimizin dikkate alınacağını umarak, hepinize başarı
lar diliyorum. Hayırlı günler efendim. 

- 5 3 8 -



T.B.M.M. B : 5 3 27 . 1 . 2000 0 : 1 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Karapaşaoğlu. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Bartın Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu; buyu
run efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA CAFER TUFAN YAZICIOĞLU (Bartın) - Sayın Başkanım, sayın 
milletvekilleri; Demokratik Sol Parti Grubu adına, Genel Kurulu saygıyla selamlarım. 

Katma Değer Vergisi Kanununda, Gümrük Kanununa atıflar yapılmaktadır. 4458 sayılı Güm
rük Kanununda yapılan değişiklikler çerçevesinde, Katma Değer Vergisi Kanununda gerekli dü
zenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Harçlar Kanunu ve Finansman Kanununda da, 
Gümrük Kanununa paralel değişiklikler yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Ülkemizde, deprem ve sel felaketinde zayi olan eşyalara ait olan Katma Değer Vergisinde in
dirim yapma imkânı yoktu; bu mağduriyet, bu tasarıyla giderilmektedir. Bu afete maruz kalan ille
rin milletvekilleri, bu sıkıntıyı çok iyi bilirler. 

Dünya fiyatlarındaki hızlı yükselme/akaryakıttaki nispî, vergilemeyle birleşince, yurtiçi akar
yakıt ürünlerinin fiyatları, akaryakıt ürünlerine uygulanan otomatik fiyatlandırma mekanizmasın
dan dolayı hızla yükselmiştir. Akaryakıt Tüketim Vergisinin daha rasyonel bir yapıya kavuşturul
masını teminen, nispî vergilemeden maktu vergilemeye geçilmesi, bu tasarıyla sağlanmaktadır. 
Akaryakıt Tüketim Vergisinden maktu vergilemeye geçilmesiyle, vergi hâsılatında zaman içerisin
de meydana gelecek aşınmayı önlemek amacıyla, maktu miktarların artış oranının, daha açık ifa
deyle yeniden düzenlenmesi ve bu verginin Hazineye intikal süresinin onbeş günlük dönemler ola
rak belirlenmesi ve verginin, her dönemi izleyen onuncu günün akşamına kadar beyan edilerek 
ödenmesi sağlanmaktadır. Bakanlar Kuruluna verilen artırma yetkisi, en yüksek vergi tutarının 2 
katıyla sınırlanmıştır. Akaryakıt Tüketim Vergisinde öngörülen maktu vergi uygulaması, Avrupa 
Birliği ülkelerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemin, özelleştirme uygulamalarında 
ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde önemli katkısı olacaktır. 

Tasarıyla, gelir kaybına sebebiyet verilmemekte, ilave gelir de beklenmemektedir. 

Ekonomik koşullarda işletmelerin malî bünyelerinin güçlendirilmesi amacıyla, kurumların 
gayrimenkul ve iştirak satışından doğan kazançlarının sermayeye ilavesi nedeniyle, ortaklarca elde 
edilen menkul sermaye iradı için beyanname verilmemesi ve başka gelirlerinde verilen beyanna
melere bu gelirlerin dahil edilmemesi sağlanmış; ayrıca, istisna kazançlarının stopaj oranını yüzde 
10'a kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketine maruz kalan kişilerden olan alacaklara uygulan
mak üzere, bu alacakların değersiz alacak olarak nitelendirilebilmesi veya şüpheli alacak karşılığı 
ayrılabilmesi için, Vergi Usul Kanununun 322 ve 323 üncü maddelerinin uygulanmasını kolaylaş
tıracak bir geçici düzenleme getirilmektedir. 

Yayın kuruluşlarının brüt reklam gelirlerinden alınan Özel İşlem Vergisi tutarı, bu kuruluşlar
ca ödenen eğitime katkı payı tutarının yüzde 10'uyla sınırlandırılmıştır. 

Tasarıyla öngörülen düzenlemeler, Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinin başladığı bir dönem
de önemli bir adımdır. Tasarıyı hazırlayan 57 nci hükümete teşekkür ediyor, Genel Kurula saygı
lar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Yazıcıoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş konuşacak. 
Buyurun Sayın Kabataş. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; görüşmekte olduğumuz 317 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözlerime baş
lamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1998 sonrası dönemde vergi, belki de Parlamento tarihimizde olmadı
ğı kadar, Yüce Meclisin gündeminde sık yer almaya başlamış bir konu. Hepiniz hatırlıyorsunuz, 
1998'in sıcak yaz günlerinde başlamış olan yoğun vergide reform tartışmaları ve Türkiye'nin önü
nü, ekonominin önünü vergi yoluyla açma tartışmaları sonuçlandırılmış ve büyük bir heyecan dal
gası içinde malî milat başlatılmıştır. ' 

Malî milat, vergide cumhuriyet tarihinin en büyük değişimini, en büyük reformunu gerçekleş
tirme iddialarıyla yürürlüğe konulmuştur. Bütün bunlara şu nedenle değiniyorum: Nereden başla
dık, nereye geliyoruz; olayı bir bütünlük içinde, bir perspektif içinde ortaya koymak açısından bun
lara değinmek ihtiyacındayım; ancak, cumhuriyet tarihinin en büyük vergi reformu, gerçekten, eko
nomide tüm aktiviteyi bloke etmiş, her kesimden ekonomik birimleri olumsuz etkilemiş, büyüme
yi olumsuz etkilemiş, kapasite kullanımını olumsuz etkilemiş, üretimi olumsuz etkilemiş ve 1999 
yılı sonuçları ortada; yüzde eksi 5,5 büyüme, yüzde 75 kapasite kulanımı, her sektörde ciddî üre
tim düşüşleri. 

1999 yılı bu büyük reformu yaşarken, yapılan büyük hatayı hükümet ve o dönemde bu tasarı
ya büyük destek veren kesimler fark etmiş ve dönüş için büyük bir esneklik yaratılmış, büyük bir 
manevra ortaya konulmuştur ve vergi tarihimizin en enteresan düzenlemelerinden biri yapılarak, 
büyük reform yasasının önemli hükümleri, refom diye tanımlanan tüm düzenlemeler, büyük bir pa
rantez içerisine alınarak, hiç uygulanmadan ya da kısmen uygulanmak suretiyle 3 yıl süreyle askı
ya alınmıştır. Böylece, operasyon için yaratılan büyük heyecan, başka bir reform adı altında formü
le edilmiş, Yüce Parlamentonun tasvibinden geçmiştir. Yapılan nedir; 1998'deki düzenlemelerin tü
münü askıya almak ve 3 yıl süreyle uygulamamak; ama, bu arada bazı yanlışlar da düzeltilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu yanlışlar nedir diye bakıyorum; 1998 yılı gelirleri üzerinden alınan 
vergi yüzde 25 ile 55 oranı arasında değişmektedir. Daha sonra, bu düzeltme operasyonu sırasında 
yüzde 5 ilave yapılmış, böylece 1998 yılı gelirleri yüzde 30, yüzde 60 oranı üzerinden vergilendi
rilmiştir ve buna son defa deprem vergisi adı altında koyduğumuz yüzde 5'i de ilave edersek -on
lar da 1998 yılı vergileri üzerinden alınıyor- 1998 yılı, büyük reform yılı diye anılırken, gerçekten 
vergi yükü açısından son yılların en talihsiz, en zor yılı olmuştur. 

Bütün bunlardan çıkaracağımız sonuç şu: 1998'de yapılan yanlıştır; 1999'da yapılan düzenle
meler yerindedir, 1999 yılı vergi düzenlemeleri, 2000 yılına sarkıtılacak şekilde gündemdeki yeri
ni korumuştur. Deprem vergisi adıyla getirilen düzenlemede, çok özel, depremle ilgisi olmayan bir 
düzenleme daha yapılmıştır değerli milletvekilleri. Biliyorsunuz, Akaryakıt Tüketim Vergisi, akar
yakıt ürünleri üzerinden nispî oranda alınan bir vergidir ve gelir idaresi için, gerçekten, verimi çok 
yüksek, tahsili çok kolay ve bütçeye sağladığı destek yönünden fevkalade olumlu yönleri olan bir 
vergidir. Vergide bu düzenleme yapılırken, yüzde 300 oranı yeterli bulunmamış ve bu oran, akar
yakıttaki vergi oranı yüzde 500'e çekilmiştir. Yüzde 500'lük oran uygulamasına geçilme fırsatı doğ
madan, bugün getirilen yeni düzenlemeyle bu sistemden tümüyle vazgeçilmiş ve yeni maktu ver
gileme dediğimiz bir sistem benimsenmiştir. Bütün bunlar, bir ay gibi bir süre içerisinde, bir yıl gi
bi bir süre içerisinde, vergide ve politikasında, yönetiminde sergilediğiniz, kendi içerisinde tutarlı
lığı tartışmalı uygulamalar ve düzenlemelerdir. 
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Değerli milletvekilleri, bu yükseltme operasyonunda, yani, akaryakıt vergilerini yüzde 
300'den yüzde 500'e yükseltme operasyonunda fiyat hareketleri neredeydi, nereye gidiyor, bugün 
nereye geliyor konusuna bakalım; çünkü, bu tasarının, üzerinde konuştuğumuz tasarının en temel 
maddesi, Akaryakıt Tüketim Vergisinde yapılan değişikliktir, sistem değişikliğidir. Onun dışında 
getirilen düzenlemeler, Gümrük Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerin, Katma Değer Vergi
si Kanunuyla uyumunu, Harçlar Kanunuyla uyumunu sağlamaktan ibaret, karşılıklı geçiş ve birbi
riyle Örtüşme düzenlemesidir, teknik açıdan yapılan rutin işlerdir; ama, bu düzenlemenin merkezin
de, temelinde, hepimizi yakından ilgilendiren akaryakıt gibi ekonominin en temel girdisi üzerinde
ki vergi sistemini tartışıyoruz, bir temel değişikliği tartışıyoruz. 

Bu değişiklikten önceki tablo neydi? Bu değişiklik yapıldıktan, Yüce Meclisin onayından ge
çerek bu tasarı yasalaştıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Biraz teknik gibi görünen bin 
konunun ayrıntılarına, lütfen dikkatle bakalım; çünkü, Türkiye'de yaşayan her kesimi, Türkiye'de 
tüketici olan her kesimi, üretici olan her kesimi yakından ilgilendiren bir düzenlemedir. 

Değerli arkadaşlarım, aralık ayında, deprem vergilerinin görüşüldüğü günlerde yapılan bir he
saplamada, 1 litre süper benzinin fiyatı 518 000 liraydı. Bu fiyatta, 314 890 liralık Akaryakıt Tü
ketim Vergisi vardı. Devlet, aralık ayında -kâr payları, dağıtıcı kârları da dahil- 143 000 bin liraya 
mal ettiği 1 litre akaryakıtı 518 000 liraya satıyordu; bunun 314 890 lirası Akaryakıt Tüketim Ver-
gisiydi. Dolayısıyla, vergilerin -KDV'yi de eklediğinizde- 1 litre benzinin fiyatındaki payı yüzde 
71,3 gibi bir rakamdı; bunun kabul edilebilir bir boyutu yok. Türkiye'deki tüketici 1 litre süper ben
zini, 1 litre mazotu, İsviçreliden, yani, yıllık geliri 30 000 bin dolardan fazla olan İsviçreli vatan
daştan daha pahalıya tüketir hale gelmiştir. Bunu kabul edebilmek mümkün değildi; ama, hükümet, 
o günkü yaklaşım içinde, bunu da yeterli görmeyerek, yüzde 300'lük oranı yüzde 500 olarak uygu
lamak için hazırlık yapmıştı ve yasa bu yönde değişmişti; şimdi, buradan geri adım atıyoruz. Geri 
adım atarken nereye geliyoruz, lütfen, bunlara bakalım. 

Yeni tasarıyla akaryakıtın vergilendirilmesindeki bu yüzde 500'lük nispî orandan vazgeçiliyor 
ve maktu sistem diye tarif ettiğimiz, bildiğimiz yeni bir sistem getiriliyor -bu maktu, sabit anlamın
da değil- gerçekten, Türkiye şartlarına uyumlandınlmış bir değişken vergi sistemi. Bu sistemde ne
ler var; nedir getirilen; akaryakıt fiyatları, bundan sonra, bu sistem içerisinde nasıl oluşturulacak
tır; çok basit; otomatik fiyatlandırma sistemi içerisinde günlük İtalya fiyatları FOB olarak alınacak, 
kur farkları; yani, aylık yüzde 2,1 diye tarif ettiğimiz kur artışları otomatik olarak akaryakıt fiyat
larına yansıtılacaktır. Değerli üyeler, yeni ürünlerden litre başına alınacak vergi, sabit rakam ola
rak tespit edilmiştir. Bu rakam, bir litre süper benzinde 291 955 liradır ve bu tutar, her ay gerçek
leşen toptan eşya fiyat artışları endeksi oranında -TEFE oranında- artırılacaktır. Bununla da yeti-
nilmeyecektir, mart-haziran döneminde, bu artırılmış oran, ayrıca, yüzde 2,6 oranında sabit bir 
oranla artırılmaya devam edilecektir. 

Bundan çıkan sonuç şu: Yüce Heyetiniz, Parlamento, aldığı kararla, haziran ayına kadar her 
ay, akaryakıt ürünlerine, muhtemelen yüzde 5'in altında olmayacak artışları onaylıyor. Hiç gecik
meden, her ayın 15'inden geçerli olmak üzere, bundan böyle, vergi, enflasyon artış oranında, ger
çekleşmiş enflasyona endekslenecek, bu artış oranı yüzde 2,6 daha artırılacak ve buna kur farkları 
da ilave edilecek. Bizim değerli tüketicilerimiz, üreticilerimiz, her kesimden insan da, bu zamlı ta
rifeyi, hiç aksatmadan, hiç gecikmeden ödemeye devam edecektir. Bu tasarıyla getirilen sistemin 
teknik çözümü, ayrıntısı budur. Yüzde 25 enflasyon hedefine göre ekonomide tüm göstergeleri 
yönlendirmeyi programlamış, taahhüt etmiş olan hükümet, önümüzdeki günlerde, ekonominin eri 
temel girdisi olan akaryakıta, muhtemelen yüzde 5'in altında kalmayacak zamları devam ettirecektir. 

- 5 4 1 -



T.B.M.M. B : 5 3 27 .1 .2000 0 : 1 

Efendim, Türkiye'de yeni kavramları tarif ediyoruz. Nedir yeni kavram: Beklenen enflasyon... 
Türkiye'de, özel sektör, işçi, çiftçi, emekli, küçük sanayici, tüccar, herkes, 2000 yılında, bütün fi
yatlarını, gelirlerini yüzde 25'e endekslesin. Bunun tek istisnası var; devlet... Hayır, devletin böyle 
bir yükümlülüğü yok. Devlet, kanunla bunu yazıyor; beklenen enflasyona göre değil, her ay ger
çekleşen enflasyona göre, akaryakıt üzerindeki verginin oranını, miktarını artıracaktır. TEFE, ocak 
ayında yüzde 5 artarsa, şubat ayında yüzde 5 otomatik olarak vergiye yansıyacaktır. Öyle, kurda 
olduğu gibi, yüzde 25 rakamını, yüzde 20 rakamını 12'ye bölüp, 12'de l'i kadar fiyat artışı diye bir 
hadise yok; vergi artışı, gerçekleşen enflasyon artı yüzde 2,6 oranında artı kur artışı oranında artı
rılmaya devam edecektir. 

Peki, nedir bunun sonucu: Bunun sonucu açık, programda belli değerli milletvekilleri. Vergi 
içinde akaryakıttan alınan vergilerin payı, yaklaşık yüzde 17-18 dolayında. 24 katrilyonluk vergi
nin nakit bazda yaklaşık 4,2 katrilyonu akaryakıt üzerinden alınacak; yani, biz, köyde traktörünü 
kullanan çiftçiden, dolmuşçudan, esnaftan, vatandaştan, arabasını kullanan herkesten, sanayiciden, 
tüm Türkiye'de topladığımız gelirin yüzde 18'i kadar, sadece tek bir kalem veya birkaç ürün setin
den vergi alacağız; bu düzenlemeyi bunun için yapıyoruz. 

Bunun ekonomik etkileri nedir, bu yüzde 25 enflasyon hedefine nasıl yansır; akaryakıtta bu 
oranda bir vergi artışı, programın enflasyon hedefini nasıl etkiler; onun hesabını doğru yapmak la
zım. Ama, hükümetin burada gözden çıkaramadığı tek hedef şu: Gelir, hedefi mutlaka tutmak zo
runda. Çok zor bir hedef. Devlet, 24 katrilyonluk vergiyi toplayabilmek için, akaryakıttaki gerçek
ten acımasız zam silsilesini, fiyat artışlarını Parlamentoya bugün onaylatıyor. Parlamento, ilk defa, 
vergiyi, aylık enflasyon oranında artırma yönünde, tarihinde olmayan bir kararı alıyor. Bizim sis
temimizde ne var; yeniden değerleme katsayısı var. Yeniden değerleme katsayısı, bir önceki yılda
ki fiyat artışlarının, aşağı yukarı, ortalamasına yakın bir rakam. Biz şimdi böyle yapmıyoruz. Akar
yakıt için özel bir sistem getirdik; her ay gerçekleşen enflasyonu, vergiye, tek gün bile gecikmeden 
yansıtıyoruz. Getirdiğimiz sistemin esası bu. Bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. 

Çok masum bir gerekçesi var tabiî tasarının. Maliye Bakanlığımız, bunu, Avrupa Topluluğu
na, Avrupa Birliğine uyum anlamında yaptığını söylüyor. Doğrudur; Avrupa Topluluğunda, endi-
rekt vergilerde, dolaylı vergilerde sabit tarife sistemi var. Biz de buna benzemeye çalışıyoruz; ama, 
herhalde, Avrupa Topluluğunda bunların güncel bazda enflasyona adjust edilmesi, hemen edilme
si, biraz daha artırılması ve Türkiye'deki fiyatların İsviçre fiyatlarının üzerine çıkarılması yönünde 
bir görüş yok. Üstelik de, tabiî, bunun, bir gelir ve ödeme gücü meselesi var; burayı da dikkate al
mıyoruz. Biz, Avrupa değiliz, Avrupalı kadar gelirimiz yok, sistemimiz de Avrupa'yla uyumlu de
ğil. Yani, şunu söylüyorum. Gerçekleşen enflasyon artı 2,6. Bunun fazlası kur farkı kadar vergiyi 
ödemek zorunda olan Türk çalışanı, işçisi, emeklisi, köylüsü, memuru, sadece, beklenen enflasyon 
kadar, yüzde 25'i aşmayacak gelir beklentisi içinde; ama, harcamalarında çok önemli bir payı olan 
akaryakıt harcamalarında vergi nedeniyle oluşan artış, muhtemelen, yüzde 60'ın, hatta, yüzde 80'in 
altına inmeyecek. Bunu neyle izah etmek mümkün? Bunu, ekonomik gerekçelerle izah etmek 
mümkün değil. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, bu tasarıda getirilen bu sistemi anlattıktan sonra, olumlu dü
zenlemeler de var; onlara da işaret etmek istiyorum ve bu, fiyat mekanizmasıyla ilgili görüşlerimi 
noktalarken, her şeye rağmen, hükümet, bugünkü sistemden; yani, yüzde 500'leri uygulama imti
yazından, vazgeçiyor; bir anlamda, akaryakıttaki otomatik fiyat artışlarını dengelemeye, frenleme
ye çalışıyor. Buradaki rakamlar da çok yüksek; ama, yüzde 500'lük yetkinin kullanım alternatifine 
göre biraz daha makul. Ben, uygulamada, biraz daha makul olunmasının ve bu zam tarifesindeki 
hızlandırılmış temponun düşürülmesinin doğru olacağını düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla, çok önemli bir düzenleme daha getiriliyor; bizim, Kurum
lar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi diye bildiğimiz ve özel sektör yatırımlarını, ekono
mik aktiviteyi teşvik eden bir hüküm var. Bu hükme göre, şirketler, büyük kuruluşlar, dağıtılan ve
ya dağıtılmayan kârları karşılığında bunları sermayelerine eklediklerinde, sermayelerini güçlendir
diklerinde, özkaynaklarına aktardıklarında, sadece yüzde 10 veya 15 arasında değişecek bir stopaj
la yetinecekler ve bir nihaî vergiyi bu şekilde üstlenmiş olacaklardır. Bu; Türk özel sektörünün, re-
el sektörde yatırım için tek kaynağımız olan, güvencemiz olan özel sektörün özkaynaklarımn, ma
lî yapısının güçlendirilmesi açısından, yerinde ve doğru bir düzenlemedir. Tabiî, yine, yabancı.or
taklıkları, yatırım teşvikleriyle yapılacak yatırımları özendirmek anlamında, atıl taşınmazların, te
sislerin aktive edilmesi anlamında burada getirilen vergi düzenlemesi, sıfır stopaj uygulaması ve bu 
stopajın nihaî oranda, vergi oranında uygulanması, doğru ve yerinde bir karardır. Bu nedenle, hü
kümetin bu yönde getirdiği düzenlemeyi biz de destekliyoruz; ekonomik mantığı doğru, düzenle
mesi doğru bir yaklaşım olarak ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Grup adına yaptığım bu teknik konuşmayı tamamlarken, bir temennimi 
tekrar ifade ederek, sözlerime son vermek istiyorum. Getirilen sistem, mevcut sisteme göre, biraz 
daha makul ve fiyat artışlarını dengelemeye yöneliktir; ama, kendi içinde yarattığı hızlandırılmış 
tempoyla, tüketiciyi, vergiler yönünden, fevkalade ağır bir baskı altına alacaktır. Bunu bilerek bu 
tasarıyı tartışmak gereği olduğunu ifade ediyorum. 

Her şeye rağmen, getirilen düzenlemenin, Türk ekonomisine, Türk Halkına, tüketicisine hayır
lı olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kabataş. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Mükerrem Levent; buyurun. (MHP 

sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında görüşlerimi açıklamak 
üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında, 1995 yılında yapılan Ortaklık Konseyi top
lantısında alınan kararlar çerçevesinde, 1996 tarihinden itibaren, Avrupa Birliği ile gümrük birliği 
uyumunu sağlamak amacıyla, 1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran ve 5.2.2000 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu çıkarılmıştır. 

Ülkemizde, ithalat işlemlerinin Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu, Gümrük Kanunu
na paralel olarak belirlenmekte ve Katma Değer Vergisi Kanununda, Gümrük Kanununa atıflar ya
pılmaktadır. Bu nedenle, 4458 sayılı Gümrük Kanununda değişiklikler yapılması gerekmektedir. 

1999 yılından itibaren, dünya petrol fiyatlarındaki hızlı yükselme, nispî vergilenmeyle birle
şince, yurtiçi akaryakıt ürünlerinin fiyatları, akaryakıt ürünlerine uygulanan otomatik fiyatlandır-

• madan dolayı hızla yükselmiştir. Bu nedenle, vergilerde esas olan, fiyatlar karşısında, zaman içeri
sinde, Akaryakıt Tüketim Vergisinin daha gerçek bir yapıya kavuşturulması için, nispî vergilendir
meden maktu vergilendirmeye geçilmesi acilen gerçekleştirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, tasarıya göre, Akaryakıt Tüketim Vergisinde nispî vergilendirmeden 
maktu vergilendirmeye geçiş yapılmaktadır. Şu anda uygulanmakta olan otomatik fiyatlandırma 
mekanizmasıyla, Türkiye'deki akaryakıt satış fiyatları, Akdeniz petrol piyasası ve dolayısıyla da 
dünya fiyatlarında ve Amerikan Doları kuruna bağlı olarak oluşturulmaktadır. 
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Akaryakıt Tüketim Vergisinin nispî olarak uygulanması nedeniyle gümrüksüz rafineri fiyatla
rında oluşan fiyat artışları tüketiciye daha yüksek tutarda yansımaktadır. Akaryakıt Tüketim Ver
gisinin maktu olarak uygulanmaya başlanmasıyla gümrüksüz fiyatlardaki artışların tüketiciye aynı 
oranda yansıması engellenebilecektir. 

Ayrıca, uyum sürecine girdiğimiz Avrupa Birliğinde, genel olarak, akaryakıt ürünlerinin ver
gilendirilmesi maktu olarak yapılmaktadır. Bu kanun değişikliğiyle, Avrupa Birliğiyle bu konuda 
da uyum sağlanabilecektir. 

Maktu Akaryakıt Tüketim Vergisi fiyatlarının uygulanmasıyla, akaryakıt ürünlerinde, geçiş 
aşamasında herhangi bir fiyat artışı öngörülmemekte; ancak, aynı vergi tutarında geçiş yapılması 
planlanmaktadır. 

Tasarı çerçevesinde, maktu vergi tutarları, her ay, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık 
olarak ilan edilen TEFE rakamına göre meydana gelen değişim oranında ve bu ilanı izleyen gün
den itibaren değişmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarıya göre, Bakanlar Kurulu, maktu vergi tutarlarını 
Euro veya yabancı para birimleri karşısında Türk Lirası olarak uygulatmaya ve gün ve ay olarak 
belirlemeye yetkili kılınmaktadır. Bakanlar Kurulu, söz konusu maktu Akaryakıt Tükeüm Vergisi 
tutarlarını artırma ve indirme yetkisine de sahiptir. 

Bu tasarının, milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını diler, Yüce Meclisinizi say
gıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Levent. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, buyurun Sayın Masum Türken 

' MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
kanun tasarısı, Türk vergi sistemine yeni bir sistemi getirmektedir. Her ne kadar, vergi kanununun 
bir bölümü, Gümrük Kanunundaki değişiklere paralel bazı değişiklikler getirmekteyse de, Akarya
kıt Tüketim Vergisinde, ilk kez, vergilendirme politikasında fiyatlandırmada verginin tarafsızlığı 
gündeme getirilmekte; vergi, fiyatlar belirlendikten sonra artacak ve bu, belli bir artış oranını geç
tiği zaman, hükümetin, bunu maktu olarak azaltmasına imkân verecektir. Bu nedenle, bu sistemin, 
özellikle tüketicinin lehinde değerlendirilmesi gerekir. Bunu, burada, bu tutanaklarda, tarihî bir 
nokta olarak belirtmekte yarar görüyorum. 

Eskiden, Akaryakıt Tüketim Vergisi nispî olarak belirlendiği için, petrol fiyatındaki artışlara 
paralel, hükümetin bir katkısı olmaksızın aynı anda yükselmekteydi. Şimdi ise, akaryakıtın, petro
lün, yurt dışındaki fiyat artışlarına karşılık, ülkemizde, bu fiyatlandırmayı izleyen ay, enflasyona 
paralel olarak artırılabileceği ve bu artış, öngörülen reel değerleri aştığı zaman, Bakanlar Kurulu
na verilen, maktu fiyatlardaki tenzilat dolayısıyla daha rcalize edilmeden kontrol edilmesi müm
kündür. 

Ben, sözlerime, özellikle şu satırın altını çizerek son vermek istiyorum: Bu vergi tasarısıyla, 
57 nci hükümet, vergi sistemine, ilk defa, fiyatlandırmada vergiyi tarafsız getiren bir uygulamayı 
getirmiştir. Bu uygulamanın ülkemize hayırlı olmasını, vergiyi kullanarak da haksız kazanç elde 
edenlere, aynı hükümetin bu sefer müdahale edip, o vergilerin belli kişilerin uhdesinde kalmasını 
engellediği için hayırlı bir uygulama olduğunu belirtiyor, saygılarımı sunuyorum. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyoruz Sayın Türkcr. 
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Maliye Bakanına vekâleten Orman Bakanımız Sayın Nami Çağan; kendisi aynı zamanda eski 
Maliye Bakanımız. (DSP sıralarından alkışlar) 

ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Başkanın da belirttiği gibi, Maliye Bakanına vekâleten karşınızdayım. 

Vergi yasaları tartışılırken, ekonomide, geçmişte meydana gelmiş, gelecekte meydana gelecek 
her türlü olumsuzluğu, malî milada, nereden buldun düzenlemesine bağlamak doğru değildir; bu 
düzenlemeler, konjonktürel nedenlerle üç yıl ertelenmiştir. Bugün, aradan yedi ay geçti, geriye iki 
yıl beş ay kaldı. Bu düzenlemeler yürürlüğe girecektir; 55 inci hükümet döneminde yapılan en 
olumlu düzenlemelerdir; çünkü, temiz topluma yönelen düzenlemelerdir. Eğer bir toplum "nereden 
buldun" sorusunu soramıyorsa, o toplumun temiz toplum olma iddiası kalmamış demektir. 

Aynı şekilde, bir toplum, kayıtdışı ekonomiyi kayıt içine alma iddiasını taşıyorsa, o toplum, 
yine "nereden buldun" sorsunu sormak zorundadır. Bu bakımdan, bu düzenlemeler geçici olarak 
kaldırılmıştır ve önümüzdeki dönemde, yine aynı reform niteliğiyle yürürlüğe girecektir. 

Önümüzdeki vergi yasa tasarısı, düzenleniş şekli itibariyle herhangi bir vergi yükü getirmiyor. 
İthalat işlemlerinde, Katma Değer Vergisi, Gümrük Yasasına paralel olarak yeniden düzenleniyor. 

Gümrük Yasası henüz yürürlüğe girmedi; 5.2.2000 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu iki yasa 
arasında belli göndermeler, atıflar var; bu bakımdan, bu paralelliği kurmak durumundaydık; bugün 
bunu yasalaştıracağız. Aynı şekilde, Harçlar Yasası ile Finansman Yasasında da Taşıt Alım Vergi
siyle ilgili hükümlerde, Gümrük Yasasına paralel değişiklikler getirilmektedir. 

Tasarı, aynı şekilde, deprem ya da sel felaketi nedeniyle zayi olan mallara ilişkin Katma De
ğer Vergisinin indirimine olanak tanımaktadır. Aynı şekilde, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan 
değişiklikle, şüpheli alacakların gider olarak yazılmasına, yine, deprem bölgesinde olanak tanıyan 
düzenleme getirilmiştir. 

Akaryakıt ürünlerinde ise, otomatik fiyatlandırma mekanizması dolayısıyla petrol fiyatların
daki artış, tüketici fiyatlarına kendisinin üzerinde bir artışla yansımaktadır. Bunun da nedeni, nispî 
vergi uygulamasıdır; yani, petrol fiyatındaki artış piramitleşerek tüketiciye yansımaktadır; maktu 
verginin bu şekilde bir piramitleşme etkisi bulunmamaktadır. Aynı şekilde, tersini düşündüğümüz 
zaman, petrol fiyatlarında bir azalma meydana geldiğinde, bu azalma, kendisinden fazla bir vergi 
yükü azalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, Maliye, gelir beklentisinde yanılgıya düşebilmekte-
dir. Maliyenin gelir beklentisinin de sağlıklı olabilmesi için, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gi
bi, Akaryakıt Tüketim Vergisinde maktu vergi uygulaması bu yasayla getirilmiş olacaktır. Vergi
nin fiyatlar karşısındaki tarafsızlığı, bu düzenlemeyle ortaya çıkıyor ve Akaryakıt Tüketim Vergi
miz daha rasyonel bir yapıya kavuşmuş oluyor. 

Maktu verginin çok önemli bir sakıncası vardır; o da, enflasyonist ortamda aşınır. Bunu önle
yici düzenleme de, yine, tasarı içinde mevcuttur. Maktu vergiler, aylık olarak, toptan eşya fiyatla
rı endeksine bağlanarak artırılmaktadır. Böylece, maktu verginin bu şekildeki sakıncası giderilmiş 
oluyor. 

Akaryakıt Tüketim Vergisinin Hazineye daha hızlı intikalini sağlamak için, vergi ödeme dö
neminde de kısıtlamaya gidilmiştir. 

Ayrıca, vergi yükünü azaltan bir Kurumlar Vergisi değişikliği de Plan ve Bütçe Komisyonun
da tasarıya eklenmiştir. Buna göre, kurumların aktifinde yer alan iştirak hissesi ve gayrimenkulle-
rin satışından doğan kârların sermayeye eklenmesinden dolayı ortakların elde ettikleri menkul ser
maye iradı beyanname dışı kalmaktadır. 
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Dolayısıyla, bütünüyle, bu tasarı, vergi yükünde artış değil azalış getiren bir tasarıdır. Siyasî 
parti gruplarımızın da onaylamasıyla, bu yasa tasarısının bugün geçirileceğini umuyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 

Şahısları adına, Sayın Turhan İmamoğlu?.. Yok. 

Sayın İsmail Özgün, buyurun. ! 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz, 

' 317 sıra sayılı, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısı hakkında, kişisel görüşleri
mi açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, vergi konusunu, bu kürsüden, bu dönemde, çeşitli vesilelerle konuşuyoruz 
ve hepinizin izlediği üzere, vergi konusunu henüz çözebilmiş bir durumda değiliz; çözemediğimiz 
için, sık sık Meclisin gündemine geliyor, burada müzakere ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şunu açık olarak ifade etmem gerekir ki, vergi sorununu çözemeyen ülke
lerin, ekonomiyle ilgili sorunlarını da çözmesi mümkün değildir. 

Sayın Maliye Bakanımız, 2000 yılı bütçesini burada arz ederken, "bu bütçenin en önemli ayak
larından birisi, üç ayağından birisi vergidir" diye söylemişlerdi, gerçekten de öyledir. Eğer, vergiy
le ilgili hedefleri tutturamazsanız veya vergiyle ilgili sorunları çözemezseniz, neticede, yaptığınız 
bütçelerin, hedefine ulaşması da mümkün olmayacaktır; ama, ne yazık ki, bugün Türkiye'de, vergi 
sistemimiz çökmüş vaziyettedir. Yani, doğru dürüst bir vergi sistemimizin olduğunu söylememiz 
mümkün değildir. Mevcut vergi sistemimiz, vatandaşa mal olmuş değildir. Vatandaşımız, bu siste
min içerisinde gönül rızasıyla yer almamaktadır. Sistemimiz, daha ziyade, birtakım dayatmalara ve 
birtakım zorlamalara dayanmaktadır; yani, tabiri hoş görürseniz, aba altından sopa göstermelere 
dayanmaktadır. 

Şimdi, getirdiğiniz kanun tasarısının gerekçesine bakınız, şöyle başlıyorsunuz: "Avrupa Birli
ğine uyum çerçevesinde..." Yani, Avrupa Birliğine uyum için bu kanunu getirdik diyorsunuz. İyi 
de, şimdi, Avrupa Birliğindeki vergi anlayışı ile bizim vergi anlayışımız nedir diye, ikisini yan ya
na getirip koyduğunuz zaman, aradaki büyük farkı hemen görürsünüz. Şimdi, Avrupalı bir maliye
ci, vergiyi şöyle tanımlıyor, bizde birçok vergi tanımı yapılır da, bir de Avrupalının gözüyle, Av
rupalı bir maliyecinin gözüyle vergi nedir diye bakarsak, adamlar şöyle tarif ediyor: Vergi, bir kim
senin, bir dostuna bir buket çiçek sunması gibidir; biz vergiyi öyle anlıyoruz diyor Avrupalı mali
yeciler. İyi de, biz nasıl anlıyoruz veya bizim vatandaşımız, bu vergi olayının içerisinde ne kadar 
gönül rızasıyla vardır dersek, hemen hemen hiç yoktur diyebiliriz; çünkü, vatandaşımız vergiye 
karşı tepkilidir, tepkili olmakta da, haklıdır. Neden; çünkü, biz, vatandaşa, ikide bir çıkıp diyoruz 
ki, bizim paraya ihtiyacımız var, kamu maliyemiz açık veriyor, şu kadar faiz ödeyeceğiz, şu kadar 
borcumuz var; bize, bir kere, bir defaya mahsus olmak üzere, şu kadar ek yergi vereceksiniz... Bu
nu, 1994, 1995 yıllarında yaşadık, geçtiğimiz günlerdeki ek vergiyle tekrar yaşadık; dolayısıyla, ar
tık, vatandaşın o "bir kere" lafına güvenmesi diye bir şey söz konusu değildir. Yani, o bir kere, bir 
kere lafı, artık, yalama haline gelmiştir ve vergi ciddiyeti diye bir şey kalmamıştır. 

Öbür taraftan, toplanan paraların yerli yerine harcandığına da, vatandaş inanmamaktadır. Bun
da da haklıdır; çünkü, bir bakıyorsunuz ki, toplanan paralar, bir kesime, bazı çevrelere transfer edi
liyor veya devletin israf kapısı haline gelmesinden dolayı da israf ediliyor. Onun için, vatandaş, 
toplanan paraların yerli yerince harcanmadığı inancında olduğu için, vergiye karşı tepkili durum
dadır. 
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Değerli milletvekilleri, o halde, burada yapılacak olan şey şudur: Öncelikle, vatandaşımızı ver
gi sistemimizin içerisinde gönül rızasıyla bulunur hale getirmemiz; yani, sistemi vatandaşa mal et
memiz lazım gelir; aksi takdirde, vergiyle ilgili konulan hedeflere ulaşmamız mümkün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun. 

İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) '- Şimdi, 2000 yılı bütçesindeki vergi hedefi yüzde 68'dir. Buna 
ulaşmak da, ekonominin içerisinde bulunduğu bugünkü şartlan, ekonominin büyüme hızının içeri
sinde bulunduğu şartlan dikkate alırsanız, o yüzde 68'lere, yüzde 70'lere ulaşmak fevkalade zordur. 
O halde, yapılacak şey şudur: Öncelikle, kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına almak ve adil, düşük 
oranlı vergiler uygulamak suretiyle, vatandaşımızı daha çok vergi vermeye özendirmek lazım ge
lir diye düşünüyorum. 

Diğer görüşlerimi, ileride, maddelerde arz etmek üzere, hepinize, saygılarımı, hürmetlerimi 
sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgün. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, AKAR
YAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KA
NUNU VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI "HAKKINDA KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı mad
desinin (1) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"b) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi 1(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) 
numaralı fıkrası hariç, geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hüküm
leri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali, (Bu Kanunun 11 in
ci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanunu
nun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından 
faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük 
idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) 

c) Transit ve gümrük antreposu rejimleri ile serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve güm
rük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerin uygulandığı mal ve hizmetler. 

2. Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tâbi tutulması veya aslî kıs
mına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir." 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın 
Ramazan Gül; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1 
inci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, ilgili madde, Gümrük Kanunuyla ilgili bir uyum maddesidir. 3065 sa
yılı Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan ithalat istisnası, Gümrük Kanu
nunun bazı maddelerine atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle, yürürlükten 
kaldmlan 1615 sayılı Gümrük Kanununun maddelerine yapılan atıflar, yeni, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun ilgili maddelerine uygun hale getirilmiştir. Bu çerçevede, aktarma rejimi, 4458 sayılı 
Gümrük Kanununda, transit rejimi içerisinde düzenlendiğinden, madde metninden çıkarılmış, 
"gümrük sahası" ibaresi "gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalar" olarak değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ha
riçte işleme rejimi ve geri gelen eşyaya ilişkin hükümlerine göre, geri gelen eşyanın yurt dışında 
kazandığı değer farkının istisnaya dahil olmadığına açıklık getirilmektedir. Geri gelen eşyanın 
Gümrük Vergisi muafiyet ve istisnalanndan yararlanmadığı hallerde, bu fıkra hükümlerinin uygu
lanmayacağı tabiîdir. 

Değerli milletvekilleri, vergi, bir milletin hükümranlık hakkının en açık göstergesidir. Anaya
samıza göre, vergi, kanunla konulur, kanunla kaldırılır. Verginin adil olması ve kişilerin ödeme 
güçlerine göre vergi alınması, yine anayasal bir kuraldır. Verginin toplanması kadar harcanması da 
önem arz etmektedir; çünkü, milletin dişinden tırnağından artırarak ödediği vergilerin, toplumun 
daha iyi bir refah düzeyine ulaşması için harcanması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, acaba, gerçekten, toplanan vergiler toplumun daha iyi bir refah düze
yine ulaşması için harcanıyor mu? Bunun en iyi göstergesi, hükümetin Parlamentodan geçirdiği 
2000 malî yılı bütçesidir. Bu bütçeye baktığımızda, toplanan vergilerin yüzde 80'den fazlasının, 
borç faizlerinin ödenmesine gittiğini görüyoruz. Daha açık bir anlatımla, 65 milyon yurttaş, bir 
avuç rantiyeci için çalışmaktadır. Bu acı gerçek, gerek bütçe görüşmeleri sırasında gerekse daha 
önce burada görüştüğümüz vergi yasalarının tartışılması sırasında ısrarla dile getirildi. Hükümetin, 
bu konuda sağlıklı öneriler getirmediğini biliyoruz. Hükümet, öneri getirmek bir yana, tümüyle 
Uluslararası Para Fonunun denetimine girmiş gözükmektedir. Aslında, alınan tüm ekonomik ted
birler IMFnin talepleri olarak gündeme gelmekte ve hükümetçe de itirazsız bir şekilde uygulan
maktadır. 

Açıkça söylemek gerekirse, bugüne kadar, IMF reçetelerini uygulayan hükümetler başarılı 
olamamıştır, bu hükümetin de başarılı olamayacağı açıkça gözükmektedir; ancak, bu hükümet, dar-
gelirli vatandaşlarımızı ezme konusunda başanlı olmuştur. İşçi, memur, emekli başta olmak üzere, 
tüm dar gelirliler, şu anda, ağır bir fatura ödemektedirler. Enflasyonu indirme pahasına, bu kesime 
ağır bir darbe indirilmiştir. Özveri, dar gelirliden beklenmektedir ve beklenmiştir de. Oysa, enflas
yon karşısında başarılı olmanın tek ve en önemli yolu/özverinin eşit paylaşımıdır; yani, üst gelir 
gruplarının daha çok özveride bulunmasıdır; ama, maalesef, Anasol-M Hükümeti bu konuda da 
üzerine düşeni yapmamıştır. Ancak, hükümetin yaptığı, daha önce de ifade ettiğim gibi, IMF'ye tes
lim olmak olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetin IMF'ye imzaladığı niyet mektubu, aslında bir 
teslim tutanağıdır, eli kolu bağlanan bir hükümetin içine düştüğü bir acizlik belgesidir. Bu niyet 
mektubuna göre, hükümet, enflasyonu, yıl sonunda yüzde 25'e indirecektir; ama, bu arada vergi 
gelirlerini de, bir önceki yıla göre, yüzde 66,3 oranında artıracaktır; yani, konsolide bütçe gelirle
rinde, bir önceki yıla göre öngörülen artış oranı ise yüzde 77,6'dır. Bu rakamların gerçekçi olduğu
nu kim söyleyebilir? Yapılmak istenen, açıkça, dar gelirlinin ezilmesidir. Memura, işçiye, emekli
ye vermeyeceksiniz; ama, sıra rantiyeye gelince kesenin ağzını sonuna kadar açacaksınız ve bunun 
adı da "halktan yana politika" olacak. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hükümetin ve bundan önceki hükümetin de temel 
özelliği, Türk vergi sisteminde yapılması gerekenleri bir deneme, bir sınama yöntemiyle bulmaya 
çalışmasıdır. Daha önce Parlamentoda görüşülüp iktidar oylarıyla kabul edilen pek çok vergi mad
desinin, bir süre sonra tersinin yapıldığını gördük; yani, hükümet, yaptığının arkasında olmamıştır. 
Bu da gösteriyor ki, bu hükümet, vergi uygulamalarında başarılı değildir, sağlıklı kararlar alama
maktadır. Her şeyden önemlisi, bu hükümet, vergi konusunda şeffaf değildir; hangi gelir grubunda 
kaç mükellef olduğunu dahi sağlıklı bilmemektedir. İnternete girdiğinizde, üç, dört yıl önceki ra
kamları bulabiliyorsunuz, bulduğunuz rakamlar da yetersiz. Böyle bir durumda, Maliye Bakanlığı
nın sağlıklı veri üretemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz; ya gerçekten gelir idaresi rakamlarından 
yoksun ya da elde ettiği rakamları, eleştiri korkusuyla, kamuoyundan gizlemektedir. Her iki durum
da da, Maliye Bakanlığının iyi bir sınav vermediğini söyleyebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken şu 
dilek ve temenniler gündeme getirilmiştir: Kamu finansmanının, içborç faiz ödemeleri nedeniyle, 
tıkanma noktasına geldiği; bu bağlamda, tüm vergi harcamalarını kapsayacak reformun en kısa sü
rede Meclisin gündemine getirilmesi ifade edilmişti. Sayın Bakan da, basında, zaman zaman, bu 
konulara olumlu cevaplar vermekteydi; yani, hem vergi yasaları hem de harcama reformuyla ilgili 
olarak, tasarıyı kısa sürede Meclise sevk edeceğinden söz etmekteydi. Acaba, Sayın Bakan, bu ko
nuda ne kadar samimidir? Bunu öğrenmek istiyoruz; çünkü, Türkiye, vergi değişiklikleri yeri de
ğildir. Sabah akşam vergi değişiklikleri yapılıyor; ancak, sonuçta, bütçenin düzelmediğini görüyo
ruz. Yapılan değişikliklerin çok da kalıcı olmadığını, biraz evvel arz ve ifade ettim; çünkü, sağlık
lı temeller üzerine oturtulmuş değildir. Gerekli ekonomik araştırmalar yapılmadan, sağlıklı verile
re dayanılmadan yapılan değişiklikler ekonomiyi olumsuz şekilde etkilemektedir ve bir süre sonra, 
koymuş olduğumuz yasalar tekrar değiştirilme durumunda kalmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - 1 dakika eksüre veriyorum. 
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Dileğimiz odur ki, vergiyle ilgili değişiklikler yapılmadan ön

ce iyi bir araştırma yapılmalı ve iyi bir temele dayandırılmalıdır. 
Değerli milletvekilleri, işin daha acı olanı şudur: Bu hükümet, enflasyonu indireceğini, bu ko

nuda kararlı olduğunu belirtmişti; ama, aynı hükümet, enflasyonu indiremeyeceğini kabul ederek, 
vergiyi, her ay için, enflasyona endekslemiştir. Üstelik, bunu yaparken de, Anayasanın ilgili mad
delerini açıkça görmemezlikten gelmiştir. 

Sonuç olarak, bu vergi yasasının bir oldubittiyle hazırlandığı, apar topar Meclis gündemine ge
tirildiği görülmektedir. Daha önemlisi de, bu hükümet, enflasyon konusunda başarısız olduğunu 
tescil ve ilan etmiştir. 

Tasarının ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gül. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö^ 

rüşmekte olduğumuz 317 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinde, Fazilet Partisi Grubu adı
na söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tümü üzerinde kişisel görüşlerimi açıklarken, bugün -Türkiyemizdeki, 
birçok vergiyle ilgili uzman kişilerin de ortak görüşü olarak söylemiştim- vergi sistemimiz, ne ya-
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zık ki çökmüş durumdadır demiştim. Vergiyle ilgili birçok düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor; 
ama, bu düzenlemeler önce yapılıyor, sonra geri adımlar atılıyor, yapılanlar bozuluyor ve bir türlü 
bu konuda istikrarı sağlayamıyoruz ve bu işi, uzmanların da işin içinden çıkamaz hale getiriyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde Ankara Serbest Muhasebeci ve Malî Müşavirler Odasının düzenlediği bir 
panel vardı; panel, vergi konusunu kapsıyordu; Parlamentomuzdan da, partilerimizi temsil eden ar
kadaşlarımızla o panele katıldık. Oradaki genel görüş, uzmanların da iştirak ettiği genel görüş, 
"Türkiye'de vergi sistemi, ne yazık ki, anlaşılabilir, uygulanabilir, basit, adil, herkesin kazancına 
göre. bir vergi sistemi değil, normal oranların tatbik edildiği bir vergi sistemi değil, aksine, çökmüş 
bir vergi sistemidir" şeklinde kayda geçirildi; gerçekten de öyledir. 

Şimdi, sıkıştığımız zaman, çeşitli şeyleri bahane ederek vatandaşımızdan vergi istiyoruz; ama 
toplanan paraların, vergilerin hesabını vermeye gelince, ona bir türlü yanaşmıyoruz. 

İşte, bugün, kayıtdışı ekonominin geldiği nokta bellidir. Son rakamlara bakılırsa,, aşağı yukarı 
yurtiçi gayri safî millî hâsılanın yüzde 45 civarı kayıtdışı ekonomiyi teşkil etmektedir. 

Şimdi, öncelikle vergiyle tanışmamış olan insanları, kazancı olan, para kazanan insanları ver
giyle bir tanıştırmak, bir defa, vergi dairesinin kapısı nereden açılır qnu göstermek lazım; arkasın
dan, toplanan vergilerin de hesabını kuruşu kuruşuna bu millete vermek gerekir; çünkü, milletin ka
fasında şöyle bir imaj yerleşmiş bulunmaktadır: "Bu hükümetlere ne kadar vergi verirseniz veriniz, 
sonuçta, toplanan vergiler mutlaka bir kesime, bazı kesimlere transfer edilecektir veya israf edile
cektir." Durum da odur. 

Şimdi, hem kamu maliyemiz şu kadar açık veriyor diyoruz, şu kadar para lazım diyoruz, 
IMPden şu kadar kredi talep ediyoruz; ama, öbür tarafta, bir de bakıyoruz ki, kamunun taşıtları 90 
000, 100 000'e gelmiş dayanmış. Şu kadar lojman var, şu kadar sosyal tesis var, eğitim tesisi var, 
kamp var, şu var, bu var. Bunların hepsi israf kapısıdır. Bunlara dayanmak mümkün değildir. 

Öbür taraftan, yolsuzluklar; hangi özelleştirmenin kapısını aralasanız, arkasından, birtakım 
peşkeş kokuları geliyor. Kamu bankaları emme basma tulumba gibi çalışıyor. Ne yazık ki, yerilen 
krediler geri dönmüyor. Bugün, Halk Bankasının -sadece onu söyleyeyim- bilançosundaki, takip
teki kredilerine bakarsanız, çok büyük rakamlara ulaşmıştır, verilen paralar geri dönmemektedir. 
Hatta, ödenmeyen kredilere yeni krediler açılmak suretiyle onların tahsili yoluna gidilmektedir; 
ama, başarılı olunamamaktadır. O bakımdan, bütün bu olaylar cereyan ederken, vatandaşımız bu 
manzarayı görüyor ve tabiî, vergiye karşı tepkili oluyor. 

Onun için, yapılacak olan şey, öncelikle, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması yönünde 
hükümetin gayret sarf etmesi lazım. Öbür taraftan da, yolsuzlukların ve israfın önüne geçecek dü
zenlemelerin buraya getirilmesi lazım, ödenebilir oranlarda makul vergilerin tahakkuk ettirilmesi 
lazım. 

Katma Değer Vergisi oranlarında artışlar yapıldı, son bir iki ay içerisinde; bu ekvergiler çık
tıktan sonra, yüzde 2 nispetinde, Katma Değer Vergisi oranları artırıldı. Şimdi, zannediyor ki, bi
zim maliyecilerimiz veya hükümetimiz, vergi oranlarını artırdığımız zaman, bizim de vergi tahsi
latımız artacak. Halbuki, tatbikatta, uygulamada bunun tersi olduğunu müşahede ediyoruz. Vergi 
oranlarını artırmak yerine, vergi oranlarını düşürerek, tabanı genişletmek suretiyle daha çok vergi 
toplamanın yoluna gitmek bir vergicilik prensibidir. 

Oranlan artırıyorsunuz, oranlar öyle bir yere geliyor ki, o vergi üzerinde birtakım hesaplar ya
pılmaya, birtakım anlaşmalar yapılmaya ve vergiden kaçınma yollan aranmaya başlanıyor. Geç
mişteki hayalî ihracatları hatırlayın; hayalî ihracattan dolayı ne kadar hayalî vergi iadelerinin ya-
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pıldığını hatırlayın; çünkü, o oranlar yüksekti ve o oranlar üzerinden birtakım menfaatlar sağlan
mıştı, en azından menfaatlar sağlamldığı iddiaları, şaibeleri ortaya çıkmıştı. Bence, hükümetin son 
zamanlarda yaptığı en büyük yanlışlıklardan birisi, sürekli vergi oranlarını artırma yönünde bura
ya düzenlemeler getiriyor olmasıdır. 

Şimdi, düşünün bir kere; 1998 yılında Gelir Vergisindeki vergi oranı, aşağı yukarı yüzde 
30'dan başlıyor, yüzde 60'a kadar gidiyor. Kurumlar Vergisine baktığınız zaman, Kurumlar Vergi
si, ondan sonraki stopajları ve ekvergileri de hesapladığınız zaman, yüzde 50'nin üzerinde, yüzde 
60 civarında-bir vergilemeyle mükellef karşı karşıya kalıyor. Şimdi, kazancının yarısından fazlası
nı devlete vergi olarak veren bu müesseseler, bu mükellefler nasıl ayakta duracaktır? Üstelik, bir 
de, enflasyona dayalı olarak enflasyon vergisi alınmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, o bakımdan, şu tasarıyla ilgili belki olumlu olumsuz birtakım şeyler söy
lenebilir; ama, bunlar, bugün bizim vergi konusundaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak olan düzenle
meler değildir. Eğer, gerekçede söylenildiği gibi, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde bunları ya
pıyorsak, o halde, Avrupa'daki vergi uygulamaları ne ise, oradaki vergi anlayışı ne ise, anlayışımı
zı değiştirmemiz, öncelikle, toplanan vergilerin hesabını verebilecek bir harcama reformunu bura
ya getirip konuşmamız ve insanları vergi vermeye ikna etmemiz lazım gelir. Yoksa, şu andaki ya
pısıyla, kamu maliyemiz, içerisine ne atarsanız atınız, yalayıp yutmaya hazır dipsiz bir kuyu nite
liğindedir ve gerçekten de insanlarımız, bu kamu maliyesinden yeterince istifade edememekte, bek
lediklerini alamamaktadır. 

Bugün, memurlarımız fevkalade büyük sıkıntı içerisindedir, kamu çalışanlarımız fevkalade 
büyük sıkıntı içerisindedir; yüzde 15'lere, yüzde 25'lere hapsedilmiş durumdadır. Öbür taraftan, es
naf ve sanatkârımız çok büyük sıkıntı içerisindedir. Geçtiğimiz hafta, Balıkesir'de esnaf ve sanat
kârlarımızın kefalet kooperatifinin kongresi vardı, beri de katıldım. Dertler diz boyu. Esnaf kan ağ
lıyor, siftah yapmadan dükkânını kapatıyor. Hakikaten doğrudur -Sayın Balıkesir milletvekilim, 
gözümün içine bakıyor- hakikaten, öyledir; ama, bunlara çözüm getirilmesi lazım gelir. Kredi ve
remiyoruz, kredi faizleri yüksek. Çiftçimiz perişan. Savaştepe İlçemizin -Sarıbeyler Nahiyesi da
hil- birçok köyünden, son günlerde faks alıyorum; Tarım Kredi Kooperatifine şu kadar borcum 
vardı, ödeyemedim, haciz geldi, yarın öbür gün hapse koyacaklar diye mektuplar alıyoruz. Durum 
bu kadar vahimken, çiftçimiz tarlasına giremez durumdayken, esnafımız dükkânını siftah yapma
dan kapatmak durumuyla karşı karşıyayken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, toparlayınız. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
... ne yazık ki, hükümet, kamu maliyemizi düze çıkaracak, yolsuzlukların üzerine gidecek, is

rafı önleyecek tedbirleri buraya getirmiyor; birtakım ufak tefek düzenlemelerle, burada, vatandaşın 
derdine derman olacak düzenlemeleri çıkaramıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, o bakımdan, dargelirli insanlarımızın sorunlarını çözecek düzenleme
lerin hükümet tarafından buraya getirilmesini arzu ediyoruz. Biz de, muhalefet olarak, bu tür dü
zenlemelere, elbette, elimizden gelen desteği veririz; yeter ki, çiftçimizin, esnafımızın, memurumu
zun, dargelirlimizin sorunları çözülsün ve biz de, iktidarıyla muhalefetiyle, burada, üzerimize dü
şen görevleri yapalım diye düşünüyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgün. 
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Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın İmamoğlu?.. 

M. TURHAN İMAMOĞLU (Kocaeli) -, Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili önerge yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 3065 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken katma 
değer vergisini teminata bağlatmak suretiyle işlem yaptırmaya, teminata tabi işlemleri tespit etme
ye, teminatın türü, şekli ve miktarı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN - 2 nci maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili 
Mehmet Dönen; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan yasa tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, özellikle, dahili işleme rejimi çerçevesinde ihracat yapan ih
racatçılarımızı yakından ilgilendiren bir madde. Hepimizin bildiği gibi, hükümetimizin aldığı eko
nomik kararlar doğrultusunda, özellikle kuru fiks etmesi dolayısıyla, ihracatçılarımız önümüzdeki 
sene çok önemli zorluklarla karşılaşacak ve büyük ihtimal, 1999 yılında olduğu gibi, 2000 yılında 
da ihracatımız eksi büyümeyle yoluna devam edecektir. 

1999 yılına baktığımızda, ekonomik göstergeler, özellikle büyümede eksi yüzde 5,5 bir büyü
me, yani, küçülme; yine, ihracatta yüzde 6'ya varan bir küçülme ve buna rağmen de, vergiyi, önü
müzdeki dönemde yüzde 66 artırmaya yönelik bir bütçe. Bunları gerçekleştirebilmek, yine, çok 
önemli saydığımız ihracatçı kesimin üzerine yeni yükler yüklemekle mümkün olacak. 

Değerli arkadaşlarım, ihracatçılar, gerçekten, zaten çok zor şartlarda ihracat yapıyor; yani, bu 
dahili işleme rejimi çerçevesinde ihracat yapan kuruluşlar, sanayi tesisleri, hammadesini veya yarı 
mamul maddeyi dışarıdan ithal ederek, onu Türkiye'de işleyerek ve katmadeğerini Türkiye'de bıra
karak, tekrar onu ihraç eden kesimlerdir. Bu kesimler, özellikle, büyük istihdam yaratmakta ve ih
racatımıza da çok büyük katkıda bulunmaktadır. Bu maddeyle getirilen ve bugüne kadar da yürür
lükte olan, özellikle ithal ettiği hammadenin veya yarı mamul maddenin KDV oranında teminat 
bulması ve bu teminatlar da, tabiî, beş altı yıla yayıldığı için, bunu yurt dışından getirip, ithal edip, 
tekrar ihraç edebilmesi bir beş altı ayı bulduğu için, bir yıllık süreyle teminat mektupları bulmak 
zorundalar. Bu teminat mektupları da, gerçekten, çok önemli yükler getirmekte bu ihracatçılarımıza. 

Bir örnek vermek gerekirse, bugün, buradan, özellikle demir sektöründe yarı mamul kütük ge
tiren ve bunu Türkiye'de işledikten sonra bir başka ülkeye ihraç eden haddehanelerimiz; yani, sa
nayi tesislerimiz, örneğin 10 000 ton civarında, kütük diye tabir edilen yan mamul madde ithal et
tiğinde, yaklaşık olarak tonunu 200 dolardan hesap ettiğimizde bunun yüzde 17 KDV'sinin temi
natını yatırmak için, aşağı yukarı, 200 milyar civarında bir teminat mektubu bulmak zorunda ve bu 
teminat mektubunu da bir yıllık bulmak zorunda. Bu da, ihracata önemli bir finansman maliyeti ge
tirdiği için bu işleme döneminde, ihracatçımızı zor durumlarda bırakmaktadır. 

- 552 -



T.B.M.M. B : 53 27 . 1 . 2000 O : 1 

Yarattığı katmadeğer bakımından, yarattığı istihdam bakımından ülkemize çok büyük katkıda 
bulunan bu ihracatçılarımızı korumak durumunda olduğumuzu buradan özellikle söylemek istiyo
rum ve bu ihracatçılarımızı bir kaçakçı gözüyle görmek, KDV kaçıracakmış gibi onları bir potan
siyel suçlu olarak görmek, ihracata çok büyük önem veren hükümetimize yakışır bir tavır değil; 
bence, bunların kaldırılması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, vergi yükü bakımından bir başka sektöre baktığımızda, yine aynı sıkın
tıyı, özellikle tekstil sektöründe de -en çok ihracat yapan bu sektörümüzde de- aynı sıkıntıyı gör
mek mümkün. 

Aslında, vergilendirme biçimleri, özellikle KDV'nin uygulanma biçimleri, Türkiye'de çok 
önemli bir olguyu gündeme getirmekte; o da, kayıtdışına kaçmayı gündeme getirmekte. Yani, şim
di, tekstilcileri düşünün, bir tekstilciden, katmadeğer üzerinden değil de bütünü üzerinden Katma 
Değer Vergisi aldığınızda, sonuç olarak, tekstilci çok büyük bir KDV ödemek zorunda kalıyor. 
Şimdi, pamukta yüzde 1 uyguladığınız KDV'yi, iplikte siz yüzde 15'in, yüzde 17'nin üzerine çıka
rırsanız, o insandan da, pamuğu 400 000 liraya alıp, 500 000 liraya mal ettiği zaman, 500 000 lira 
üzerinden KDV almaya kalkarsanız, sonuç olarak, o insanlar bu KDV'yi ödememek için kayıtdışı
na kaçar. Bunlar kayıtdışına kaçtığı zaman da, hem sigortalı işçi çalıştırmaz, onlar kayıtdışına ka
çar hem de vergisini ödemez, onlar kayıtdışına kaçar. Yani, siz, uyguladığınız vergi sistemiyle, ka-
yıtdışını teşvik etmiş olursunuz; ama, siz, bunun katmadeğeri üzerinden, yani, aldığı hammadde ile 
ürettiği mamul maddeyi sattığı fiyatın arasındaki katmadeğer üzerinden bu vergiyi alırsanız, hiç 
kimse kayıtdışına kaçmaz, daha çok Gelir Vergisi alırsınız, daha çok sigortalı çalışır, böylece sos
yal güvenlik kurumlarınızı rahatlatırsınız ve sonuç olarak da, kayıtdışılığı önlemiş olursunuz. 

İşte, bu vergi yasalarının temel amacı, bence, kayıtdışılığı önleyecek, yani, insanları vergi ver
mekten kaçar hale getirmeyecek düzenlemeler olmalıdır. Yani, insanları vergisini vermeye ve ka
yıt içine girmeye teşvik eden yasalar olmalı. Bunun aksine, siz "ben, zorla vergi alırım" derseniz, 
hiç kimse kendi kuruluşunu kapatmaz, hiç kimse göz göre göre bu kayıtdışının tatlı kârları varken, 
kayıt içine giremez. Hiç kimseyi, polis zoruyla da kayıt içine sokamazsınız. Bunları, bu ekonomik teş
viklerle kayıt içine almak ve ülkemizde gerçekten kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek durumundasınız. 

Az önce söylediğim gibi, ihracat, bizim için, ülkemiz için çok hayatî önem taşımaktadır. Ben
ce, ihracatçıyı, hiç olmazsa, dahili işleme rejimi içerisinde ihracat yapan; yani, dışarıdan yarı ma
mul veya hammadde getiren ve onu işledikten sonra tekrar ihraç eden firmalarımızı cezalandırma
mak gerekir; aksine, bu insanları, dünyadaki, özellikle bu pazar kapma kavgalarının çok yoğun ya
şandığı bir süreçte, globalleşme sürecinde daha çok teşvik etmek gerekir. Bunları hırsız gözüyle, 
bunları kaçakçı gözüyle görmemek ve bu insanları teşvik edecek uygulamaları getirmek durumun
dayız. Bunun için, bu ihracat rejimindeki, dahilî işleme rejimindeki hammadde ithal eden, yarı ma
mul madde ithal eden, onu işleyen ve sonra dışarı satan firmalardan KDV değeri kadar teminat 
mektubu almak, bence, çok doğru bir karar değil. Eğer, hükümetimiz bundan vazgeçerse, kaybede
ceği hiçbir vergi yok; bundan dolayı, ihracatçılarımız, özellikle maliyetlerini daha aşağıya çekecek
ler ve dünya pazarlarında daha iyi rekabet etme koşullarına kavuşacaklar. Tüm bunları yapabilmek 
için de, böyle, ufak tefek yönlendirmeler ve kural değişiklikleri çok önem taşımaktadır. Eğer, Ma
liye Bakanlığımız bunu dikkate alırsa, ihracatçılarımıza büyük katkıda bulunacağı kanısındayım. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
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2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nici madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - 3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (j) bendinde yer alan, "gümrük hat
tından geçilmesi" ibaresi "gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması", 12 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "gümrük hattından geçerek" ibaresi 
"gümrük bölgesinden çıkarak", 39 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan 
"gümrük hattından geçildiği" ibaresi "gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıl
dığı", 6 nci maddesinin (b) bendi "Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de 
faydalanılmasını", 30 uncu maddesinin (c) bendi "Deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar 
hariç olmak üzere zayi olan mallara ait katma değer vergisi" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyle ilgili olarak Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletve
kili Sayın Murat Akın konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Akın. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 

üncü madde üzerinde Grubum adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi Grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 3 üncü madde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 12/b ben
dinde bir değişikliği öngörmektedir. Malum olduğu üzere, 12 nci madde, ihracat teslimi ve yurt dı
şındaki müşteriler için yapılan teslim ve hizmetleri kapsamaktadır. 

Yine, aynı maddeyle -3 üncü madde- 39 uncu maddedeki vergilendirme dönemini ihtiva eden 
hükmün (c) bendi değiştirilmektedir ki, (c) bendinde de ithalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülke
ler arasındaki taşımacılık işlerinde "gümrük hattından geçildiği" ibaresi, Gümrük Kanununda yapı
lan değişikliğe paralel olarak değiştirilmiştir. 

Bu maddeyle, hizmetin Türkiye'de yapılması ve değerlendirilmesi hükmünü kapsayan eski 6 
nci madde "Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını" şeklinde değişti
rilmiştir. Bu değişiklik, bu çalışma dönemimizde, Gümrük Kanunundaki ifadeler, terimler parale
linde Katma Değer Vergisi Kanunundaki değişikliği kapsamaktadır. ' 

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanununa göre, zayi olan malların Katma Değer Vergisi indi
rim konusu yapılamamaktadır. Bu yeni değişiklik, deprem bölgesinde zayi olan malların Katma 
Değer Vergisinin indirim konusu yapılabileceğini hüküm altına almaktadır. Bilhassa, deprem böl
gesinde zayi olan malları kapsayan bu hüküm, faydalı bir düzenlemedir; çünkü, deprem bölgesin
de, insanlarımız, canlarını, mallarını, her şeylerini kaybetmişlerdir. Bu insanlar, Kızılaydan veya 
hayırsever vatandaşlarımızdan yardım beklerken, bunlarda olmayan bir malın Katma Değer Vergi
sini indirim konusu yapmak doğru olmayacaktır. Bu vesileyle, bu 3 üncü maddedeki bilhassa dep
rem bölgesinde zayi olan malların Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılması hükmüne ka
tılıyoruz ve bu değişikliği yerinde buluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, vergi politikası ve vergi yönetiminde esas hedefler, devletin, bu temel 
fonksiyonlarını yerine getirmek için gelire ihtiyaç duyması, vergi toplama gereğini doğurmuştur. 
Vergileme, zaman içerisinde, kamu hizmetleri için gerekli kaynağı sağlama yanında, tasarrufu, 
ekonomik büyümeyi teşvik, gelir dağılımını düzeltme şeklinde diğer sosyal ve ekonomik amaçlar 
içerisinde kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, verginin önemi, zaman zaman artarak, her dö
nemde yerini korumuştur. 
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Kamu finansman açığı giderek artan ülkemizde, vergi, en sağlıklı gelir kaynağı olarak, son yıl
larda daha önemli hale gelmiştir. Devletin vergi gelirleri, vergi tabanının genişliği ve vergi oranla
rının düzeyiyle ilgili, yakından bağlıdır. Vergi oranlarının indirilip, makul düzeye çekildiği bir or
tamda, yeterli vergi gelirini sağlamak, ancak vergi tabanının genişletilmesi ve vergi idaresinin, ver
gi kanunlarını etkin olarak uygulayacak şekilde güçlendirilmesiyle mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin vergilemede başarılı olabilmesi için, vergi kanunlarının ras
yonelliği yanında, vergi idaresinin, kanunları etkili bir şekilde uygulayacak teknolojik altyapıya, 
insan kaynağına ve ayrıca, vergi kaçağını caydırıcı bir vergi denetim mekanizmasına sahip olma
sıyla mümkündür. ' 

Biraz önce vergi artırıcı tedbirleri belirttim; ama, mevcut hükümet, biraz önce ifade ettiğim 
hususların dışında, her ay bir vergi kanununda değişiklik yapmak suretiyle vergi artışını sağlama
ya çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1999, kapanan yılda 27 katrilyonluk kamu harcamalarına karşılık, 18 
katrilyon vergi tahsilatı hedeflenmiştir; bu tahsilat, yüzde 4,5 sapmayla gerçekleşmiştir. Bütçe açı
ğı ise, kasım-aralık itibariyle 9,2 katrilyon olarak hedeflenmiş, kasım sonu itibariyle 8 katrilyonun 
üzerinde gerçekleşmiştir. 

Akaryakıt Tüketim Vergisine bakıyoruz, 1,5 katrilyon hedeflenmiş, kasım ayı itibariyle 1,2 
katrilyon akaryakıttan vergi sağlanmış. Öbür taraftan, devlet tahvili ve Hazine bonosundan tevki-
fat yoluyla sağlanan Gelir Vergisi ise 230 trilyon civarındadır. 

Bütçe açığı 9 katrilyondur ki, bu bütçe açığı, devlet tahvili ve Hazine bonosu vasıtasıyla bü
yük miktarda kapatılmıştır, 7-8 katrilyon lira, 1999 yılında bir ödeme yaptık, 2000 yılında 21 kat
rilyon lira bir ödemeyi, faiz ödemelerini daha hedefledik. 1999 yılı için 9 katrilyon lira yaptığımız 
ödemeden tahsil ettiğimiz vergi 300 trilyon lira civarında. Şu çiftçilerimize, 1999 yılında 350 tril
yon lira ödeme yapamadık; ama, onların traktörüne doldurduğu bir depo mazot 40 milyon lira ve 
40 milyon liranın 25 milyon lirası vergidir arkadaşlar. Acaba, bu, hangi hakkaniyet kaideleriyle 
bağdaşır? Bir traktörün deposu bir günde bitiyor. Bu çiftçi, acaba, nereden alacak bunu? 

Yine, bir minibüse binen insan, bir otobüse binen insan, bu getirilen Akaryakıt Vergisiyle, do
laylı bir vergi olmasına rağmen, fakir tabaka, alt tabaka direkt etkilenmektedir. Bu insanlar, acaba, 
bu ücretleri; minibüs ücretlerini, otobüs ücretlerini, taşıt ücretlerini nasıl ödeyecekler? Şimdi, bir 
emekliye, bir Bağ-Kur emeklisine, bir SSK emeklisine ilk fırsatta yüzde 10, yüzde 15 ödeme yap
tığınızı ifade ettiniz; halbuki, bunda da hilei seriye yoluna gittiniz; 92 milyon lira alan bir emekli
ye, ocak ayında yaptığınız ödeme 96 milyon lira. Sizin yüzde 15 hesabınız bu mudur acaba?! 

Değerli milletvekilleri, hükümet, bu millete hiçbir şey veremedi; ama, biz de, Meclis olarak, 
bu hükümetin hiçbir şey veremediğini, noter gibi burada tasdiklemek suretiyle, bu hükümete öyle 
bir avans verdik ki, her ay bir vergi kanununda değişiklik yapmak suretiyle, bu insanları perişan et
ti. Çiftçi, şekerpancarı üreticisi, daha söküm avansını alamadı. Şimdi, hükümet, övünüyor, sevini
yor, diyor ki: "20 katrilyon lira, 10 katrilyon lira faiz ödemelerini gününden önce yapıyoruz, dış-
borç ödemelerimizin taksidini gününde yapıyoruz, tıkır tıkır ödemeleri yapıyoruz." Peki, faiz öde
melerini yapıyorsunuz da, bu fakir fukarının malını aldınız, teslim aldınız; bunun söküm avansla
rını niçin ödemiyorsunuz? (DYP sıralarından alkışlar) Faizleri vaktinden önce ödeyeceğinize, vak
tinde ödeseniz de, bundan Uç ay Önce, beş ay önce ödenecek söküm avans paralarını ödemiş olsa
nız; ama, bu köylü, fakir fukara size oy vermedi diye böyle cezalandırıyorsanız, şimdi, size, me
murlar da oy vermeyecek, işçiler de oy vermeyecek. Geçmişte, cüzi bir hatadan bazı sıkıntılar doğ
du; ama, sizler öyle bir hale geleceksiniz ki, bu sıralarda oturamayacaksınız, kulislerde oturanların 
içinde, Genel Kurulu takip edeceksiniz; çünkü, millet perişan, aç, açıkta; size bakıyor, bize bakı
yor "ne verdiniz?" diyor her ay bir vergi kanununda değişiklik yapıyorsunuz diye. 

- 555 -



T.B.M.M. B : 53 27 .1 .2000 O : 1 

BAŞKAN - Sayın Akın, sürenizi 1 dakika uzatıyorum; toparlayınız. 
MEHMET ARSLAN (Ankara) - Devlette ne kalmış ki ne vereceğiz; hepsini kurutmuşsunuz! 
MURAT AKIN (Devamla) - Devlette ne kaldığını ifade edeyim size; 27 katrilyon lira harca

ma yaptınız 1999 yılı bütçesinde. Bunun 10 katrilyon lirasını zenginlere verdiniz. 1 katrilyon lira
yı çiftçiye vermiş olsaydınız... 65 milyon nüfusun 24 milyonu çiftçiydi; işte, o 1 katrilyon lirayı ona 
vermediniz, son 5 bankaya 8 milyar doları verdiniz. Onun 1 milyar dolarını çiftçiye vermiş olsay
dınız, işte, biraz önce ifade ettiğim gibi, siz, gelecek seçimde, kuliste burayı takip etmez, Genel Ku
rulda yerinizde dururdunuz; ama, baltayı kendi ayağınıza vurdunuz. İşte, inşallah, sizin akıbetiniz 
şer, bizim akıbetimiz bu gidişle hayır olacak. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Sayın Başkan, hayal içinde yaşıyor. 
BAŞKAN - Grupları adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi

nin dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu 
harçları" ibaresi, "Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu 
harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları" şeklinde, aynı 
fıkrada yer alan "on katına" ibaresi "yirmi katına" şeklinde, (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erba
bına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (14) nu
maralı bendi ile aynı tarifenin "X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçla
rı" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (9) sayılı tarifenin "V- Teknik muayene harç
ları" başlıklı bölümüne, "muayenelerinden, (7 460 000 TL.)" bendinden sonra gelmek üzere "LPG 
tesisatı bulunan taşıtların yukarıdaki bent uyarınca yapılacak muayenelerinden (7 460 000 TL.)" 
bendi eklenmiştir. 

"14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: 
Gümrük müşavirliği izin belgesi 171200 000 TL. 

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 85 580 000 TL." 
"X - Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları: 
1. Genel antrepo izin belgeleri: 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden : 
- Açma 2 247 260 000 TL. 
- İşletme ( Her yıl için) 749 060 000 TL. 
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden: 

- Açma 1 498 160 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
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c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden: 
-Açma 1498 160 000 TL. 

- İşletme (Her yıl için) 749060 000TL. 

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden: 
-Açma 1498 160 000 TL. 

- İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma 
izin belgelerinden: 374 510 000 TL. 

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden: 374 510 000 TL. 
2. Özel antrepo izin belgeleri: 

-Açma 1123 600 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 556 440 000 TL. 
3. Geçici depolama yeri izin belgeleri: 
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden: 
-Açma 2 247 260 000 TL. 

- İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden: 
-Açma 1 123 600 000 TL. 

- İşletme (Her yıl için) 556 440 000 TL." 

BAŞKAN - 4 üncü maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 

Önerge yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. - 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 3 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında ithal 
edilen diplomatik taşıtlarla, aynı Kanunun 128 ilâ 134 üncü maddeleri kapsamında, Türkiye'ye ge
çici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen Türkiye Gümrük Böl
gesi dışında yerleşik kişilerin beraberlerinde getirdikleri taşıtlar," 

BAŞKAN - 5 inci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 

Önerge yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. - 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Matrah ve Vergi Tutarı 

Madde 4. - Akaryakıt Tüketim Vergisi, verginin konusuna giren malların satışı sırasında satış 
miktarı üzerinden aşağıda yazılı tutarlarda hesaplanır. 

Kurşunsuz benzin 287 650 TL/Litre 

Süper benzin , 291 955 TL/Litre 
Normal benzin 277 939 TL/Litre 
Gazyağı 199 069 TL/Litre 
Motorin 192 192 TL/Litre 
Marinediesel 192 192 TL/Litre 
Kalorifer yakıtı 53 547 TL/Kilogram 
Fuel oil çeşitleri 7 620 TL/Kilogram 
Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri 1 581 TL/Kilogram 
(LPG, bütan, propan) 
Maktu vergi tutarları her ay, bir önceki ayda uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık olarak ilan edilen toptan eşya fiyatları endeksinde bir 
önceki aya göre meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanını izleyen günden itibaren de
ğişir. 

Bakanlar Kurulu, maktu vergi tutarlarını Avrupa Para Birimi (Euro) veya yabancı para birim
leri karşılığı Türk Lirası olarak uygulatmaya ve uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirle
meye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki fıkralara göre uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal iti
bariyle ayrı ayrı veya topluca en yüksek vergi tutarının iki katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar 
indirmeye; bu sınırlar içerisinde ürün türleri, çeşitleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre 
farklı tutarlar belirlemeye; maktu vergi uygulanacak birimleri kilogram, litre, metreküp, kilokalori 
veya bunların alt ve üst birimleri olarak değiştirmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 
BAŞKAN - 6 ncı maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili 

Sayın Oğuz Tezmen. (DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Tezmen. 

DYP GRUBU ADINA OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz, bazı vergi kanunlarında değişikliğe ilişkin kanun tasarısının 6 ncı maddesiy
le ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşünü açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Aslında, getirilen kanun tasarısının en önemli maddesi bu denebilir; çünkü, hatırlarsanız, ocak 
ayı başında, uzun çalışmalardan sonra, Türkiye'de, artık, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma meka
nizmasının devreye alınacağı ve bunun büyük bir reform olarak getirileceği ifade edilmişti. Ger
çekten de, bunun, gerek TUPRAŞ'ın özelleştirilmesinde gerek Petrol Ofisinin özelleştirilmesinde 
çok müspet sonuçları olacağı, Türkiye'de, akaryakıt fiyatlandırmasında önemli bir reform olacağı 
dile getirilmişti. Gerçekten de, ocak ayından sonra, bu uygulama gündeme geldi, çalışmaya başla
dı. Hatta, geçtiğimiz aralık ayında gelen deprem vergisiyle ilgili olarak da, bu Akaryakıt Tüketim 
Vergisindeki yüzde 300 oranı yeterli görülmedi, yüzde 500'e çıkarıldı. Ancak, ne olduysa, birden
bire, hükümet, politika değiştirme kararına vardı; çünkü, akaryakıt fiyatlarında, sık sık ayarlama ih-
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tiyacı ortaya çıkıyordu. Aslında, Türkiye'deki enflasyonu, döviz kurlarını dikkate alarak, bu hazır
lığın, otomatik fiyatlandırma gündeme geldiği zaman getirilmesi gerekirken, yazboz tahtası gibi, 
tekrar bu da değiştirilip, yeni bir reform olarak önümüze getiriliyor. 

Şimdi, belki, getirilen bu maktu düzenleme, fiyat artışlarım, hafta içinde olmaktan büyük öl
çüde kurtaracak niteliktedir; çünkü, bu fiyat artışları, artık, haftada bir iki sefer olmak yerine, bel
ki daha az olacak. Aydan aya mutlaka olacak; ancak, akaryakıt fiyatlarında ya da döviz kurunda 
ciddî bir sıçrama olmazsa, ay içinde, artık, akaryakıt fiyatlarında büyük değişiklikler olmayacak gi
bi gözüküyor. 

Bu, bir avantaj gibi gözüküyor; yalnız, akaryakıt fiyatlarının otomatik sistemde çalışmasında, 
petrol fiyatlarında meydana gelen artış hemen yansıdığı gibi, petrol fiyatlarında meydana gelen 
azalışlar da vergi oranıyla beraber... 1 puanlık artış yüzde 300 olarak artarken, 1 puanlık azalış da 
3 katı olarak azalıyordu. Şimdi, bu getirilen sistemle, aslında, enflasyona uygun olarak, petrol fi
yatlarının artışı güvence altına alınıyor. Her ay, enflasyon rakamı açıklandıktan sonra, bundan böy
le, hepimiz, petrol fiyatlarında bir artış beklemekteyiz. Ayrıca, o da yetmiyor; mart, nisan, mayıs, 
haziran aylarında, bu enflasyondaki artışın üzerine de, her ay, yüzde 2,6'lık bir artış da ekleniyor. 

Burada en önemli unsurlardan bir tanesi de, artışı güvence altına alan bu düzenleme, petrol fi
yatlarında meydana gelen azalışı güvence altına almıyor, orada otomatik işleme yok. Orada ne olu
yor; petrol fiyatlarında azalış meydana geldiği zaman, bu petrol fiyatlarındaki azalışın fiyata yan
sıması, verginin sabit olması nedeniyle çok cüzi bir hale getiriliyor. Burada tüketicinin lehine gibi 
gözüken bu düzenleme, aslında, tüketicinin aleyhine çalışacaktır; çünkü, dünya petrol fiyatları, 
uzun yılların en yüksek seviyelerine yaklaşmış durumda ve 27-29 dolar arasında değişmektedir. 
Önümüz yaza doğru gidiyor, dolayısıyla, petrol fiyatlarında daha fazla artış beklemek mümkün de
ğil. O zaman ne olacak; önümüzdeki dönemde petrol fiyatları aşağı inmeye başlayacaktır; ancak, 
bu aşağı inme, fiyatlara yansıtılmayacaktır. Bakanlar Kurulunun, toplanıp, fiyatın indirilmesi için 
karar alması gerekiyor; sistem, ancak, bir idarî tasarrufla çalışır hale getiriliyor. Fiyatın artışı enf
lasyona endekslenmiş; ama, azalışı idarî karara bağlanmış. Tüketicinin yararına olan bir düzenle
me burada gözetilmemiş, devletin vergi gelirleri, devletin kaynak ihtiyacı ön plana geçirilmiştir. 

Tabiî, bunlar, esasında, yüksek akaryakıt fiyatından mustarip olan vatandaşı perişan etmekte
dir, gerçekten sıkıntıya sokmaktadır. Aslında, petrol fiyatlarında herhangi bir azalış ortaya çıktığı 
zaman, bunun, hükümet tarafından derhal yansıtılma düzenlemesinin de yapılması, getirilmesi zo
runlu; çünkü, petrol fiyatlarındaki, özellikle benzin ve mazot fiyatlarındaki artış, artık, çiftçiyi üre
tim yapamaz hale getirmiştir. Aslında, benzin fiyatlarındaki artış da, daha çok, ortadirek tabir edi
len kesimi vurmaktadır; çünkü, büyük iş sahipleri, bunu masraf olarak yazma imkânına sahiptir; 
benzine ödedikleri parayı masraf gösterip vergiden düşme imkânına sahiptir; ama, toplutaşıma ola
naklarının yeteri kadar gelişmediği ülkemizde, işine arabasıyla gitmek zorunda olan karı-kocanın 
üstlendiği bu vergi yükü, gitgide ağırlaşmaktadır. Gerçekten, araba sahibi olmak büyük bir işken
ce haline dönüşmüştür. Dolayısıyla, Türkiye'de sadece akaryakıttan değil, akaryakıt dışındaki kay
naklardan da vergi alınmasını düşünmek lazım. 

Bizim sistemimizde kolaycılık vardır; öncelikle, bulduğumuz bir kaynağın üzerine gidip, onu 
istismar ederek, devamlı ondan vergi almak suretiyle, onu kurutur hale geliyoruz. Gerçekten, sis
temin bütün olarak planlanması, nereden ne ölçüde kaynak transfer edilebileceğinin ciddî bir bi
çimde etüt edilmesi ve ona göre kararlar alınması gerekirken, acil kaynak ihtiyacımız var, ne yapa
lım; cep telefonu herkeste var, cep telefonuna bindirelim; akaryakıt kolay ve kaçağı olmayan bir 
vergileme yöntemi, ona bindirelim... Daha önce, millî piyango ve benzeri şeyler vardı, bunların 
üzerine vergi konuldu; ama ne oldu, bakın, insanlar, artık, piyango bileti alamaz hale geldi; akar
yakıtta da ciddî azalışlar gündeme gelmiştir. 
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Aslında, getirilen bu düzenleme, devletin vergi gelirlerini garanti altına almak için getirilmiş 
bir düzenlemedir. Fiyat istikrarı var gibi gözüküyor; ama, aslında, fiyatın aşağı ineceğini düşündü
ğünüz anda, bunun, tersine çalışacak bir mekanizmanın işlemesini önlemek için getirilmiş bir dü
zenleme olarak da algılanması mümkün. 

Dikkat çekmek istediğim diğer bir konu da, Türkiye'de, hedef, beklenen enflasyona göre en-
dekslenme yaklaşımına geçildi; ücretler ona göre ayarlanmaya başlandı; ama, burada getirdiğimiz 
mekanizmayla, petrol fiyatları, geçmişin enflasyonu, aylık olarak fiyatlara yansıtılacak şekilde en-
dekslenmeye tabiî tutulacaktı. Bir taraftan, artık, enflasyon, inecek; dolayısıyla, artık, enflasyonun 
bu inme trendini dikkate alarak herkes özveride bulunacak diyoruz; ama, diğer taraftan da, burada 
getirdiğimiz düzenlemeyle, bu beklenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyonu baz alıyoruz. Bu 
da, aslında, çelişkili bir uygulamadır; yapacaksak, enflasyona endeksleme varsa, bütün sistemi, 
beklenen enflasyona adapte etmek lazım. Kira gelirini, beklenen enflasyona adapte edeceksiniz; 
ama, petrol fiyatına geldiği zaman, onu, gerçekleşen enflasyona göre ayarlayacaksınız ki, bunun 
izahı mümkün değil; çok yanlış bir uygulamadır. 

Onun için, burada, işte her gelen kanunda birtakım çelişkilerin altını çizmeye gayret ediyoruz. 
Gerçekten, ekonomik olay, bütünüyle algılanmadığı için bunlar oluyor. Herkesin aklına bir şey ge
liyor, bir tasarı getiriliyor; ama, ekonominin bütünü değerlendirilip, bütünü algılanmadığı için, 
böyle, bölük pörçük, birbiriyle çelişen uygulamalar oluyor. Bir gün "reform" diye gelen şey, erte
si gün, bakıyorsunuz, bu, tamamen yanlıştır, yeni baştan düzeltiyoruz. Bu sistemle de, ileride, tek
rar, yine bir reformla geriye döneceğiz endişesini taşıyorum. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tezmen. 
Şahıslan adına Sayın Masum Türker... 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Başkanım, benim söz talebim vardı Fazilet Partisi Grubu adına. 
BAŞKAN - Şahsınız adına var Sayın Polat... ' " 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Hayır, şahsım adına değil, grup adına... 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Olacak beyefendi; iki isim birden... 
BAŞKAN - Buraya intikal etmedi; buyurun. 
FP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ka

nun tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Zaten, bu tasarının, bana sorarsanız, en önemli maddelerinden bir tanesi bu; yani, akaryakıt fi
yatlarını düzenleyen madde. 

Sayın milletvekilleri, o kadar çok vergi kanunu geliyor ki, yani, takip etmekte de zorluk çeki
yoruz. Başka konuşmacılar da değindiler; hükümet, bir kanun getiriyor "Akaryakıt Tüketim Vergi
sini yüzde 300'den 500'e çıkaracağım" diyor; onun için, gerekçelerini anlatıyor, anlatıyor kendisi
ne göre; itiraz ediyoruz; ama, oy çokluğuyla geçiriyor. Bir müddet sonra geliyor "yok, biz, bu nis
pî vergiden vazgeçtik, maktu vergiye döneceğiz" diyor; şimdi, bunun faziletlerini anlatıyor; yine 
itiraz etsek de, bir müddet sonra, yine bunu da oy çokluğuyla geçirecek. Yarın, bir başka tasarı ge
tirecek, yine, onun faziletlerini anlatmaya çalışacak. Burada söylemek istediğimiz şu: O kadar çok 
Kararsız Kasım'a döndü ki bu hükümet, her gün getirdiği kanunu onbeş gün sonra değiştiriyor. Siz, 
bakın yani; yanlış bir şey diyorsak, ikaz edin. 
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Akaryakıt Tüketim Vergisinde, siz, katsayıyı yüzde 300'den 500'e niye çıkardınız? Uygulama-
yacaksanız, onbeş gün evvel niye çıkardınız? Onbeş gün öncesini görmüyorsanız, bu hükümette 
neden duruyorsunuz? Yani, eğer, siz, hükümet olarak, iktisadî kararların onbeş günde, bir ayda de
ğiştiğini kabul ediyor ve onbeş gün veya bir ay öncesini göremiyorsanız, burada hükümet etmeye 
hakkınız olmaz; ediyorsanız, getirdiğiniz kararlarda, bir müddet, yerinde durun diyoruz. 

Şimdi, bakın, sayın milletvekilleri, bu getirilen kanun tasarısı, bana sorarsanız, nispî vergiden, 
daha da, halka, makul ölçüde yansır. Neden derseniz, şunu söyleyeyim; bakın, burada fiyatlar var: 
Petrol ürünlerine 1 Temmuz 1998'den 30 Kasım 1999'a kadar, yani, 17 ay içerisinde, tam yüzde 
192,7 zam yapılmış; bir yıla düşen, 12 aya düşen yüzde 135 civarındadır. Yani, akaryakıta, siz, 17 
ayda yüzde 192; 12 aya bölersek takriben yüzde 135 zam yapıyorsunuz. Aynı dönemde enflasyon 
yüzde 86; yani, 17 ayda yüzde 86; bu, Petrol-İş Sendikasının yaptığı bir araştırmaya göre. Demek 
ki, siz, normal olarak, akaryakıta, bundan önceki uygulamalarınızda, normal enflasyonun 2 katın
dan daha fazla zam yapıyordunuz. Şimdiyse, bunu, enflasyona uygulamayı kabul ediyorsunuz. Bu 
bakımdan, belki, halkın ezilmemesi bakımından avantajlı olabilir; ama, yöntem bakımından ben 
bahsettim; bir de, belki, bir istikrar gelir. 

Bakın, burada, benim elimde listeler var; sekizinci ayda 15 defa, dokuzuncu ayda 10 defa, ye
dinci ayda 13 defa akaryakıt ürünlerine zam yapılmış. Yani, o kadar çok zam yapıldı ki, hepiniz de 
biliyorsunuz, artık, günde bir zam yapılmaya başlandı, bir ayda 15 defa fiyat değişikliği olmuştu. 
Şimdi, hiç olmazsa, bu fiyat değişikliği ayda 1 defa olduğu zaman, biraz daha insanlar önünü daha 
rahat görebilir diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, burada, önemli konulardan biri de şu: Benden önceki konuşmacılar da 
ikaz etti, bunu demeden geçemeyeceğiz. Şimdi, burada, hükümet diyor ki, ben, altıncı aya kadar, 
haziran ayının sonuna kadar enflasyonu tutturacağıma inanmadığım için, her ay, normal enflasyo
nun üzerinde yüzde 2,6 daha bir ilave yapacağım .diyor. Şimdi, ne demektir bu; bilhassa, bu hazi
ran ayı sonuna kadar, buğday üreticileri, yani, çiftçiler, kullanacakları akaryakıtı, normal enflasyo
nun 2 katı kadar zamlı alacaklar; ama, bunların ürünlerine verilecek değer artışıysa, taban fiyat ar-
tışıysa, enflasyona göre ayarlanacak. Yani, şimdi, çiftçi olarak düşünün, Türkiye toplumunun orta
lama olarak 3 200, 3 300 dolar da, fert başına düşen millî geliri varken, çiftçilerde bu 1 300 dolar
ken, yani, hemen hemen üçte l'i kadar iken, Türkiye ortalamasına göre en fakir olan bir kısmın, ha
ziran ayına kadarki zamanda büyük miktarda buğday üretimi bitmiş olur. Bu döneme kadar ala
cakları akaryakıt fiyatlarını, enflasyonun 1 katı kadar -tahminen, yani, yüzde 2,6 ilave edileceğine 
göre- zam vereceksiniz; ama, onların ürünlerine zam geldiği zaman, enflasyon kadar zam yapacak
sınız. Bu, ne demektir; burada da çiftçilerin ezileceğinin bir başka işareti olur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu kanunda bir konu daha var: İlk defa Plan ve Bütçe Komisyo
nuna gelirken diyordu ki, evet, her ne kadar biz bu kanunu böyle maktu ayarladıksa da, Bakanlar 
Kuruluna bir yetki verelim, bunu 50 katına kadar artırsın. Sonradan, bu, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda 2'ye çekildi. Yani, şimdi, bir hükümetin -açık ve net konuşalım- getireceği tasarıyla -ben, bir 
yanlışlık yapabilirim, önümü göremeyebilirim- bu zammı 50 katına kadar artırmaya bana yetki ve
rin demesi, kendi getirdiğine inanmaması demektir. Siz isteseniz de, istemeseniz de, halk da bunu 
böyle anlar. Yani, olabilir, haydi sonradan 2 katına çektik, bunu kabul edeyim, bir ayarlama olsun; 
ama, bu ayarlama dediğiniz zaman, 50 katına kadar olursa, o zaman, o fiyatların son derece gayri 
ciddî olarak yapıldığı kanaati de bütün milletin önüne gelir diye düşünüyorum. 

Şimdi, bu akaryakıt vergileri geldiği zaman, bir konu var ki, onu da atlamak mümkün değil, o 
da şu: Biraz önce sayın DYP sözcüsü de bahsetti, Plan ve Bütçe Komisyonunda bizim arkadaşlar 
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da bahsetti, o da şu, yine bir yöntem farkı. Şimdi, siz burada, asgarî ücretlinin bile, yani 80 milyon 
lira net aylık alan bir asgarî ücretlinin bile aylığını hesaplarken, gelecek enflasyona göre fiyatları 
ayarlarken, bu akaryakıtlarda, fiyatlarınızı, yaşanan enflasyona göre ayarlamaya başladınız; daima 
çifte standart! Hatta, enflasyonu çok düşüreceğini söyleyen hükümetimiz, yine, burada, bu vergile
ri ayda iki defa toplamayı, onbeş günde bir almayı getiriyor; ki, bu da, kendisinin bile, bu dediği 
enflasyonu tutturamayacağının, bu enflasyonun oldukça artacağının, fiyatların erimeden, bir ayı bi
le beklemeden, onbeş günde bir vergileri almayı istemesi, onun da, bu enflasyonu, dediği kadar in-
diremeyeceğinin, indirmeye inanmadığının bir başka göstergesidir. 

Şimdi, LPG konusunda en son bir görüş bildirilmemiş, ileride, sonradan belirteceğiz demişler; 
ama, Plan ve Bütçe Komisyonundaki herkese gelmişti, tahmin ediyorum, bütün milletvekillerine, 
size de gelmiştir; Türkiye'deki bütün otomobilciler odaları şu matbu yazıyı göndermişler -ki, çok man
tıklı gördüm- ben okuyayım, sizler de dinleyin; bu kayıtlı şeyler, bir defa daha, tutanaklara geçsin: 

"Akaryakıtta maktu vergilendirmeyle ilgili yasa tasarısının 8 inci maddesinde, Akaryakıt Tü
ketim Vergisine tabi malları satın alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal ola
rak kullanmak veya üçüncü kişilere satrriak suretiyle vergi ziyama sebebiyet vermeleri halinde, zi-
yaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhıyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 ün
cü maddesine göre vergi zıyaı cezası uygulanır denilmektedir. 

Bu husus, şoför esnafının temsilcileri olarak bizleri tereddüte düşürmüştür. Bu maddeye ek 
olarak 'LPG otogaz hariç' ibaresinin eklenmesini saygıyla arz ederiz" diyorlar. 

Neden haklıdırlar; şundan çok haklıdırlar: Sizler de biliyorsunuz ki, bu ülkede, bu taksi şoför
leri, hem can emniyetleri bakımından hem de iş kârları bakımından son derece zor şartlarda çalış
maktadırlar. Herkes de bunu bilmektedir ki, bugün, bir taksi şoförü, aylık nafakasını bile zor kaza
nır bir duruma gelmiştir. Bunların, LPG kullanarak, gaz kullanarak bir miktar randımanlı çalışma
ları, ekonomi elde etmeleri gerekiyordu; şimdi, bunların, zorlamalarla, bu yöntemlerini tekrar de
ğiştirmek, bu gazı oldukça fazla kullananları... 

Hem çevreye saygılı diyoruz... Bakın, şimdi, diyorum ki -Çevre Komisyonu Başkanımız bu
rada mıdır bilmiyorum- her konuda çevreden bahsediliyor. Peki, otolarda -hakikaten çevreye temiz 
bir gazdır- doğalgaz kullansınlar dediğiniz zaman, orada yokuz... Yine çifte standart! Yani, nere
den bakarsanız bakın, ekonomiden bakın, çevreden bakın... 

Şimdi bakın, biz, akaryakıtı, hep, dışarıdan ithal ediyoruz. Başkan da, tahmin ediyorum, bunu 
kabul eder. Şimdi, düşünebiliyor musunuz, akaryakıtı dışarıdan ithal ediyoruz sonra da en büyük 
parayı oraya aktarıyoruz diye şikâyet ediyoruz; onun için vergiler getiriyoruz... Doğalgaz akarya
kıta göre son derece ucuz ve ülkemizden daha az para çıkmasına sebep olan bir konu oluyor; ama, 
birileri, LPG gazı kullanalım dediği zaman, buna itiraz ediyoruz. Avrupa'ya dönüp baktığımız za
man, Avrupa ülkelerinde, İtalya'da bile, bugün, LPG gazı kullanan 2 milyon civarında taksi şoförü 
var. İşimize geldiği zaman Avrupa'yı görüyoruz, işimize gelmediği zaman görmüyoruz. Şu kanun 
tasarısının metninde bile "maktu uygulamaya geçmemize sebep, Avrupa Birliği ülkelerinin de bu
nu uygulamasından dolayıdır. Nispî vergilendirmeden maktu vergilendirmeye dönüyoruz" denili
yor; ama, Avrupa Birliğinin bir Kopenhag kriterlerinden bahsedildiği zaman, düşünce özgürlüğün
den bahsedildiği zaman, onda yokuz diyorsunuz. 

HASAN GÜLAY (Manisa) - Yanlış, yanlış... 
ASLAN POLAT (Devamla) - İşte, onun için, bakın, her şeyde çifte standart uyguluyorsunuz. 
HASAN GÜLAY (Manisa)-Yanlış... 
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ASLAN POLAT (Devamla) -İşte, sayın milletvekili, bunun gerekçesini açıp, okuyalım: Bu: 

rada, bu yönden; yani, nispî sistemden maktu sisteme geçmenin en büyük özelliği, Avrupa Birliği 
ülkelerinde de bu maktu vergi sisteminin kullanılmasından dolayı, ona uyum sağlamak, paralellik 
sağlamak için bunu yapıyoruz deniliyor; ama, bu hükümete "Avrupa Birliği ülkelerinin en önemli 
kriteri olarak, düşünce özgürlüğüne sahip çıkalım, bu yasa tasarısını getirelim" dediğimizde "yok, 
o bize uymaz; orada duralım" dediğiniz zaman, işte, burada inandırıcı olmuyorsunuz. Siz deseniz 
de demeseniz de inandırıcı olmuyorsunuz. Getirin o kanun tasarısını beni mahcup edin; o zaman 
alkışlarız. Siz hükümetsiniz, getirin o kanun tasarısını, o zaman, bizi mahcup edin ve biz diyelim 
ki, bak, getirdiler ve hakikaten yaptılar. 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Siz hükümetteyken niye getirmediniz? 
ASLAN POLAT (Devamla) - Biz, bir sene bile kalmadık, bizi koymadılar. Biz orada bir se

ne bile kalsaydık, o zaman görürdünüz neler getireceğimizi... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lüften. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika... 

BAŞKAN - 1 dakika eksüre veriyorum; lüften toparlayınız. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlıyorum. 

Şimdi, sizden, hükümetten bir şey daha rica edeceğim; o konu da şu: Zaten, Bütçe Kanunu bu
rada görüşüldüğünden beri, nedense, Sayın Maliye Bakanı buraya pek gelmiyor, eski Maliye Ba
kanımızı gönderiyor. Eski Maliye Bakanı da burada emaneten mi duruyor, nedir, bilemiyorum; bu 
dediklerimizi, herhalde, kendisine pek iletmiyor. 

Diyeceğimiz şu ve çok net olarak söylüyorum: Türkiye Kalkınma Bankasına 2000 yılında 30 
trilyon lira kaynak verelim, doğu ve güneydoğudaki yarım kalmış yatırımlara aktarılsın denildi. 30 
trilyon diye, büyük bir meblağ olarak anlattığınız para, ocak ayının 15'inde bitti. Yani, 2000 yılına 
geldik ve daha 15 gün olmuş, ama, Türkiye Kalkınma Bankasının dağıtacağı kredi bitmiş ve dola
yısıyla, doğu ve güneydoğuda ve bilhassa, Erzurum gibi illerde, biraz da geç kalan bu yarım kal
mış yatırımlara kredi veremediniz. Hiç olmazsa, şuradan alacağınız verginin bir miktarını da, 30 
trilyon lirasını da Türkiye Kalkınma Bankasına verin de, doğu ve güneydoğuda yarım kalan bu ya
tırımlar tekrar işletmeye açılsın, faaliyete geçsin. 

Hepinize saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Polat. 

Şahsı adına Sayın Türker?.. Yok. 

Sayın Polat?.. Yok. 

Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 

Sayın Ayhan, süreniz 5 dakika efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 317 sıra sayılı kanun ta

sarısının 6 ncı maddesiyle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 

Bu kanun tasarısı, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapmaktadır. Görüştüğümüz 6 ncı mad
de ise, akaryakıt üzerinden alınan vergileri nispidcn maktuya çevirmektedir. Kurşunsuz benzinde 
287.000 lirayla başlayan vergi, muhtelif akaryakıt çeşitlerinde değişerek devam etmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, Akaryakıt Tüketim Vergisi, hükümetin bütçe içinde en insafsızca kullan
dığı bir vergidir. Bunu niçin söylüyorum; bakın, Akaryakıt Tüketim Vergisi olarak 1999 Ocak-Ka-
sım döneminde -11 ayda- alman 1 katrilyon 951 trilyon liradır. Sadece kasım ayında alınan ise, 264 
trilyon liradır. Aralıkta da aynı rakamı koyarsanız, bugünlerde çıkar arahk ayı rakamı da, aşağı yu
karı 2 katrilyon 215 trilyon lira, akaryakıttan, hükümet, vergi almaktadır. 1999 Ocak ayında -yani, 
bir ayda- alınan vergi 93 trilyon 757 milyar liradır. Kasım ayında ise 264 trilyon 333 milyar lira
dır. Yani, değerli arkadaşlar, oranladığınız zaman, hükümet, ocak ayından kasım ayına kadar Akar
yakıt Tüketim Vergisinde yüzde 300 artış yapmış. Bu kadar insafsızca kullanılan bir vergidir, bu
nu ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, hükümet "efendim, maktu fiyatları değiştirdik, artarsa, artık artırmayacağız" diyor. İna
nalım mı?! Bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti, dün gece mazota tekrar yüzde 3 zam 
yaptınız. Çiftçi şimdi feryat ediyor, mazotun litresi oldu 403 000 lira ve yakında, bütün çiftçiler, 
anahtarları getirip Sayın Ecevit'e teslim edecekler. Köylü dostu Ecevit gitti, köylüyü akaryakıt fi
yatlarıyla ezen bir Ecevit geldi ve 57 ncl hükümet geldi. 

Değerli arkadaşlar, ben, size söyleyeyim; çiftçiler arazilerini ekmeyecekler, boş bırakacaklar; 
çünkü, maliyetler kurtarmıyor. Siz, mahsule verdiğiniz fiyatları, buğdaya, pancara ve diğer mah
sullere verdiğiniz fiyatları, enflasyon hedefine göre, yıl sonu enflasyonuna göre veriyorsunuz; ama, 
akaryakıta yaptığınız zam, 11 ayda, yüzde 300 mertebesindedir. Köylüyü inim inim inletiyorsunuz. 
Tabiî, arabası olan, otomobili olan bütün insanlar bu haksızlıktan, bu ağır vergilerden nasibini alı
yor ve diğer taraftan, tabiî, akaryakıt maliyetleri, bütün ulaştırma sektörü ile ekonomiyi olumsuz 
etkiliyor. 

Hükümet, bir taraftan "enflasyonu yüzde 25'e düşüreceğim" diyor, hafta geçmiyor akaryakıta 
zam yapıyor... Geçen hafta yüzde 10 zam oldu, düşürdünüz; millet "Sayın Başbakan müdahale et
ti, düşürdü" diye memnun oldu; ama, iki gün geçti, yüzde 3 zam, bir hafta geçti, bir daha yüzde 3 
zam, şimdi tekrar yüzde 3 zam. Size soruyorum; ne farkı var yani, kimi aldatıyorsunuz; 10 günde, , 
akaryakıta aşağı yukarı yüzde 10 zam getirdiniz... 

Değerli arkadaşlar, bu zammı vatandaş taşıyamaz; traktörlerinin anahtarlarını getirir, size tes
lim eder. Tarlaları siz mi sürersiniz, ne yaparsınız; komünist sistemdeki gibi kolhozlarla işleteme-
yeceğinize göre, o sistem çöktüğüne göre, memleketi de açlığa mahkum edersiniz, köylüyü de aç
lığa mahkum edersiniz. Ne olacak; yani, şimdi getirdiğiniz bu vergi sistemiyle akaryakıt fiyatları 
düşecek mi; hayır, düşmeyecek. Bilakis, burada artırma yetkiniz var, bu tabanfiyatları artırma yet
kiniz var. Ayrıca, otomatiğe bağlamışsınız; her ay, enflasyon kadar zam yapacaksınız. Ayrıca, za
ten, ithal fiyatları omomatiğe bağlanmış vaziyette, hükümetin de yetkisi var. 

Değerli arkadaşlar, size ödenen vergiler, zaten faize gidiyor. Bakın, toplanan vergiler, ocak-
kasım döneminde 13 katrilyon lira. Ödemelere baktığınız zaman, bunun çok büyük bir kısmını fa
izlere ödemişsiniz. Ne ödemişsiniz, söyleyeyim: Ocak-kasım döneminde ödenen faizlerin miktarı 
10 katrilyon 768 trilyon lira. Yani, milletten 13 katrilyon lira vergi toplamışsınız, bunun 11 katril
yonu faizcilere ödemişsiniz. Siz, çiftçiye mi, memura mı, emekliye mi, vatandaşa mı, rantiyeye mi, 
faizlere mi çalışıyorsunuz?.. Sizin hükümetinizin fotoğrafı bu. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakikalık süre veriyorum, lütfen toparlayınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Tabiî, yanınıza rantiyenin medyasını almışsınız, onların des

teğiyle ha babam gidiyorsunuz; ama, geminiz yakında karaya vuracak, milletin yüzüne bakamaya
caksınız, ben size söyleyeyim. 
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Bu faizlerle milleti eziyorsunuz, bu vergilerle milleti eziyorsunuz. Şimdi, kalkacaksınız, Da-
vos'a gideceksiniz, Avrupa'lı işadamlarına, "12-13 milyar dolarlık savunma sanayii, diğerleri şu; 
alın size 23 milyar dolarlık projeler" diyeceksiniz. 

Bu memleket açlıktan nefesini tutamaz hale gelmişken, yoksulluk içinde, açlık sınırının altın
da milyonlarca insan varken, Türkiye'nin büyük projelerini de uluslararası sermayeye peşkeş çeki
yorsunuz. Bunları, Türkiye'de geliştirsek, Türkiye'de yapsak da bizim sanayimiz çalışsa, bizim müy 
teahhitlerimiz çalışsa, bizim işçilerimiz çalışsa, bizim insanımız üretim yapsa, kötü mü olur diye 
söylüyorum; ama, tabiî, sizin o meseleniz yok; siz, Avrupa'dan not alacaksınız, rantiye basınından 
da not alacaksınız. Bu karneyle sınıfı geçer misiniz geçmez misiniz; bilmiyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ayhan. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. —3074 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5.—Her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerinde 

yapılan satışlara ait Akaryakıt Tüketim Vergisi, bu dönemleri izleyen 10 uncu günün akşamına ka
dar, rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşların merkezlerinin bağlı olduğu vergi daire
sine, şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek beyanname ile beyan edilir ve aynı süre 
içinde ödenir. 

Bakanlar Kurulu, vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye; beyanname verme 
ve ödeme süresini kısaltmaya; ithalatın şekline göre vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük ida
resine yaptırtmaya yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasla
rı belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN - 7 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; bu
yurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 317 
sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım; hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

7 nci madde, akaryakıt vergisinin ödenmesiyle ilgili düzenleme getirmektedir. Hükümet, ver
gi almada o kadar acele ediyor ki, ay sonunda tahakkuk edecek vergilerin ödenmesi yerine, vergi
leri 15 günde bir almak için yeni bir düzenleme getiriyor. Yani, her ayın ilk 15 günlük birinci dili
mi sonunda tahakkuk eden vergiyi alacak, ikinci dilimi sonunda da tahakkuk eden vergiyi alacak. 
Yani, akaryakıta yüzde 300 zam yapmasına rağmen, demek ki, para yetmiyor, hükümet sıkışık; ta
biî, pratikte mümkün olsa, neredeyse günlük tahsilata geçecek. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, biraz önce de arz ettim, bu vergiler nereye gidiyor; bu vergilerin yüz
de 85'i faizlere gidiyor, faiz ödemelerine gidiyor. 2000 yılında da, toplanacak olan vergilerin 21 
katrilyonu, yani yüzde 88'i faizlere gidecek. Onun için, biz, bu hükümete "rantiye hükümeti" diyo
ruz; rantiyenin karne verdiği ve sınıf geçirmeye çalıştığı bir hükümet. 

Değerli arkadaşlar, hükümet, 2000 yılı bütçesinde, deflatör yüzde 42,5 olduğu halde ve orta
lama enflasyon da, yine, yüzde 40 mertebesinde olduğu halde, yılbaşında da, 1 ocak itibariyle, enf
lasyon yüzde 65 olduğu halde, yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olacak diye, şimdi, memurlara, birin
ci altı ayda yüzde 15 zam verdi, ikinci altı ayda yüzde 10 verecek; yani, yıl itibariyle yüzde 26 zam 
verilecek. Demek ki, memuru ezecek. 
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Başka kimi ezecek; emekliyi ezecek. Çiftçiyi zaten eziyor; işte, akaryakıt fiyatlarıyla ezdiğini 
biraz önce söyledim. Ayrıca, çiftçiyi şuradan da eziyor: Bakın, bu hükümet bir kararname çıkardı, 
21 Aralık 1999'da Bakanlar Kurulu kararı çıkardı. Ne deniliyor bu kararnamede; bundan böyle, 
çiftçinin kullanacağı, esnafın kullanacağı kredilerin faizleri, piyasa faizinden 5 puan yüksek olacak 
deniliyor. Halbuki, bugüne kadar, esnafı ve çiftçiyi desteklemek için, hükümetlerin uygulamaları, 
daima piyasa faizlerinin altında faizle esnafı ve çiftçiyi borçlandırarak, bunların üretim faaliyetle
rine devam etmesine destek verme şeklindeydi. 54 üncü hükümette bizim uyguladığımız faizler 55 
inci hükümette yükseltildi -aşağı yukarı 15-20 puan mertebesinde yükseltildi- ardından gelen 56 ve 
57 nci hükümetler de devam etti. Şimdi, bu hükümet "yetmedi, ben, piyasa faizlerini yükseltece
ğim" diyor. Yani, piyasa faizleri yüzde 80'se, yüzde 80 faiz ödeyeceksiniz; ama, piyasada faizler 
düştü diye büyük sevinç tezahüründe bulunan hükümetin, bu faiz düşüşlerini çiftçiye ve esnafa in
tikal ettirmediğini görüyoruz. 

Çiftçiye ve esnafa bir kötülük daha yapıyor bu hükümet. Ne yapıyor; yine, aynı kararnamede, 
21 Aralık 1999 tarihli, 99/13657 numaralı bu kararnamede ne diyor başka; "2000 yılında çiftçiye 
vç esnafa verilecek krediler, 1999 yılında verilen kredilerin yüzde 55'i kadar olacak" diyor; karar
nameyi aynen size arz ediyorum. Bu, reel olarak ne demektir, yüzde 55'i -enflasyonu da dikkate 
alırsanız, 1 Ocak 2000 yılı itibariyle- böldüğünüz zaman, demek ki, reel olarak, 1999'da çiftçiye 
verdiği kredileri yüzde 38 mertebesine düşürecek. Evet, kararname öyledir, açar okursanız, görür
sünüz bunu. Bugüne kadar bu kararname düzelmedi. Ben Tarım Bakanına da sordum; kendisi dü
zeltme gayreti içinde; ama, tabiî, IMF'den gelen bir standart olduğu için, gücü yetecek mi yetme
yecek mi; bilmiyoruz. Yani, bir taraftan çiftçinin faizlerini, esnafın faizlerini yükseltiyorsunuz, 
öbür taraftan da çiftçi ve esnafın kullanabileceği kredi hacmini, 1999 yılının yüzde 38'ine düşürü
yorsunuz, yuvarlak hesap yüzde 40'ına diyelim. İşte, bu da, bu hükümetin, 2000 yılında çiftçiyi ve 
esnafı ezmeye devam edeceğini göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bütçe çıkarken burada da söyledik, ama vazgeçmediniz, bütçede 
4 000 tane yeni taşıt koymuşsunuz. Bunun aşağı yukarı 2 000 tanesi makam arabasıdır. 35 000 - 40 000 
tane makam arabasına ilaveten 2 000 daha makam arabası alıyorsunuz; Başbakanlığa alıyorsunuz, 
zırhlı araçlar, mercedesler alıyorsunuz, her biri 40 milyar, 50 milyar mertebesinde binek arabaları 
alıyorsunuz. Siz, bir taraftan bu saltanatı süreceksiniz, yüksek bürokratlarınızla beraber, bir taraf
tan da çiftçiyi, esnafı, memuru, emekliyi inim inim inleteceksiniz. 

Şimdi, bu kanun tasarısının getirdiği bir madde daha var, ileriki maddelerde göreceğiz, likit 
gazı kullanan otomobillere, taksi şoförlerinin sırtına da ilave vergi getireceksiniz. Buraya, bunu, 
gayet usturuplu gizlemişsiniz; açıkça yazmıyor, madde gelince, orada konuşacağız. Onların da sır
tına bu yükü getireceksiniz. Temenni ederim, bu şoför esnafı da anahtarları getirip size teslim ede
cektir; traktör sahiplerinin, çitfçilerin teslim ettiği gibi, bunlar da, sivil direnişlerini, sivil boykotla
rı önünüze koyacaktır. Aksi takdirde, sizin, onlara insaf etmeniz mümkün değil. Zira, siz, IMPye 
indeksli, uluslararası kurumlara indeksli, oradan alacağınız notlara indeksli olan bir hükümetsiniz. 

Değerli arkadaşlar, bu politikaların böyle devam etmesi mümkün değil. Mutlaka, dönüp, bu 
üreticilere destek olmanız lazım. Bakın, bugün, Türkiye, tarımda fevkalade geriye gidiyor, gelişme 
yok. Tarım ürünlerinin ithalat ve ihracat dengesine baktığımız zaman, bugün, artık, ithalatımız, ih
racatımızdan daha fazla hale gelmiştir. Tarıma destek olmak için ne vereceksiniz?.. Giderek azal
tıyorsunuz. Bugün, Avrupa Birliği ülkelerinde, tarıma verilen destek, akaryakıtından gübresine, ta
rım girdilerine kadar, fiyat desteklerine kadar, alım desteklerine kadar, aşağı yukarı yılda 200 mil-
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yar dolardır. Bizim verdiğimiz nedir; aşağı yukarı 2,7 milyar dolardır, Bunu ben söylemiyorum, bu
nu Sayın Tarım Bakanı söylüyor. O da feryat ediyor, çiftçiye mutlaka yardım vermemiz lazım di
ye; ama, IMF patronlarından ve IMF patronlarının güdümünde olan hükümetten de, bu istikamet
te karar çıkartamıyor. 

. Değerli arkadaşlar, bu meseleler, çiftçilerimizin önündeki temel meselelerdir. Ya çiftçiyi ko
ruyacaksınız; Türkiye nüfusunun yüzde 35'i, yüzde 40'ı mertebesindeki bu insanlar insanca geçine
cekler veya onların istihdam edileceği şehirlerde işyerleri, sanayi ve hizmet sektörünü geliştirecek
siniz. Kısa zamanda bunun mümkün olmadığı görüldüğüne göre, çiftçilerin, köylülerimizin, mut
laka, geçinebilecek seviyede bir gelire sahip olması, ürünlerinin buna göre desteklenmesi ve üreti
minin de buna göre desteklenmesi gerekmektedir. Bu insanlar, yani, nüfusun aşağı yukarı üçte Tin
den fazla olan bu insanlar, yaşayacaksa, giyinecekse, hayatını idame ettirecekse, bunların gelirine 
ihtiyacınız var. İsterseniz, hiç gelir elde etmeden, sosyal transferle bunların idamei hayatına destek 
olun; isterseniz, gelin, bunların tarımına destek olun, gübresine destek olun, mazotuna destek olun 
ve ürettikleri, malların değerini verin, bunlar, maliyetle geliri arasında makul bir gelire kavuşsunlar 
ve geçinebilsinler, aynı zamanda da üretimle millî gelire katkıda bulunsunlar. Bugün, tarım sektö
rünün millî gelire katkısı, aşağı yukarı yüzde 14-15 mertebesindedir. Yani, neresinden baksanız,- 35 
milyar dolar mertebesinde bir üretim vardır; ama, tarıma destek olursanız, tarım ürünlerini nihaî 
mamule getirecek olan tarım endüstrisine (agro mdüstry) destek olursanız, tarım sektörü, bizde, fa
kir bir sektör olmaktan kurtulur, insanca yaşama şartlarına kavuşur diyorum, 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Masum Türker?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Önerge yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edil

miştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - 3074 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 nci maddeleri ile Mükerrer 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış; mükerrer 5 inci maddesinin sonuna aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Akaryakıt tüketim vergisine tabi malları satın alanların, bu malları daha yüksek tutarda ver
giye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi zıyaına sebebiyet 
vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır." 

BAŞKAN - 8 inci maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili 
Sayın Mehmet Dönen; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu 8 inci madde, çok açık yazılmamış; içerisinde, muğlak bazı başka 
maddelerin gizli olduğunu düşündüğümüz, biz değil; ama, bundan yararlanacak olan kesimlerin 
düşündüğü bir madde olarak, burada tanzim edilmiş. 

Vergi yasaları nimet-külfet dengesine uygun olarak çıkarılmalı; yani, bu ülkenin nimetinden 
kim yararlanıyorsa, onlar, bu ülkenin külfetini çekebilmeli, onlardan daha fazla vergi alabilmelisi
niz; ama, bir ülkenin külfetini çeken insanlar da o ülkenin birtakım nimetlerinden yararlanmalı. 

Bakın, ülkemizde çok yoğun bir işsizlik var. Belki, ben, burada, muhalefet milletvekili olarak, 
işsizliğin boyutlarını anlatsam, abartıyor olurum; ama, iktidar milletvekilleri, kendilerine başvuran 
işsiz yurttaşlarımızı saydıklarında ve özellikle odalarına gelen insanları saydıklarında, işsizliğin bo
yutunun ne olduğunu bizden daha iyi görmektedirler. Bunun için, özellikle, Türkiye'de işsizliğin 
önlenmesinde en önemli unsur olan esnaflarımız, bir diğeri de kendi adına iş yapan şoförlerimiz, 
bu maddeden çok önemli biçimde etkilenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, elimde, özellikle, bütün esnaf ve şoför odalarından bizlere çekilmiş telg
raflar var. Bunlar, sanıyorum, Değerli Bakanımıza ve Komisyonumuzun Başkanına ve üyelerine de 
gelmiş olanlardır. 

Ben, bu konuda, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanına "bu madde, LPG kullanan, 
piyasada çalışan taksi şoförlerine ekstra bir yük getiriyor mu" dedim, "hayır, kesinlikle hiçbir yük 
getirmiyor" dedi; ama, buna rağmen, şoför esnafımızın kuşkularını gideremedik; hâlâ kuşkuları var 
ki, bizlere başvuruyorlar; diyorlar ki "bunları düzeltin." 

Bakın, yazdıkları metinleri, tutanaklara geçsin diye, buradan aynen okuyorum: "Akaryakıtta 
maktu vergilendirmeyle ilgili yasa tasarısının 8 inci maddesinde, Akaryakıt Tüketim Vergisine ta
bi mallan satın alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak ve
ya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyama sebebiyet vermeleri halinde, bunlar adına, zıyaa 
uğratılan vergi tarh olunur ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi zı
yaı cezası kesilir, denilmektedir. Bu husus, şoför esnafımızın temsilcisi olarak bizleri tereddüte dü
şürmektedir." 

Şoför esnafı "eğer bu tereddütlerimizi gidermek istiyorsanız, bu maddeye ek olarak, bu kap
samdan, özellikle LPG'yi çıkaralım" diyor; yani, "LPG otogazları bu kapsamın dışında kalsın" di
yor. Şoför esnafımız, bize, böyle, yüzlerce faksla, telefonla, telgrafla ulaşıyor. 

Burada, ben, hepinize sesleniyorum: Özellikle şoförümüz, benzini, Amerika Birleşik Devlet
lerinin 3 katına kullanıyor; yani, Amerika Birleşik Devletlerinde 1 galon benzin 1 dolar 10 sent ci
varında, bizde 1 litresi o fiyata; çünkü, 1 galon benzin aşağı yukarı 3,5 litre; onlar, 3,5 litresini 1 
dolar 10 sente almalarına rağmen, bizim tüketicimiz, bunun 1 litresini 1 dolar 10 sentten almakta. 
Şimdi* böyle benzin kullanan veya akaryakıt kullanan kesimlerin uğradıkları sıkıntıları siz düşü
nün. Hükümetimiz, esnafımızın bu sıkıntısını görerek teşvik etmiştir; bu kurumlan, bu kuruluşları, 
özellikle LPG'ye dönüştürme projelerini teşvik etti. Önce bunu teşvik ettik, şimdi de diyoruz ki, siz, 
üçüncü şahıs olarak bunları alır ve kullanırsanız, size ceza yazarız; bunları kullanmayın. Bu, doğ
ru bir düşünce, doğru bir düzenleme değil diye düşünüyoruz. 

Aslında, bu, bu maddede çok açık yazılmıyor. Bakana sorduğumuzda "hayır, böyle bir şey 
yok" diyor; ama, Bakan, eğer, bunun böyle olmadığını söylüyorsa, ya çıkıp, buradan, kürsüden, bu
nun gerçekten LPG otogazını ilgilendirmediğini söylemesi gerekir veya bunu yasaya yazması ge
rekir. Bunların ikisinden birini yaparsak, özellikle toplumumuzun aktif nüfusunun çok büyük bir 
kısmını oluşturan şoför esnafımıza da bence katkıda bulunmuş oluruz. Herhalde, bütün milletveki
li arkadaşlarımız da bu konuda hemfikirdir. 
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Bu düşüncelerimi kısaca anlatmak üzere huzurunuza geldim; hepinize saygılar sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Dönen. 

Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Veysel Candan; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; görüşülmekte olan 317 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı hakkında Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz aldım, 8 
inci madde üzerinde Fazilet Partisi Grubunun görüşlerini açıklayacağım; Muhterem Heyetinize 
saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu kanun tasarısının gerekçesine baktığımız zaman, 1615 sayılı 
Gümrük Kanunu, 4458 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakta, Avrupa Birliğine uyum çerçeve
sinde yerine getirilmeye çalışılmaktadır ve bugün kabul edilirse, yayımı tarihi itibariyle de üç ay 
içerisinde yürürlüğe girmiş olacaktır. 

Tabiî, Gümrük Kanunu değişince, Türkiye'de, KDV'ler de buna bağlı olarak etkilenecektir. 
Aslında, hükümetin bu yaklaşımını anlamak mümkün değil. Şu anda hükümet eden ve yine, ener
jiden, petrol ürünlerinden sorumlu Bakanın döneminde, akaryakıt ürünlerine otomatik fiyatlandır-
ma geldiği zaman, bu fiyatlandırma sisteminin, akaryakıt ürünlerini ucuzlatacağı ve kamuoyunda 
bir rahatlık sağlanacağı ifade edilerek getirilmişti. Halbuki, uygulamalara baktığımız zaman, oto
matik fiyatlandırma, aksine, zamlar getirmiştir. Yine, buna bağlı olarak, 1999 yılının mart ayında 
petrol fiyatları artmış; hükümet, bu artışa paralel olarak vergilerde az zam yapacağı yerde, vergile
rini rakamlara göre artırmış ve neticede, petrol ürünlerinde her hafta zamlar uygulanmaya başla
mış; kamuoyunda da hükümet büyük tepki almış ve bütçe açıklarını, hükümet, normalde, petrol, 
LPG'ye zam yaparak kapatmaya çalışmıştır. 

Tabiî, hükümet, bir yerde bunun yanlış olduğunu görmüş olacak ki, getirmiş olduğu bu kanu
nun gerekçesinde "nispî vergilemeden maktu vergilemeye geçilerek, akaryakıt tüketim vergisi da
ha rasyonel bir yapıya kavuşturulmaktadır" denilmektedir. Kanunun gerekçesine koyan bürokrat
lara ve hükümete şunu sormak istiyorum: Yani, bundan altı ay önce veya bir yıl önce Türkiye'de 
ne değişti de, o gün reform olarak getirilen otomatik fiyatlandırma, bugün, nispî bir zamla değişti
rilmektedir. Tabiî, bu nispî zamlar da yapılırken, maktu vergiler enflasyon karşısında kısa zaman
da değer kaybedeceği için, toptan eşya fiyatlarına endekslenmektedir; ancak, Devlet İstatistik Ens
titüsünün açıkladığı rakamlar ile kamuoyundaki rakamlar değişik olduğu için, nispî vergilemede, 
yine, akaryakıt fiyatlarına, her halükârda, arzu edilenin üstünde bir fiyat gelecektir. 

Değerli arkadaşlar, aslında, bu kanunun içindeki bu madde, petrol fiyatlarında direkt, doğru
dan, basit bir mantık düşüncesiyle zam yapmaya yöneliktir. Halbuki, Türkiye'nin ciddî bir millî pet
rol politikası olması gerekir ve bu politika içerisinde, petrol işiyle uğraşan Petrol Ofisi, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı, BOTAŞ ve TÜPRAŞ'ın bir halka içerisinde değerlendirilmesi gerekir. 
Konuya baktığımız zaman, Petrol Ofisi, 1990'dan beri on yıldır bir özelleştirme kapsamı içerisin
de ve son teklifler de alındı. Hatırlanacağı üzere, daha önce 56 ncı hükümet döneminde Petrol Ofi
si ihaleye çıkarılmış, 1 milyar 160 milyon dolara, üçüncü sırada olan bir konsorsiyuma verilmiş; 
ancak, daha sonra da ihale iptal edilmişti. Şimdi, rakamlara baktığımız zaman, Petrol Ofisi işin en 
kolay tarafı, yani dağıtım tarafı. Aslında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arama tarama üretir
ken, BOTAŞ doğal gazda çalışma yaparken, TÜPRAŞ da rafine hizmetlerini verirken, Petrol Ofisi
ni yalnız başına özelleştirdiğimiz zaman, belki işin en kârlı tarafını da özelleştirmiş, yani dağıtım 
işini vermiş olacağız. Kaldı ki, Petrol Ofisinin bugünkü borsa değeri 6 milyar dolardır. Yüzde 5l'i 
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özelleştirileceğine göre, yüzde 51'i asgarî 3 milyar dolar... Ben, buradan, Özelleştirme İdaresini ve 
ilgili bakanı bir kere daha uyarmak istiyorum. Borsa fiyatlarına göre baktığımız zaman Petrol Ofi
si mutlaka özelleşccekse, yüzde 51'ine asgarî 3 milyar doların altında teklif verilmemesi gerekir. 

Ayrıca, Petrol Ofisinde çalışan 6 000 üzerinde personel var. Onların özlük hakları, iş durum
larının ne olacağı da aynı' statü içerisinde belirsizliğini korumaktadır. Bu konuda hükümetin yaptı
ğı bir yanlışı da burada ifade etmek istiyorum. Petrol sektöründe, özelleştirildikten sonra, petrol ko
nusunda ihtisas sahibi olanları bir bakıyorsunuz, Türk Telekoma gönderiyorlar. Türk Telekom da 
özelleştikten sonra bakıyorsunuz, devlet, gıda sektörüne, boş bulduğu yerlere aktarıyor. Kanaatim
ce, özelleştirmenin önündeki en büyük handikap da, devletin memuruna ve özelleştirmedeki perso
nele ciddî manada sahip çıkmamasıdır. 

Yine, burada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu halka içerisinde, yurt dışında birtakım 
petrol arama ve taramaları yapmaktadır; ancak, yıllık cirolarına ve faaliyet raporlarına baktığımız 
zaman, tamamen zarar etmektedirler. 

Yine, BOTAŞ'ta doğalgaz olarak şu anda bir özelleştirme... Gazın dağıtımının ve nakliyesinin 
ayrı ayrı görevlendirme gibi bir çalışma yapılmaktadır ve bu işlerde devlet devamlı çekilirken, özel 
sektöre konuları devrederken, bu konuda idarenin mantığını anlamak mümkün değildir; hep kal
eden bölümlerini özelleştirmektedir. Aslında, Türkiye'de millî bir petrol politikamız olmuş olsay
dı, bugün, bizim için en önemli olan Irak petrolleri ve doğalgazıdır. Yani, siyasî arenada, Birleşmiş 
Milletler nezdinde girişimde bulunmak ve bu suretle -en azından, Irak-Ürdün arasındaki münase
betlere benzer- bu ambargonun açılması lazım. Irak boru hattı, bugün, çürümeye terk edilmiştir. 
Irak'ta doğalgaz vardır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekfen ve BOT AŞ konsorsiyumu, 
yıllık 8 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi anlaşması yapmıştır; yine, yılda 1,2 milyar varil
lik bir anlaşma yapmıştır; ancak, ambargo nedeniyle, maalesef, durdurulmaktadır. Halbuki, burada 
yapılacak en uygun hareket, ucuz maliyet için, Irak ile münasebetlerimizin, en azından, Birleşmiş 
Milletler bazında iyileştirilmesi ve bu hattın açılmasıdır. 

Bir diğer çok önemli millî petrol ürünleri politikamız da, mutlaka, şu anda Kafkaslarda cere
yan eden olaylara yakından ilgi duymak olmalıdır. Bilindiği gibi, Rusya'dan doğalgaz alımımız, ba
tıdan, 16 milyar metrekübe ulaşmakta, Mavi Akımla, 15 milyar metreküple, yaklaşık yüzde 62 
Rusya'ya bağımlı hale gelmekteyiz. Halbuki, aynı hat üzerinde Türkmenistan'da, Kazakistan'da, 
Hazar altından gelebilecek doğalgaz anlaşmaları, yine, İran hattından alabileceğimiz başlangıç 3 
milyar metreküplük, daha sonra 10 milyar metreküplük bir doğalgaz anlaşması da yapılmış durum
dadır. 

Buradan, şuraya gelmek istiyorum: Hükümetin, sadece bu madde içerisinde getirmek suretiy
le, hem petrol ürünlerine vergiyi bir tarafa getirirken, aslında, millî bir petrol ürünleri politikasıy
la, Kafkaslardan hem üretip, Türkiye üzerinden taşımak, hem üretmek hem taşıyıcı hem de pazar
layıcı bir ülke durumuna gelmemiz lazım. Halbuki bütün yaptığımız anlaşmalarda bir tek yön esas 
tutulmuştur; bu da tüketim; yani, doğalgaz alıp tüketeceksiniz, petrolü alıp, rafine edip tüketecek
siniz; hep tüketim esasına dayalıdır. Aslında, bu, benim ifade etmeye çalıştığım temel prensipler 
DPT'nin çalışma raporlarında, yine Petrol Ofisi faaliyet raporunda, yine, BOTAŞ'ın faaliyet rapor
larında ayrı ayrı ve geniş olarak izah edilmektedir. 

Ümit ediyoruz ki, bu gelen kanun tasarı ve teklifleriyle, sadece, bir petrol ürününe zam yap
mak veya hükümetin tabiriyle, fiyat ayarlaması yapmakla kalmayıp, birtakım millî politikaların da, 
izlenilecek yolun da yasal hale getirilmesi gerekmektedir. 
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Burada son olarak üzerinde durmak istediğim konu şu: Şoför esnafını çok yakından ilgilendi
ren LPG gazıyla ilgili olarak da hükümetin yaklaşımını anlamak mümkün değil. Yani, hükümet, 
nerede bir açık, nerede vatandaşın biraz istifade ettiği konu varsa onun üzerine gitme gibi bir yan
lışın içinde. Ciddî sayıda benzinli arabada tüpgazla çalışabilecek, yani, tehlike arz etmeyen bir ya
pılanma yapıldığı halde, şimdi evler için yapılan gaz indirimlerini arabada gören hükümet, bu sefer 
en az mazot fiyatlarına yükseltmeye çalışmaktadır. Bunun yanlışı şudur: Türkiye'de -bu gaz sektö
rünün bu şekliyle gelişmiş her arabaya yapılan 2 000-2 500 marklık masraflar vardır- en azından... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Candan, size 1 dakika ilave süre veriyoum; lütfen, toparlayınız. 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - ...burada devletin yapabileceği, mutfaktaki sübvansenin, pi
yasada çalışan esnafımız için de dargelirli taksi şoförlerimiz için de uygulanması; en azından, hü
kümet olmanın özelliği bunlara bir çözüm bulmak gerek. Yani, burada, efendim, bir gelir dağılı
mında veya zamda bir dengesizlik var, biz şoför esnafını da şu seviyeye çekeriz mantığı çok yan
lıştır. Evvela, onların gelir seviyelerini, ödedikleri vergileri, katmadeğerlerini hesap ederek bir fi
yat ayarlaması yapmak daha uygun olur. 

Sözlerimi tamamlarken, hükümete şu uyarıda bulunmak istiyorum, kanunlar, sadece, petrol fi
yatlarıyla ilgili olmamalı, millî bir petrol ürünleri politikasında Petrol Ofis, TÜPRAŞ, BOTAŞ, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ne tür bir görev ve sorumluluk verileceği yeniden düzenlen
melidir diyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Şahsı adına Sayın Masum Türker?.. 

Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 317 sıra sayılı kanun ta
sarısının 8 inci maddesinde söz almış bulunuyorum. 

Bu madde "3074 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddeleri ile mükerrer 5 inci maddesinin bi
rinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış; mükerrer 5 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir" demektedir. Bu fıkra, biraz önce de okunduğu üzere "Akaryakıt tüketim vergisi
ne tabi malları satın alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullan
mak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyama sebebiyet vermeleri halinde, zıyaa uğratı
lan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü madde
sine göre vergi zıyaı cezası uygulanır" diyor. 

Bu maddenin getiriliş sebebi, esas itibariyle, taksilerde kullanılan likit gazdır. Tabiî, başka 
maksat da olur içinde; ama, bunu nasıl uygulayacaksınız? 1 000 mark, 1 500 mark, 2 000 mark ve
rerek, taksilerine bu likitgaz kullanma tesisatını monte ettirmiş olan insanlar var. Bu taksi şoförle
ri, bunlarla geçimlerini temin ediyorlar. Şimdi, bunların üzerine vergiyi nasıl getireceksiniz? Yani, 
vatandaşı devamlı Maliyeyle kavgalı hale mi getireceksiniz? 

Biz, Komisyonda, bu madde hangi ürünler için uygulanacak diye sorduk; net bir cevap alama
dık; ama, görülüyor ki, bu, likitgaz kullanan araçlar için öncelikle kullanılacak demektir. 

Değerli arkadaşlar, vatandaş zaten akayakıt fiyatları altında ezilmiş; taksi şoförleri, eğer aile
lerini geçindirdikleri bu araçlarına likit gaz tesisatı monte edip de, bununla ailelerinin geçimini ko
laylaştırıyor! arsa, bunların üzerine gitmemek gerekir. 
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Sonra, bir insan bir malı almış... Çok muğlak bir madde. "Akaryakıt tüketim vergisine tabi 
malları satın alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya 
üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyama sebebiyet vermeleri halinde..." Siz, zaten, bu malı-
alırken, verginizi alıyorsunuz; yani, ben bu malı aldıktan sonra, nerede istersem kullanırım, sizin 
buna müdahaleye ne hakkınız var? Onu ifade etmek istiyorum. Bu, Maliyenin eline, fevkalade 
muğlak, nerede uygulanır, ne problem çıkarır belli olmayan; ama, birçok problem çıkaracak olan 
bir maddedir. Bu maddenin bu metinden çıkarılması lazım. Akaryakıt fiyatları zaten haddinden faz
la artırılmış, vatandaşın bir zümresi, bir yerden bir nefes bulup da bundan faydalanıyorsa, bırakın 
faydalansın değerli arkadaşlar. Yani, bu madde, ileride büyük sıkıntılara sebep olacaktır. 

Biraz önceki konuşmamda, mazot fiyatları ve çiftçinin durumuyla ilgili bilgi vermiştim. Ba
kın, burada,size bir mukayese tablosu arz edeyim. Çiftçilerimizin 1 litre mazot almak için ne ka
dar mahsul satması gerekir? İşte, size tablolar: 

54 üncü hükümette, içinde bulunduğum hükümette, Haziran 1997'de, çiftçi, 1 litre mazot al
mak için 1,5 kilogram buğday satıyormuş; bugün -Aralık 1999 itibariyle- 3,5 kilogram buğday sat
ması lazım. Demek ki, mazota göre baktığınız zaman, çiftçiyi fakirleştirmişsiniz. 

Pamuk çiftçisi için söylüyorum, bizim hükümetimiz zamanında, 54 üncü hükümet zamanında, 
Refahyol Hükümeti zamanında, 1 litre mazot almak için yarım kilogram pamuk satarken, bugün -
yani, Aralık 1999 itibariyle- 1,5 kilogram pamuk satması gerekir. 

Çay çiftçisinin, 1 litre mazot almak için, 54 üncü hükümet zamanında, Erbakan Hükümeti za
manında, 1 kilogram çay satarken, bugün 3 kilogram çay satması gerekir. 

Şekerpancarı üreticisi çiftçilerimizin, 54 üncü hükümet zamanında, 1997 Haziran ayında, 1 lit
re mazot almak için 5,5 kilogram pancar satması gerekirken, bugün, sizin hükümetinizin zamanın
da, 12,5 kilogram pancar satması gerekmektedir. Yani, akaryakıt fiyatlarına yaptığınız insafsız 
zam, çiftçinin gelir ve giderleri üzerinde bu şekilde yansımaktadır diyorum; hükümeti insafa davet 
ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, her gün konuşmak iyi 

olmuyor; ama, buraya getirilen tasarılar çok önemli ve çok geniş insan kitlesini yakından ilgilen
dirdiği takdirde de konuşmak bizim hakkımız. 

Bu maddeyle getirilen, likitgaz kullanan taksicilerin bu likitgaz kullanma koşullarını ortadan 
kaldırmaktır. Ben, taksilere sık sık biniyorum ve taksicilere "geçen seçimde kime oy verdin" diye 
soruyorum. Büyük bir kısmı "MHP'ye verdik" birkısmı da "DSP'ye verdik" diyorlar; yani, bize, 
Doğru Yol Partisine oy veren çok az; ama, buna rağmen, size seçimde bu kadar hizmet etmiş emek
çi kesimin ucuz kullandığı bu likitgazı, nedense, kim akıl veriyorsa, onları kesiyorsunuz. Kesin, 
önümüzdeki seçimlerde sizden desteği çekerler bize verirler; ama, yine, bu insanların hakkını da 
korumak durumundayız. 

Aslında, taksici yalnız kendisi için çalışmıyor, taksici müşteriden para alıyor. Eğer siz, taksi
cinin kullandığı yakıtı pahalılaştırırsanız, o da ne yapacaktır; tarifeye aksettirecektir. Tarifeye ak
settirince de, yine, hizmetten yararlanan kişilerden alacaktır; yani, bu yalnız taksicinin kazancı de
ğildir. Bu itibarla, bence, bu maddeyi metinden çıkarmak lazım veyahut da hiç olmazsa, bu likit
gaz petrol satışını bundan istisna etmek lazımdır. Nedense, bu hükümet, evvela, bu taksicilerin li-
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kitgaz kullanma sistemini kurması konusunda önce izin verdi. Birtakım insanlar istasyonlar açtılar 
ve büyük taksici kesimi, yani, taksi esnafı kendisine uygun projeler geliştirdi, tadilat yaptı. Birden 
bire, İçişleri Bakanı, herhalde gece rüya mı gördü, sabahleyin "ben bunları yasaklıyorum" dedi. On
dan sonra, halktan büyük bir tepki gelince bu defa geri adım attı. Ben şimdi düşünüyorum, cumhu
riyet tarihinde bu hükümet kadar akaryakıta zam yapan bir hükümet görmedim. Bu demektir ki, 
cumhuriyet tarihinden beri gelen hükümetlerin en zayıfı bu hükümettir; çünkü, insanlar, başka bir 
şey üretemiyorlarsa, en kolay şey zam yap, zam yap; ne olursa olsun. Hani, o, vatandaşın oynama
sı meselesini biliyorsunuz. 

Bugün, Mecliste bir yere çıkıyordum, Erzurum'dan Doğru Yol Partili beş belediye başkanı ba
na rastgeldiler "Sayın Başkan, bu hükümet, Erzurum'da her yerde afet bölgesi ilan etti; Doğru Yol 
Partisinin belediyeleri kazandığı yerleri afet bölgesi ilan etmedi" dediler. Tabiî, afet bölgesi ilan 
edilince İller Bankası hisseleri birbuçuk veya iki misli artıyor. Yani, keyfî hareket edin de, bu.ka
dar da keyfîlik olmaz, insana gülerler. Bir ilin iki beldesini sizin partiden olduğu için afet bölgesi 
ilan ediyorsunuz; ötekileri başka partili diye afet bölgesi ilan etmiyorsunuz. Hakikaten bu kadar 
keyfîlik de olmaz. Yani, bu devlette iktidara kim gelirse gelsin bir adalet kuralını evet, ihlal eder
siniz; ama, artık, hiç de kaçamayacağınız bir şey olur... Yani gülerler insana. Yarın öbür gün hal
kın karşına hangi yüzle çıkacaksınız? Yani, bu, bendeyse, ben, buna fazla para vereyim; öteki de 
vatandaş. O belediye hududu içerisinde olup da size rey verenler de var; o insanları niye cezalan
dırıyorsunuz? 

Yine, bugün, bir belediyeden, bir vatandaş bana telefon etti "Sayın Başkan, cumhuriyet tari
hinden bugüne kadar pancar paraları ekim ayına kadar veya ekimden bir ay sonra ödenirdi; ama, 
daha, hâlâ ödenmedi" dedi. 

Sayın milletvekilleri, sayın iktidar grubu -tabiî, basın sizi çok iyi destekliyor da- ama, bu in
sanlar da yeni pancar ekecekler. Size mahsullerini vermişler, onun şekerini üretiyorsunuz; hiç ol
mazsa, bu insanların parasını ödeyin. Gerçi, çok şükür, benim bölgemde taban fiyatına tabi hiçbir 
madde yok; yani, çok şükür değil, tabiî, bunu derken üzülüyorum. Bizim bölgedeki insanların, dev
letin taban fiyatına tabi ve devletin para ödeyerek satın aldığı bir şeyi yok, ne buğdayı var ne fın
dığı var ne tütünü var ne pancarı var; ama, biz, Türkiye'yi temsil eden insanlar olduğumuza göre... 
Telefon eden de Eskişehir tarafından bir belediye başkanımızdı. Bu insanların paralarının üzerine 
artık çok fazla yatmayın; eğer, bu faizcilerin paralarına sınırlama getirirseniz, onlara biraz geç öde
me yaparsanız daha iyi olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Genç, 1 dakika süre veriyorum; buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bir önerge de verdik. Bu taksi esnafının 

kullandığı likitgazın bundan ya istisna edilmesi lazım ya da tümüyle bu maddenin kalkması lazım. 
Çünkü, bunu uygulamak da mümkün değil; yani, bu madde, bu haliyle kaçakçılığa sebebiyet vere
cek. Adam gidecek, adamını bulursa düşük vergiye tabi bir malı alacak, gücü, arkası varsa, arka
sında bir iktidar gücü varsa, getirecek, başka, daha pahalı bir vergiye tabi bir sahada kullanacak ve 
büyük bir vergi kaçakçılığı yapacak; ama, adamın arkası yoksa, bu yolla vergi kaçakçılığı yapma 
imkânı olmayacak. Bu konuda da çok büyük bir ikilem doğuruyor. 

Ayrıca, bu şoför esnafının defter tutma meselesi var. Vergi kanunları burada müzakere edilir
ken, yahu dedik, bunları bir basitleştirin; yok efendim... Şimdi odalara tutuyorsunuz ama, işte bu 
belge düzenleme, gidip de defter tutma gibi usuller bu insanlara çok büyük bir külfet yüklüyor; bu
nu da bir düzeltin yani, bu insanlara da bir rahatlık gelsin. 
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Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Maddeyle ilgili konuşmalar tamamlanmıştır. 

Maddeyle ilgili üç önerge vardır; okutacağım ilk iki önerge aynı mahiyette olacaktır; okuttuk
tan sonra ikisini birlikte işleme alacağım. 

ilk önergeyi okutuyorum: 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 317 sıra sayılı yasa tasarısının çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 3074 
sayılı Kanunun mükerrer 5 inci maddesinin sonuna eldenen fıkranın "Akaryakıt Tüketim Vergisi
ne tabi malları satın alanların (LPG otogaz hariç) bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir 
mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyama sebebiyet vermeleri ha
linde, zıyaa uğratılan vergi bunlara tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 
üncü maddesine göre vergi zıyaı cezası uygulanır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Yahya Akman İsmail Özgün 
Van Şanlıurfa Balıkesir 

Nurettin Aktaş Ali Sezai Hüseyin Arı 
Gaziantep Kahramanmaraş Konya 

Fahrettin Kukaracı Yaşar Canbay Mustafa Niyazi Yanmaz 
Erzurum Malatya Şanlıurfa 

Ahmet Sünnetçioğlu 
Bursa 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarinin 8 inci maddelerinin... 
MEHMET DÖNEN (Hatay)-Tasarının 8 inci maddesinin... 
BAŞKAN - Okumaya devam edin. 
...8 inci maddesinin birinci satirinin "satın alınan" ibaresinden sonra "LPG (otogaz) hariç" iba

resinin ilave edilmesini saygılarımızla arz ederiz. 
Kamer Genç Oğuz Tezmen Turhan Güven 

Tunceli Bursa Mersin... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - "Mersin" değil, "İçel" olacak. 
...Mehmet Dönen 

Antakya 

KÂTİP ÜYE TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Bu isim iptal edilmiş, pardon... Altta doğ
rusu yazılmış. 

Mehmet Dönen Murat Akin Sevgi Esen 
Hatay > Aksaray Kayseri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tabiî, yazdığınız şekliyle okuyor arkadaşımız; "satirinin", 
"satin" kelimesini... 
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MEHMET DÖNEN (Hatay) - Öyle şey olmaz. 

BAŞKAN - Öyle şey olur mu efendim, önerge burada... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Efendim, aşağıda "Hatay" var, "Hatay" yazılmış. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Altta "Hatay" olarak yazdım. 
KÂTİP ÜYE TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Yukarıda öyle yazılmış, bilahara iptal edilmiş. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Aşağıda "Hatay" olarak yazılmış. 
BAŞKAN - Sayın Güven, burada önergeniz var ve aynen okuyorum: "Satirinin..." 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, çarpı işaretimiz var, yani, çarpı konmuş. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Ben elimle yazdım; altta bak, oku; yazmışım. 
BAŞKAN - Burada bir değişikliğe uğramadı, önergeniz böyle. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) - Orada, altta yazılı, oku bak... Ben elimle yazdım. 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın Dönen, benim ne söylediğimi, sizin ne söylediğinizi galiba ben izah 

edemedim. Sizin önergenizdeki ifade biçimini okuyorum ben: Aşağıda "Antakya Milletvekili" di
ye yazmışsınız, bilahara iptal etmişsiniz, "Hatay..." 

MEHMET DÖNEN (Hatay) - Başka arkadaş yazmış. 
BAŞKAN - Bir dakika... 
Burada mutabık mıyız? 
Artı "satirinin", "satin" ibareleri de sizin yazınızdır, burada, eğer siz yazmışsanız; buyurun... 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Kamer Beyin yazısı öyle... 
BAŞKAN - Efendim, yazdığınız önergedeki ifade biçiminin ne şekilde olacağını lütfen bilme

nizi isterim. 
Sayın Güven, siz, oraya imza atmakla, o ifadeleri kabullenmiş sayılıyorsunuz. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Olabilir. 
BAŞKAN - Siz genel müdürlük yaptınız, hukukçusunuz, savcılık yaptınız; öyle bir ifadenin 

altına imza atarken, lütfen dikkat ediniz. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Efendim, bazen de i'nin inceltmesini koymuyoruz; unutabiliriz ya

ni, ne olacak... 
BAŞKAN - Yazarken dikkat edin. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) - İngilizce klavyede de i ve ş harfleri yok. 
BAŞKAN - İngiliz Parlamentosuna gidin o zaman, burada yeriniz yok. 
3 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
317 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan Musa Demirci Veysel Candan 
Sakarya Sivas Konya 

Ali Sezai Ahmet Sünnetçioğlu 
Kahramanmaraş Bursa 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu okuttuğum önerge, aynı zamanda, en aykırı önergedir, 
işleme alıyorum. 
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MEHMET DÖNEN (Hatay) - Üçü de bir zaten. 
BAŞKAN - Hayır efendim, aynı değil; maddeyi metinden çıkarıyor Sayın Dönen. 
İtiraz etmek alışkanlık haline gelmesin, iyi bir şey değil. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET HANİFİ TİRYAKİ (Gazi

antep)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Efendim, gerekçeyi mi okutuyoruz, yoksa... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Açıklamak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, bu 8 inci madde

de... Kanunu okuyup, boşluklarını bir yerine oturtalım. Akaryakıt Tüketim Vergisine tabi malları 
satın alanlar -yani, LPG gazı alanlar, yani, şoförler, taksiciler- daha yüksek vergiye tabi mal olarak 
kullanma -yani, benzin yerine kullandığı zaman- ve üçüncü kişilere satarak -bir petrol istasyonu dü
şünün, LPG gazı var, sattı, mazot kullanan bir arabaya yüklediği zaman- vergi ziyama sebep oldu
ğu için -yani, LPG gazı ile mazot arasındaki fiyat farkı veya benzin ile LPG arasındaki fiyat farkı, 
devleti zıyaa uğratmaktan- aradaki fark vergi kaçakçılığı olarak tarh edilecek. İşte, olay bu. Peki, 
bunu bu kadar kıvırıp, çevirip evirmenin ne manası var?! "Biz, evdeki LPG gazını kullananları 
ayırmak için böyle bir yöntem geliştirdik" diyorsunuz. Bu kanun bugün görüşüldüğü zaman, yarın 
sabah, petrollerin hepsi değişiklik yapacak; yani, şoför esnafı mağdur edilecek; bu bir. 

Şimdi, konunun bir diğer tarafına gelelim. Şimdi, acaba -bürokratlar işin hep kolaycılığını se
çiyor- bu LPG gazı için böyle bir zam usulüne kafa yoruncaya kadar, başka bir çaresi yok muydu 
bu usulün, başka bir ara yol bulunamaz mıydı; yani, hem devlete biraz gelir getirmek hem de es
nafı koruma gibi bir yol, yöntem izlenemez miydi? Mesela, ilk akla gelen, spot piyasadan ucuz alım 
yapılabilirdi, gaz da spot piyasadan alınabilirdi; yani, peşin para verdiğiniz zaman mal alabilirdi
niz, haftalık alabilirdiniz. 

İkincisi, iyi bir uluslararası anlaşma, ticarî anlaşma yapabilirdiniz. Oturduğunuz yerde genel 
müdürlük yapmak yerine, her gün, elinizde çanta, Rusya'yı, Kafkasya'yı, Azerbaycan'ı, Cezayir'i, 
Mısır'ı gezebilirdiniz. 

Şimdi, bu esnaf üzerine, böyle, usulüne uygun bir maddeyle zam getirirken... Arkadaşlar, ya
rın, birçok küçük esnaf yahut LPG satan istasyonların hepsi devlete karşı vergi kaçakçısı durumu
na düşecek. 

Şimdi, bakın, burada hassas davranan hükümet; yani, tabiri caizse, sineğin kanadından yağ çı
karan hükümet, Mavi Akım Projesinde -elimdeki rapora göre- 52 milyon dolar usulsüz ödeme ya
pıyor, iki yıl önce ödeme yapıyor. Peki, madem bu kadar hassassınız, bu ödemeyi de yapmasaydı
nız. Yine, aynı hükümet, bu ihaleyi 339 milyon dolara verirken -BOTAŞ yetkililerinin ifadesi- 100 
milyon dolar devlet zararı var; çünkü, yabancı şirket zikredi 1 diği için sözleşme içerisinde BOTAŞ 
devre dışı bırakılmış deniliyor; yani, siz, yabancı bir şirketle sözleşme ve anlaşma yaparken devle
tin menfaatini hakkıyla koruyamazken, şimdi, sokakta gezen o taksici esnafını mağdur etmek gi
bi... Bunun için de bayağı kafa yorulmuş, araya boşluklar bırakılmış. Güya evdeki tüpgazı ucuza 
mal edip, esnafın üzerine vergi koymuşsunuz. Peki, esnaf, zaten aynı esnaf, evde de tüpü kullana
cak, çarşıda da, yakıt olarak arabasında bunu kullanacak... 
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Yine aynı hükümetin... Bakın, İran doğalgazında gecikme tazminatı olarak 110 milyon dolar
lık bir tazminat söz konusudur; yani, hükümet, burada niye hassas davranmadı, şurada gösterdiği 
aynı hassasiyeti burada göstermedi?! 

Yine, TÜPRAŞ rafinerisindeki yangında, birçok ihmalden dolayı, devletin zararının büyük ol
duğu basına da intikal etti. Neden TÜPRAŞ'taki yangına zamanında müdahale edilmedi veya TÜP-
RAŞ'ta, Petrol Ofisinde, BOTAŞ'ta ve TPAO'da israf niye durdurulmadı da, bunların 1999 yılı bi
lançolarında hep zarar yazmaktadır? 

Değerli arkadaşlar, biz, bu maddenin, mutlaka ve mutlaka değiştirilmesinin; ancak, mutlaka 
bir vergi getirilecekse, insaf ölçüleri içerisinde, toplumda ulaşım sektörüne hizmet veren o esnafı 
da düşünerek bir düzenleme -yapılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Bu düşüncelerle, 8 inci maddenin, mutlaka, tasarı metninden çıkarılmasının doğru olacağı gö
rüşündeyiz. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Candan. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, gerekçesini Sayın Candan'dan dinlediğiniz önergeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum; ikisi aynı mahiyette olduğu için, birinci önergeyi okutup işleme 

alacağım, diğer önergeyi işleme almayacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 317 sıra sayılı yasa tasarısının çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 3074 
sayılı Kanunun mükerrer 5 inci maddesinin sonuna eklenen fıkranın "Akaryakıt Tüketim Vergisi
ne tabi malları satın alanların (LPG otogaz hariç) bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir 
mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyama sebebiyet vermeleri ha
linde zıyaa uğratılan vergi bunlara tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 
üncü maddesine göre vergi zıyaı cezası uygulanır" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş (Van) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET HANİFİ TİRYAKİ (Gazi

antep) - Sayın Başkan, katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu madde, vergiye tabi mal

ların amaç dışı kullanımından vergi kaybı doğduğu takdirde vergi cezası uygulanmasını öngörüyor. 
Bunun istisnası olur mu?! Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Efendim, önergenizin gerekçesini izah mı edeceksiniz? 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Evet Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bizim önergeyi de oraya mı birleştirdiniz? 
BAŞKAN - Efendim, aynı mahiyette. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, ifade etmediniz. 
BAŞKAN - Okuttuk Sayın Genç, okundu; haberiniz yok. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Şu safhada birleştirdik demeniz gerekirdi. 
BAŞKAN - Söyledim efendim. 
Buyurun Sayın Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de LPG gazı ta

bir edilen otogazı kullanmak suretiyle taksicilik yapan veya ortadireğin, daha ziyade fakir kesimin, 
1 000 ile 1 500 mark civarında bir para ödeyerek dönüşüm istasyonlarında değiştirmiş olduğu ara
basında otogazı kullanması için bu değişiklik önergesini verdik. 

Bu maddeyle, bundan sonra LPG kullanan bütün taksiler, otomobiller, kaçakçı durumuna dü
şürülmüş olacak; bir. 

İkincisi: Bu maddeyle otogaz istasyonları da kapatılma konumuna gelecek; çünkü, kapatıl
mazsa vergi kaçakçısı durumuna getirilecek. 

Üçüncüsü: Şu anda, Van - Gürpınar'da 200'ün üzerinde kamyon, 1718 sayılı Kaçakçılık Ka
nununa göre müsadere edilmiş; taşıdıkları da 5 litre, 10 litre fazla mazotu depolarına koymuşlar, 
bu yüzden dolayı da müsadere edilmiş; şimdi satışa çıkarılıyor. Onların da malları kaçakçılıktan 
dolayı satılıyor. 

Peki, bütün bunlardan sonra baktığımız zaman, diğer yabancı ülkelerde LPG'ye bakış açısı na
sıldır? 

Değerli arkadaşlar, LPG, araçlarda vuruntuyu azaltıyor, motorun ömrünü uzatıyor, yakıt ve 
yağ giderlerini düşürüyor, ekonomi sağlıyor -en önemli kısmı ekonomi sağlamasıdır- yanma sonu
cu kurşun dioksit ve aromatikler gibi zararlı emisyonların üretilmemesi nedeniyle yaşadığımız çev
renin korunmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle de, Belçika hükümeti 1982 yılından beri bu konum
daki araçlardan, LPG kullanan araçlardan vergi almıyor. Hollanda'da, en az yüzde 60, yüzde 70 
LPG kullanılabilmesi için, hükümet, her otobüse 12 000 dolar katkıda bulunuyor. Tabiî, Ankara 
Belediyesi de, bir ara, araçlarını, otobüslerini LPG'ye çevirmişti. Yine, İtalya'da, 2 milyonun üze
rinde araçta LPG kullanılıyor ve bunlardan da en düşük vergi alınıyor. İngiltere'de, LPG kullanan 
araçlar 50 pound düşük vergi ödüyor. Yine, İspanya'da, LPG kullanan araçlar vergiden muaf tutu
luyor. Yunanistan'da, hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde, sadece LPG'li araçlara izin veri
liyor. Şimdi, Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de tüketilen akaryakıt 30 milyon ton civarında. 
Bu 30 milyon tonun sadece 3 milyon tonu LPG gazıdır. Bu 3 milyon tonun da çeşitli yerlerde kul
lanım amaçlarına baktığımız zaman, şunu görüyoruz: Yüzde 64'ü evlerde, ocaklarda kullanılıyor, 
ısıtmada kullanılıyor; yüzde 25'i sanayide kullanılıyor -bu sanayie de hiçbir şey yok- binde 5'i ısın
mada, binde İ'i elektrikte... Sadece yüzde 9'u otogaz olarak kullanılmaktadır. Yani, 30 milyon ton
luk petrol ürününün 3 milyon tonu burada kullanılıyor. 3 milyon tonluk bir LPG için, hükümet 
kalkmış... Bu 3 milyon ton LPG'nin, sadece yüzde 9'u otogaz olarak kullanıldığına göre, 270 000 
tonluk bir LPG kullanımı var Türkiye'de. Bunun için, bu kadar kıyamet koparmak... 

Vergi alsanız ne olacak, almasanız ne olacak; ama, aldığınız zaman ne olacak, onları söyleye
lim. Taksi fiyatları 2 kat artacaktır arkadaşlar. 

EROL AL (İstanbul) - Benzine göre ayarlıyorlar zaten. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Hayır. 
EROL AL (İstanbul) - Doğru konuş. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Fakir fukara bundan sonra arabaya binmeyecektir; büyük 

şehirlerde hava kirliliği artacaktır, tahammül edilmez seviyelere ulaşacaktır; ortadirekten, yani, me
mur ve esnaftan arabası olanlar -LPG'ye çevirmişti birçoğu- arabalarını satışa çıkaracaklar. Bunun 
sonucunda, satışa çıktıkları andan itibaren oto fiyatları düşecek, otomotiv sanayiine de sizler büyük 
bir darbe vurmuş olacaksınız. 
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EROL AL (İstanbul) - Benzin fiyatlarına göre... 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Kardeşim, buraya gel de konuş; ne bağırıyorsun! 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, size 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen toparlayınız efendim. 

Sayın milletvekilleri, lütfen... 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Şoför esnafı da, o sarı taksidekiler de, ben ümit ediyorum 

ki, anahtarlarını toplayıp, getirip Başbakanlığa teslim edecekler. Bunu da bilin. Bundan sonra, 750 
tane otogaz pompa istasyonu var, onlar da kapanacak sizin sayenizde, onlar da işsiz kalacak; 300 
civarında dönüşüm istasyonu var, onlar da kapanacak ve işsizliğe de büyük çare bulmuş olacaksı
nız; çünkü, herkes işsiz olacak Türkiye'de. Herkesin işsiz olduğu bölgelerde de, bilirsiniz ne olur... 

Değerli arkadaşlar, devletlerin yıkılmasının büyük bölümü -tarihte baktık- hepsi, vergilerin 
fazla olması, halkın artık bunları çekemez duruma gelmesinden dolayı halk devletten soğuyor; so
ğuduktan sonra da, onu koruma konusunda biraz çekingenlik oluyor. Siz, hükümet olarak, halkı 
küstürmeyin. Yazıktır bu millete, yazıktır bu devlete. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
EROL AL (İstanbul) - LPG istasyonun mu var?! 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erbaş. 

Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı, Sayın Erbaş'ın gerekçesini izah ettiği önergeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde ka
bul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - 8 inci maddeyle ilgili soru soracaktım Başkan, söz istemiştim. 
BAŞKAN - Önergelerden önce isteyecektiniz onu. Önergeler oylandıktan sonra... 

VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır efendim. Buradan ben yazdırdım... Bakana soru sora
caktım. 

BAŞKAN - Bu maddede sorar mısınız efendim? 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Hayır efendim. 8 inci maddeyle ilgili önergeler müzakere edil

meden yazdırdım, soru sormak istediğimi söyledim. Oradaki kayıtlarınıza bakın. 
BAŞKAN - Efendim, maddeyi oyladık; önce söyleseydiniz... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Efendim, buradan yazdırınca daha neyi söyleyelim ki?! Ora

da kayıtlarınızda var. "Söz verildi" diyor efendim. 
BAŞKAN - Şimdi maddeyi okuduk canım; olur mu?.. 9 uncu maddenin sırası... 
VEYSEL CANDAN (Konya) - 9'u sonra okusun. "Söz verildi" diyor burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Devam edip etmeyeceğimize İçtüzük karar verecek. 
Buyurun Sayın Demirci, sorunuzu sorun efendim. ' 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sıra bendeydi. 
BAŞKAN - Sayın Demirci öncelikli sırada efendim. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Kayıtlar yanlış o zaman. 
BAŞKAN - Sayın Candan, buradaki gösterge öyle gösteriyor. Ben, sıraya göre söz veriyorum. 
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VEYSEL CANDAN (Konya) - Peki, tamam. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanımıza sormak istiyorum. 
Bugüne kadar, yapılmış olan LPG istasyonlarına izin verildi. Şimdi, bu çıkarılan maddelerle, 

bunlar yarın iptal edilecek. Bu istasyonlann kapanması halinde, devlet olarak, bunların masrafları 
ödenecek mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Candan, buyurun. 
VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın, Sayın Ba

kan tarafından cevaplanmasını istirham ediyorum. 
1- "Akaryakıt Tüketim Vergisine tabi mallan" diye başlayan maddede, LPG'de yapılacak de

ğişiklikle, beklenen vergi toplamı nedir; ne kadar vergi toplama hedeflenmektedir? 
2- Resmî kayıtlarınızda, LPG gazı kullanan kaç adet araç vardır? 
3- Kaç bin ton LPG gazı yeni uygulamadan etkilenecektir? 
Bu konuda kayıtlar yoksa bile yaklaşık bir rakamla bilgilendirmenizi istirham ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI NAMÎ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Demirci "LPG istasyonları iptal edile

cek mi" diye sordu. Bu tasarıda böyle bir şey görünmüyor. Yarın, ileride, oranlarda bir farklılaştır
ma, vergi miktarlarında bir farklılaştırma yapılırsa, bu, sadece vergi yüküne yansıyacak demektir. 
LPG istasyonlarının iptal edilmesi ya da bunun masraflarının herhangi bir kuruluş tarafından öden
mesi diye bir şey söz konusu değildir. 

Sayın Veysel Candan "beklenen vergi toplamı nedir" diye sordu. Bu şekliyle, yasada, vergi yü
künde herhangi bir artış bulunmamaktadır; yani, bu tasarı, bir vergi yükü artışı getirmiyor. Bu ba
kımdan, beklenen bir ekvergİ artışı söz konusu değildir. 

Kaç adet aracın LPG kullandığını ben bilmiyorum; ama, kabaca şöyle bir tahmin var: Toplam 
LPG tüketiminin yüzde 10'u otogaz kullanımında. Bu bilgiler belki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığında vardır. Soruyu oraya aktaralım ve size oradan yazılı cevap gelebilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - 8 inci maddeyi yeniden oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergi si Kanununa 11.8.1999 tarih ve 

4444 sayılı Kanunla eklenen Geçici 28 inci maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Bu kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için 
beyanname verilmez, başka gelirler nedeniyle verilen beyannameye bu gelir dahil edilmez. Üretim 
tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli ya
tırım yapmak veya kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim 
şirkete aynî sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre vergiden müstesna tutulan 
kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin 
b-ii alt bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaz. Bu hüküm uyarınca vergiden istisna edilen di
ğer kazançlar için ise bu vergi tevkifatı yüzde 15 olarak uygulanır. Bakanlar Kurulu bu oranı yüz
de 10'a kadar indirmeye yetkilidir." 
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BAŞKAN - 9 uncu maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletveki
li Sayın Oğuz Tezmen. 

Buyurun Sayın Tezmen. 
DYP GRUBU ADINA OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 9 un

cu maddeyle getirilen bu düzenleme, aslında, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar 
dikkate alındığında, yerinde ve gayet iyi bir düzenleme; çünkü, Türkiye'de ekonomik kriz dolayı
sıyla kuruluşların bir araya gelmesi, likit olmayan tesisleri likit hale getirecek düzenlemelere ola
nak sağlanması ve bunun sürekliliğinin güvence altına alınmış olması önemli bir gelişme. 

Hatırlarsanız, 1984 yılında, Turgut Özal'ın iktidarda bulunduğu dönemde "yalılarınızı, villala
rınızı satıp aktiflerinize koyun" şeklindeki bir yaklaşımla ilk defa bu getirilmişti. O dönemde, ge
çici madde olarak düzenlenmişti, belli bir zaman dilimi içerisinde halledilmesi bekleniyordu; an
cak, 1999 yılına kadar, 1999 yılı da dahil, bütçe kanunlarıyla bu süre hep uzatıldı. En son, ağustos 
ayında görüştüğümüz, Meclisin kabul ettiği 4444 sayılı Kanunla da, bu hüküm, bütçe kanunundan 
çıkarılıp kalıcı bir şekilde düzenlenmiş oldu. Ancak, o kanunla getirilen düzenlemede bazı tered
dütler oluşmuştu; acaba, her türlü aktifin satışından kaynaklanan gelir vergi dışı kalır mı, kalmaz 
mı tartışmaları vardı. Bu düzenleme, aslında, üretim tesislerinin yeni kurulacak bir şirkete devre
dilmesi ya da gayrimenkullerinin yine yeni kurulacak bir şirketin aktifine kaydıyla teşvik belgeli 
bir yatırımda değerlendirilmesi halinde, buradan elde edilecek kazancın, Kurumlar Vergisine tabi 
olmadığı gibi, herhangi bir vergi tevkifatına da tabi olmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. 
Yani, bir genelden bunları ayırıyor ve net hale getiriyor. 

Aslında, dediğim gibi, ekonominin içinde bulunduğu bugünkü durumda, bu tür düzenlemeler, 
ekonomiyi ve şirketleri rahatlatıcı niteliktedir. Aslında, -Sayın Türker'in Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki önerisi de vardı, turizm tesislerinin de bu kapsama alınması yönünde- bunun daha da ge
liştirilmesi gerekir zaman içinde; çünkü, ekonomik koşullar, şirketlerin büyümesini, gelişmesini ve 
güçlenmesini gerekli kılıyor. Vergi sistemimizin de, bu sisteme imkân sağlaması, bu büyümelere 
ve globalleşmeye kolaylık sağlayacak bir yapıya imkân sağlaması lazım. Bu çerçeve içerisinde, bu 
madde yerinde bir düzenlemedir. Aslında, bu önerinin hükümet tasarısıyla gelmesi gerekirken Plan 
ve Bütçe Komisyonunda verilen bir önergeyle gelmiş olması, bunun daha önceden tasarlanmadığı 
şeklinde bir izlenim doğmasına yol açmıştır. Aslında, biz bunu destekledik; önerge olmasına rağ-. 
men, son dakikada verilen bir önergeyle gündeme getirilmiş olmasına rağmen, yerinde bir düzen
leme olduğu için destekledik. Aslında, bu tür düzenlemeleri, ekonominin önünü açacak, rahatlata
cak bu tür vergi tedbirlerinin getirilmesinde yarar görüyoruz; çünkü, ekonominin sağlıklı çalışma
sı, daha fazla üretim demektir, daha fazla istihdam demektir ve bunun sonucu, doğal olarak da da
ha fazla vergi demektir. Önünü tıkayıcı, cezalandırıcı vergiler yerine, çarkın işlemesini kolaylaştı
rıcı, ekonomi çarkının dişlilerini yağlayıcı şekildeki düzenlemeler, gerek vergi gerek ekonomik dü
zenlemeler, sistemin önünü açacak nitelik taşımaktadır. Buna ağırlık verilmesi lazım; yoksa, her 
gün, belli, maktu vergilere ya da birtakım vergilere zam yapmak, aslında, ekonomik faaliyeti ceza
landırıcı niteliktedir. 

Dikkat ederseniz, en güçlü ekonomi olan Amerikan ekonomisi, düşük vergi, ancak, aktif ve 
canlı ekonomik faaliyet üzerine kurulmuştur; mantığı budur sistemin. Türkiye'de de bu yaklaşımı 
benimsemek durumundayız. Vergiyi artırarak daha fazla hâsıla sağlayamayız. Esas olan, ekonomi
yi daha güçlü tutmak, firmaları daha ciddî çalışır hale getirmek, yapılarını sağlam hale getirmektir; 
öneli olan şirketleri, likit olmayan yapıdan likit hale getirerek, daha güçlü bir formasyonla daha çok 
üretim yapacak hale getirmektir. Bu yaklaşımın egemen olması halinde, Türkiye'nin içine girdiği 
krizlerden de çok daha rahatlıkla çıkacağını düşünerek, bunun yerinde bir düzenleme olduğunu ifa
de etmek istiyorum. 
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Komisyonda dadcstekledik, burada da bu maddeye olumlu oy vereceğimizi belirterek, hepi
nize saygılar sunarım. (DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Fazilet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 

Efendim, Sayın Ayhan'ın konuşmasını tamamlamasına kadar çalışma süresinin uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ayhan. 

FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 317 sıra sayılı, vergi kanunlarında değişiklik yapan ka
nun tasarısının 9 uncu maddesinde söz almış bulunuyorum. 

Bu madde, kurumların, gayrimenkullerini veya menkullerini satarak sermayeye ilave etmesi 
halinde, bunun ortaklara ait kısmının o yılki beyannameye dahil edilmemesidir. Yani, vergi mükel
leflerinin işini kolaylaştıran teknik bir düzenlemedir; ancak, bu maddeyle ilgili bazı hususları da 
dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Ayrıca, bir önergemiz de var; bununla ilgili -Sayın Türker de 
burada, katılacağını da zannediyorum- teknik bir düzenlemedir. 

Değerli arkadaşlar, bu madde, 1980 sonrası vergi kanunlarımıza giren, geçici 28 inci maddey
le son vergi kanununda düzenlenen, mühim bir hususu düzenlemektedir. Nedir bu? Hatırlarsanız, 
rahmetli Özal, 1980'den sonra, kredilerde reel faize geçince, piyasada bundan işyerleri, sermaye sa
hipleri, müteşebbisler, yatırımcılar, işletmeciler bundan sıkıldığı, bunaldığı zaman -tabiî, reel faize 
göre borçlanmak, onunla iş yapmak zor bir mesele piyasa şartlarında- onlara "köşklerinizi, konak
larınızı satın, sermayeye ilave edin" demişti. İşte, bu köşkleri, konakları, gayrimenkullerini satan
ların, bu satışını teşvik için vergi kanunlarımızda getirilmiş olan bir düzenlemedir. Devamlı uzatı
lır. Aslında, bu, daimî bir madde de olabilir vergi kanunlarında; ama, devamlı, zaman zaman uza
tılmaktadır. En son 1998'de, temmuz ayının o sıcak günlerinde -Zekeriya Beyin kulakları çınlasın-
o reform denilen 100 küsur maddelik vergi kanununu çıkarırken bu düzenleme unutulmuştu ve bir 
boşluk doğmuştu. 1999'da getirilen kanunla, bu, tekrar getirildi, bu hüküm konuldu. Şimdi, tabiî, 
konuldu da, bir eksik var burada. Bir kere, bu, neyi düzenliyor?.. Bir eksik var dedim; nedir o ek
sik, önce onu söyleyeyim. Eksik şu: Şimdi, burada "üretim tesisleri" deniliyor. Komisyonda, Ma
sum Beyin de dikkatini çekti» söyledi; bendeniz de ifade ettim. Bu "üretim tesisleri" lafzını bura
dan çıkaralım, asıl maddede de "sabit tesisler" diyelim. Yani, neyi kastediyorum; hizmet sektörü
nü de bunun içerisine alalım. 

Buradan, asıl maddeye geçelim. Biraz sabrınızla bilgi arz etmek isityorum. Bu geçici 28 inci 
madde, 4444 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen madde ve yürürlük tarihi 14.8.1999; yani, 
biz, bunu, 1999'da tekrar koymuşuz. Burada: "1.1.1999 ile 31.12.2002 arasında uygulanmak üzere 
-yani, üç yıl için uygulanmak üzere- tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya 
gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edi
len kısmı, kurumlar vergisinden müstesnadır" deniliyor. Yani, işletmelerin, kurumların, atıl kıy
metlerini sermayeye ilave edip, bununla, yatırım yapmasını ve ticaretini döndürmesini teşvik eden 
bir düzenleme. Ayrıca, vadeli satışı düzenlemiş; okumuyorum. 
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İkinci fıkrasındaysa "Bu hüküm, kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayri-
menkullerinin tamamının: veya bir kısmının, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir 
sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete aynî sermaye olarak ko
nulması halinde de uygulanır. Bu durumda -maddeleri saymış- yeni kurulacak şirketin, tam mükel
lef ve yapacağı yatırımın asgarî 5 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Li
rası olması şarttır. Bu şartlara ilave olarak, yabancı ortaklı sermaye şirketinde yabancı ortağın ser-

i 
maye payının 1 milyon |ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve yüzde 
20'den az olmaması ve kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik 
edilmesi gerekir" deniliyor ve devam ediyor. Birkaç fıkra daha var; uzun bir maddedir. 

İşte, biz, bu kanun tasarısıyla, getirdiğimiz bu düzenlemeyle, bu maddenin üçüncü fıkrasını 
değiştiriyoruz. Bu menkul ve gayrimenkullerin satışından o kurumun ortaklarının hissesine düşe
nin gelir addedilmeyip vergi beyannamesine dahil edilmemesi için bir hüküm getiriyoruz. Yerinde 
bir hükümdür, bir ihtiyaçtır; 1980'li yıllarda nasıl ihtiyaçsa, 1990'lı yıllarda da ihtiyaçtır, bugün de 
ihtiyaçtır. Niye; yatırımlar ne kadar büyürse, işletmeler ne kadar güçlenirse üretim kabiliyeti artar, 
teknolojiyi geliştirme kabiliyeti artar, vesaire, vesaire...Yani, atıl kıymetlerin de, tasarrufların da 
süratle yatırımlara yöneltilmesi ekonominin temel ihtiyacıdır. Hele, Türkiye gibi kalkınma ihtiya
cında olan, dışarıdan sermaye arayan, kaynak arayan bir ülkenin, kendi kaynaklarını, özkaynakla-
rını süratle yatırıma ve üretime yöneltmesi, ekonominin mobilizasyonu bakımından, gücü bakımın
dan, hareketliliği bakımından, üretkenliği bakımından fevkalade mühimdir. Bu, istihdamı sağlar, 
gelir artışını sağlar, ihracatı sağlar, vesaire, vesaire... Faydalarını saymaya lüzum yok. 

Ancak, bakın, bu maddede -yeni getirileni kastediyorum; geçici 28 inci maddenin üçüncü fık
rasını değiştiren, şimdi müzakere ettiğimizi söylüyorum- burada, fıkranın ikinci cümlesinde "üre
tim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli 
yatırım yapmak veya kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir ano
nim şirkete aynî sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre vergiden müstesna tu
tulan kazançlar... " diye devam etmekte ve "Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının 6 numaralı bendinin b-ii alt bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaz" denilmektedir. 

Şimdi, bizim, komisyonda Muhterem Bakana teklifimiz, bu "üretim tesislerini" lafını buradan 
çıkaralım, hizmet sektörünü de içine alacak şekilde, eğitim, sağlık, turizm, hepsini içine alacak şe
kilde "sabit tesislerinin" diyelim; o zaman, sadece fabrikalar değil, eğitim kurumları da, sağlık ku
rumları da, turizm tesisleri de bunun içine girer. Bu şekilde teklif ettik. Tabiî, o anda orada Muh
terem Bakan bunu değerlendirme imkânı bulamadı; biz de "Genel Kurulda bu değişikliği yapabili
riz; siz, Genel Kurula kadar lütfen meseleyi tetkik buyurun; Genel Kurula geldiğinde ortak bir an
layışa gelinirse, önergeyle bu değiştirilir" dedik. 

Bendeniz bununla ilgili bir önerge takdim ettim, işte, Masum Bey yakînen biliyor dediğim ko
nu da budur. Bunu yaparsak ne olur; tabiî, bunu yaparsak, bugün eğitimde, sağlıkta ve turizm sek
töründe çalışan işletmeler, mevcut tesislerini işletemiyorlarsa, güçleri yoksa, onu, mevcut bir şir
kete aynî sermaye olarak koyarlar, birleşirler. Bu ne demektir; benim otelim var veya okulum var 
veya hastanem var, biri nakit para getirir, benim sabit tesislerimi birleştiririz, sermaye büyür, ben, 
sabit tesislerim ve onların gayrimenkulleri nispetinde ortak olmuş olurum; ama, işletme, üretim de
vam eder. Bunu sağlamak istiyoruz; tabiî, bu, turizm sektörünün de eğitim sektörünün de sağlık 
sektörünün de -esas itibariyle bu üç sektördür hizmet sektörü- ayakta kalması için mühim. Sadece 
fabrikaya ve sınaî üretime endeksli veya ona bağlı bir madde olduğu için, bir önergemiz var, üze
rinde düşünülsün diye verdik. 
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Değerli arkadaşlar, tabiî, hizmet sektörü deyip de geçmememiz lazım, bugün istihdamın yüz
de 50'si hizmet sektöründedir; yani, fevkalade büyük bir istihdam kabiliyeti olan bir sektördür. Bu
gün millî gelirin de aşağı yukarı yarıya yakını, çok mühim bir kısmı, büyük bir kısmı hizmet sek-
töründendir. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika süre veriyorum, toparlayınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Ben, bu madde vesilesiyle bunun bir daha düşünülmesinde fayda var diye ifade ediyorum. 
Eğer Genel Kurul uygun görürse, hükümet de katılırsa bu maddeyi de daimi madde haline getir
mekte de fayda var; zira, aşağı yukarı onbeş yıldan beri bu devamlı uzatılmaktadır. 1998'de çıkan 
kanunda da unutulduğu için, birçok şikâyetlere sebep olmuştu. Nihayet, 1999 Ağustos ayında çıka
rılan yeni vergi kanunuyla bu düzeltilmişti. 

Bunları arz etmek için söz aldım; hepinizi hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara ve

riyorum. 
Kapanma Saati: 19.03 

. _ _ . © _ • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER : Şadan ŞİMŞEK (Edirne), Tevhit KARAKAYA (Erzincan) 

© • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
12. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/620) (S. Sayısı: 317) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 

9 uncu maddenin gruplar adına konuşmaları tamamlanmıştı; sıra, şahısları adına söz isteyen
lere gelmişti. 

İlk sırada, Sayın Masum Türker?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Konuşmuyorsunuz. 
Maddeyle ilgili 2 önerge vardır; geliş sırasına göre okutacağım, aykırılık sırasına göre işleme 

alacağım. 
Okutacağım son önerge, en aykırı önergedir; okuttuktan sonra işleme alacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

317 sıra sayılı kanun tasarısı 9 uncu maddede birinci fıkra sonuna, maddedeki "üretim tesisle
ri" ibaresinin "sabit tesisleri" olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Musa Demirci Veysel Candan 
Sakarya Sivas Konya 

Suat Pamukçu Ali Sezai Ahmet Sünnetçioğlu 
Bayburt Kahramanmaraş Bursa 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı Murat Başesgioğlu Ömer İzgi 
Konya Kastamonu Konya 

Eyyüp Cenap Gülpınar Mehmet Ali Bilici Nejat Arseven 
Şanlıurfa Adana Ankara 
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Madde 9.- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 11.8.1999 tarih ve 4444 
sayılı Kanunla eklenen geçici 28 inci maddenin (a) bendinin ikinci alt bendinin birinci cümlesi ile 
üçüncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu hüküm, kurumların üretim ve turizm yatırım veya işletme belgesine sahip turizm tesisle
rinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının, teşvik belgeli yatırım 
üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete 
aynî sermaye olarak konulması halinde de uygulanır." 

"Bu kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için 
beyanname verilmez, başka gelirler nedeniyle verilen beyannameye bu gelir dahil edilmez. Üretim 
veya turizm tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının teş
vik belgeli yatırım yapmak veya kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı or
taklı bir anonim şirkete aynî sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre vergiden 
müstesna tutulan kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 nu
maralı bendinin b-ii alt bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaz. Bu hüküm uyarınca vergiden 
istisna edilen diğer kazançlar için ise bu vergi tevkifatı yüzde 15 olarak uygulanır. Bakanlar Kuru
lu bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkilidir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

çoğunluğumuz hazır değil; ancak, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

• ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, önergenin birinci paragrafının 
üçüncü satırında bir kelime gözden kaçmış; "yatırım üzere" deniliyor; "yatırım yapılmak üzere" 
şeklinde redaksiyon yetkisi alınırsa katılıyoruz. 

BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 
Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: , 
Turizm tesislerinin de üretim tesislerinin yararlandığı istisnadan yararlanması önerilmektedir. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin redaksiyon yetkisiyle... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hangi önergeyi oyluyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Nejat Arseven ve arkadaşlarının önergesi. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - İsteyebilirsiniz efendim; karar yetersayısını arayacağım. 
Komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin redaksiyon yetkisiyle birlikte katıldığı, gerekçesini 

dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Oylamayı elektronik oylama cihazıyla yapacağım ve 5 dakikalık süre vereceğim. 
Vekâleten oy kullanacak sayın bakan varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun 

rengini, imzasını havi oy pusulasını, verilen bu süre içerisinde Başkanlığımıza göndermelerini; bu 
arada, sisteme giremeyen üye arkadaşlarımızın teknik personelden yardım istemelerini, buna rağ
men giremeyen üye arkadaşlarımız olduğu takdirde, onlarln da oy pusulalarını Başkanlığımıza gön
dermelerini, bu arada, burada bulunmayan arkadaşlarımız adına oy pusulası gönderilmemesini 
özellikle rica ediyorum. 
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Oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, en aykırı önergenin bizim önergemiz olması la
zım; bir hata ediliyor. 

BAŞKAN - Bu, maddenin tamamını değiştiriyor Sayın Ayhan, maddenin tamamını değiştir
meye matuf. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Orada turizm tesisleri ilave ediliyor. 

BAŞKAN - Burada yeni bir fıkra ekliyor âdeta; değişikliği biz öyle takdir ettik ve öyledir de; 
maddenin tamamını değiştiriyor. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - O fıkrayla turizm tesisleri ilave ediliyor. Halbuki, bizimkinde 
"üretim" lafzı kaldırılınca, hizmet sektörünün tamamı girmiş oluyor. 

BAŞKAN - Hayır efendim, biz öyle değerlendirdik; ö, sizin değerlendirmeniz. 

Burada "teşvik belgeli yatırım yapmak üzere" olacak. Bu ibarenin eklenmesi suretiyle redak
siyon yetkisini veriyoruz. 

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır; önerge kabul edilmiştir. 

Bu önerge kabul edildiği için, diğer önergeyi işleme alma şansımız kalmamıştır. , 

Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 10. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki Geçici 24 ün
cü madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 24. - 17/8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde deprem felâketine maruz ka
lan yörelerde, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı bulunan kişilerden alacağı bulunan 
mükellefler, bu Kanunun 322 ve 323 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasında bu madde hük
münü de dikkate alırlar. 

Karşılık ayrılmak veya zarar yazılmak istenen alacak; 

1. Alacağın bulunduğu yerdeki deprem tarihinden önce doğmuş olmalıdır. 

2. Varlığı Vergi Usul Kanununda sayılan belgeler ile tevsik edilmelidir. 
Borçlunun malvarlığının en az üçte birini kaybettiğine ilişkin olarak açılmış tespit davası üze

rine verilen karar, alacağın dava veya icra safhasına geldiğini gösterir ve bu nevi alacaklar için pa
sifte karşılık ayrılabilir. 

Alacaklı ve borçlunun her türlü muvazaadan ari olarak sulh olmaları ve bu konuda düzenleye
cekleri bir belgeyi karşılıklı olarak imzalamaları halinde bu belge kanaat verici belge sayılır ve bel
geye konu alacak değersiz alacak addolunur. 

Maliye Bakanlığı 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensubunca düzenlenmiş ve 
üçüncü fıkrada belirtilen şartların mevcudiyetini gösteren tasdik raporunu kanaat verici vesika ola
rak kabul edebilir. Ancak bu vesika borçlu yönünden vazgeçilen alacak sayılmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul Maliye Bakanlığınca belirlenir." 
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BAŞKAN - 10 uncu maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ramazan 
Gül konuşacaklar. (DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddeyle, Vergi Usul Kanununa geçici 24 üncü madde eklenmiştir. Bu madde de, diğer 
maddeler gibi düzenleyici bir maddedir. 

Bilindiği üzere, Türkiye'de, ticarî kazanç ve kurum kazancının vergilendirilmesinde tahakkuk 
esası geçerlidir; yani, satılan mal bedellerinin tahsil edilip edilmemesinin, gelir yazılıp yazılmama-
sının etkisi bulunmamaktadır. Ancak, Vergi Usul Kanununda bu husus dikkate alındığında, birkı-
sım şartların da varlığı halinde, şüpheli alacak ve şüpheli alacak karşılığı enstrümanları kullanıla
rak, alacakları tahsil edilemeyen mükelleflere kolaylık getiren bir maddedir. Yapılan düzenlemey
le, deprem felaketine maruz kalan yörelerde kaydı bulunan mükelleflerden alacağı bulanan mükel
leflerin tahsil imkânı bulamadıkları alacakları için, birkısım şartların mevcudiyeti halinde, karşılık 
ayırma imkânı getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel okunan madde metninden de anlaşıldığı üzere, burada şöy
le bir örnek vermek gerekirse, bu, deprem bölgesine mal satan bir mükellefin, deprem bölgesinde
ki alacaklarının zarar kaydına ilişkin bir husustur. Yani, mükellef, diyelim ki Adapazarı'na bir mal 
sattı, bu satmış olduğu malların bedelini tahsil edemedi; bu ilgili yasaya göre, bunu, eğer defter ve 
belgelerinde tevsik ederse ve bu defter ve belgelerde tevsik etme kayıt ve şartıyla deprem bölge
sindeki mükelleflerin de kayıtların üçte Tini kaybetmiş oldukları belirlenirse ne olacak; bu madde
ye göre, bu mükellef karşılık ayıracak ve ilgili yıl dönemine zarar kaydedecektir. Bu madde, bizim 
için geç kalınmış bir maddedir ve tasarıya derç edilmesi memnuniyet verici bir husustur. 

Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısı, aslında, enflasyonun düşürülmesini amaçlayan bir ta
sarı olarak da söylenebilir. Zira, mevcut hükümet, üçbuçuk yıldır enflasyonu düşürme konusunda 
ciddî tedbirler almış; ama, maalesef, bu enflasyon hedeflerini tutturamamıştır. Ne yapmıştır; 
1997'de belirlediği hedef yüzde 50'lerde iken, enflasyon yüzde 80'lerde, yüzde 90'larda teşekkül et
miştir. Keza, 1998 yılında aynı şekilde hedefler belirlenmiştir; hedef yüzde 40'tır; ama, enflasyon 
yine yüzde 70'lerde, yüzde 80'lerde cereyan etmiştir. En son olarak, 1999 senesi içerisinde enflas
yonda yine yüzde 40'lar hedeflenmiş, devletin tespit etmiş olduğu rakamlara göre yüzde 68,6 ola
rak TÜFE açıklanmıştır. Keza, 2000 yılında enflasyon yüzde 25 olarak hedeflenmiş ve bu hedef 
doğrultusunda hükümet değişik tedbirler almıştır; umarım bu tedbirler başarılı olur. 

Değerli milletvekilleri, yapılan düzenlemenin, yerinde bir düzenleme olduğunu belirtmek is
terim. Aslında, kapsamı daha da genişletilmeliydi. Gerçekten de, depremin, Türkiye ekonomisini 
yaygın olarak etkileyecek bölgede olması, pek çok önlemin bir arada alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Hükümetin bu konuda iyi bir sınav vermediğini belirtmek isterim; çünkü, hükümet, depremin 
üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, henüz deprem yaralarını sarmış değildir. Daha 
doğrusu, bırakınız deprem yaralarını sarmayı, önlem almayarak, insanları ciddî bir mağduriyetle 
karşı karşıya bırakmıştır. 

Kış koşullarını hepimiz yaşıyoruz; ama, evlerimize gidip ısınabiliyoruz. Acaba, depremzede-
lerin, bu kışı, çadırda oldukça kötü koşullarda yaşamalarını, bu hükümet, nasıl içine sindirebilmek-
tedir? 
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Yeni bir bin yılda bütün dünya daha iyi koşullarda yaşamak için çaba harcarken, biz, bütün 
olumsuzlukları bir araya getirerek, depremzedeleri mağdur ettik ve sorunlarını büyük ölçüde gö-
zardı ettik. O bölgede yaşayan çocuklarımızın eğitimleri, emekliler, dargelirliler, o bölgedeki pan
car üreticileri, fındık üreticileri perişan vaziyettedir. 

Bakınız, esnafın, geçmiş yıllara ilişkin olarak bankalardan aldığı kredilere, halen daha, yüzde 
120'ler civarında temerrüt faizleri uygulanmaktadır ve icralar gelmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetin deprem sonrası iyi bir sınav vermediğini .bi
liyoruz. Türkiye'de gelişen inşaat teknolojisi gözardı edilerek, depremzedenin prefabrike konutla
ra zorlanması ve bunlara mahkûm edilmesi, ayrıca da ciddî bir kaynak savurganlığını doğurmuş
tur. Oysa, o bölgenin kendine has şartları içerisinde, bu prefabrike evlere vereceğimiz paralan -ya
ni 3,5 milyar civarındaki parayı- şayet, o bölgedeki vatandaşlara, ciddî bir şekilde oturup tartışıp 
kendilerine verseydik, daha iyi olacak idi. Bunun nedenini, hükümet anlatmak zorundadır. Yani, 
burada, hükümet, iki ayrı masraf yapmıştır. Ayrıca, deprem nedeniyle toplanan ekvergilerin nere
lere ne kadar harcandığını da, sürekli ve düzenli bir şekilde kamuoyuna açıklamak durumundadır. 
Sayın Bakan, bu konuda şeffaf olacaklarını ve kamuoyuna sürekli bilgi vereceklerini ifade etmiş
lerdi; ancak, bu konuda, henüz daha, şimdiye kadar ciddî bir açıklama gelmemiştir; çünkü, deprem-
zede vatandaşlar arasında, kamuoyunda, deprem için toplanan paraların, acaba nerelere harcandığı 
noktasında, ciddî üzüntüler ve kuşkular mevcuttur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeyi de hükümetin düzenlemekte geciktiği bir 
madde olarak görüyoruz. Biz, burada, deprem vergisiyle ilgili bir kanunu görüştük. Deprem vergi
siyle ilgili kanun burada görüşülürken, tartıştık; o zaman, acaba Maliye Bakanı neredeydi?!. Sayın 
Bakanlığımız uyuyor muydu?!. Bu değişikliği yapmak o zaman akıllarına gelmedi mi?!. Çünkü, bu 
hükümet, alınması gereken önlemleri zamanında almayan bir hükümettir; ispatı da, işte, şu an gö
rüşmekte olduğumuz maddedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, Doğru Yol Partisi olarak, doğruları bu kürsüden de
falarca dile getirdik; hatta, gelin, bu Marmara deprem bölgesini bir afet bölgesi ilan edelim dedik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gül, 1 dakika eksüre veriyorum, toparlayınız. 

RAMAZAN GÜL (Devamla) - Bundan böyle de dile getirmeye devam edeceğiz. Biz, dep
rem bölgesinde donarak ölen yurttaşların acısını içimizde hissediyoruz; eksi 10 derecede yaşayan 
insanlarımızın acısını içimizde hissediyoruz; depremzedelerin yanan çadırlarının yarattığı kaosu ve 
umutsuzluğu yine içimizde hissediyoruz. Diyoruz ki, bu sıkıntıları, hükümet edenler de hissetsin
ler, onların sorunlarına her zamankinden daha fazla sahip çıksınlar; ama, mevcut hükümet, bunla
rı yapmaktan ziyade, şova dönük hizmetler yapmaktadır. 

Bu maddeye Doğru Yol Partisi Grubu olarak olumlu bakıyoruz; çok geç kalmış bir madde ola
rak bakıyoruz. 

Bu vesileyle, geç kalmış olan bu düzenlemenin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gül. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan konuşacaklardır. 
FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 317 

sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
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Bu madde, deprem bölgesindeki mükelleflerle ilgili olarak, o bölgeden alacağı olanların ala
caklarının imkânsız hale gelmesi durumunda, alacağın terkiniyle ilgili bir düzenlemedir. Vergi 
Usul Kanununun 322 ye 323 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasında, bu bölgeye münhasır 
olmak üzere yeni bir düzenleme getirilmektedir. 322 nci madde, değersiz alacakları düzenlemekte
dir; yani, tahsilinde artık imkân kalmayan alacaklar, değersiz alacak mütalaa edilmektedir; 323 ün
cü madde de, şüpheli alacaklardır. Tabiî, Vergi Usul Kanununda, bu tip alacakların terkin edilebil
mesi için, gelir olarak gösterilmemesi için mahkemeye kadar giden belli usuller var. Tabiî, bu böl
gede bu usulleri ikmal etmeye çalışmak, bölge insanı için de ayrıca bir eza, cefa olacağından, hü
kümetin getirmediği, ancak, komisyonda değerli arkadaşlarımızın teklifiyle tasarıya giren bu mad
de müspet bir maddedir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bölge her balamdan yıkılmıştır. Bölgenin milletvekili olarak söylü
yorum, bakın, biz, 16 Ocak 2000 Pazar günü -iki hafta önce- Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, 
Adapazarı Esnaf Odaları Birliği, Sakarya Esnaf Odaları Birliği, Sakarya Ziraat Odası, Adapazarı 
Ticaret Borsası ve.Sakarya milletvekileri, beraber, Ticaret ve Sanayi Odasında toplandık, bölgenin 
meselelerini konuştuk. Depremden bu zamana kadar beş ay geçmiş olmasına rağmen, maalesef, 
bölgenin yaraları bugüne kadar sarılamamıştır. Bölgede had safhada bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntıla
rı ana kalemleri itibariyle arz edeceğim; ancak, bunların içinden nasıl çıkarız diye, milletvekilleri 
ve meslek odaları beraber müzakere ettik; geldiğimiz noktayı da bir ortak zabıt haline getirdik, hü
kümete de arz etmek üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanını görevlendirdik. Geldiğimiz nokta şu
dur: Bu haliyle bu yaraların sarılması mümkün değil. Bendeniz, afetin ilk gününden itibaren, bu 
Mecliste muhtelif konuşmalarımda arz ettim, dedim ki; mutlaka, deprem bölgesinden sorumlu bir 
bakan görevlendirin; ama, yirmidört saat sorumluluğu bu olsun. Kabine içinden bir devlet bakanı
nın, münhasıran bu işle uğraşması veya dışarıdan kabineye yeni bir bakan alarak, dirayetli bir ba
kanın, deprem bölgesi meseleleriyle meşgul olması lazım. Bir icra komitesi oluşması lazım deprem 
olan illerde. İcra komitesinin başında da Sayın Bakanın bulunması lazım. Koordinatör vali ile il va
lileriyle bu işi götürmeniz mümkün değil. Vali, nihayet, çok değerli bir idareci de olsa, devlet me
murudur, bir yerde gelip tıkanmaktadır. Bir icra komitesi olursa, başında bir bakan bulunursa, bu 
komitenin üyeleri de, tabiî, ilin valisidir, ilin ticaret ve sanayi odasıdır, ilin ziraat odasıdır, ilin es
naf odaları birlik başkanıdır ve ilin ticaret borsasıdır. Bu sivil toplum kuruluşları da, meslek odala
rı da buraya katılırsa, bunlar belli periyotlarda -ki, mutlaka, haftalık bir çalışma düzeniyle- bir ara
ya gelirler, darboğazları, eksikleri tespit ederler ve derhal o bakan arkadaşımız bunu kabinedeki di
ğer bakanlık birimlerine aktarır ve neticeyi de alır. Bu icra komitesinin başında bir bakan olursa, 
çat kapı Başbakanın yanına da gider, her bakandan meseleyi söker; ama, siz, eğer bir valiyle bunu 
yürütmeye kalkarsanız, vali, bazen üç gün, bir hafta ilgili bakanla görüşüp netice alma imkânını bu
lamaz. Bunu tespit ettik; mutlaka ve mutlaka, bugün dahi bunun yapılması gerekir; bütün milletve
killeri ve ilin kuruluşları olarak ortak kararımız budur. Bu modelin Kocaeli'ne de, Bolu, Düzce'ye 
de, Yalova'ya da teşmil edilmesi gerekir; ben, kendi ilim için arz ediyorum. Geç kaldıkça yara bü
yüyecektir. 

Diğer bir mesele -tabiî, bölgede ana meseleleri arz ediyorum, bu madde zımnında bunları ifa
de etmemde fayda var- bakın, bölgede kalıcı meskenlerle ilgili çalışmalar henüz çok uzak bir he
defe doğru yürümektedir; yani, mart ayında da kalıcı meskenlerle ilgili temel atılması mümkün de
ğildir. Önümüzdeki yıl -2001 yılında- ocak ayında, muhtemelen, biz, burada, yine depremzedele-
rin barakalardaki, çadırlardaki, prcfabriklerdeki sefaletlerini konuşacağız. Bölge insanının hayat 
seviyesi, geçimi, geliri, kültürü, yaşayış tarzı, otuz metrekarelik bu barakalarda bir yıl, iki yıl yaşa
maya tahammül gösteremez. Bölgeden insanlar kaçmaktadır; serbest meslek sahipleri kaçmaktadır, 
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bürokratlar kaçmaktadır, tüccar, sanayici, usta kaçmaktadır. Bölge, âdeta terk edilmiş şehirler ha
line gelmektedir. Bu çok mühimdir. Sadece Sakarya'da, yani çok mübalağalı bir rakam söylemiş 
olmuyorum; ama, herhalde -Adapazarı merkezini söylüyorum- 70 000, 80 000, 10 000 civarında 
bir nüfus bölgeyi terk etmiştir. Yani, 300 000-350 000 nüfusu olan bir yerden bu kadar büyük bir 
göç vardır; tabiî, kayıtlar gerçek rakamları ortaya koyar. 

Kalıcı meskenlerle ilgili işin süratle neticelendirilmesi lazım, temellerin atılması lazım; insan
ların bu sefaletten kurtarılması lazım. 

Bölgede 37 000, Sakarya'da 8 000 işyeri hafif, orta, ağır,hasar görmüş, yıkılmıştır. Bunların 
inşaıyla ilgili projenin, o modelin süratle ortaya konulması lazım. Para desteği mi verilecek, ne ya
pılacaksa... Bölgede yıkılan, hasar gören işyerlerinde, esnafın raflarında, dapolarında mallan da 
beraber zayi olmuş, işletme sermayeleri gitmiştir. Bunlara sermaye desteği yapılması lazım. Sade
ce Sakarya'ya giden para 3,5 trilyondur; bunu, 8 000 esnafa, işyerine bölerseniz, aşağı yukarı işye
ri başına 400 milyon civarında bir para düşer ki, bununla hiçbir şey halledilmez. Hükümetin dika-
tini çekiyorum, diğer illerdeki durum da budur. 

Bir diğer mesele, tabiî, bölgede altyapı meselesi vardır. Bu altyapıların çok süratle inşa edilip 
yaşanır hale getirilmesi lazım. Suyu vereceksiniz; kanalizasyonların tam olması lazım. Bölgedeki 
bütün kanalizasyon şebekeleri atermit boru olduğu için, hepsi kırılmış, hurdahaş olmuştur, bunla
rın süratle inşa edilmesi lazım. Bunlar, önümüzdeki problemlerdir. 

Belediye paylarının ciddî bir tarifeye kavuşturulması lazım. Sadece aralık ayı için belediye 
paylan artırıldı; ama, ocak ayı ve müteakip aylar belli değil. Bunda usul, oniki aylık bir dönem için 
belediye payları ne olacaksa bunun ortaya konulması lazım. 

Tekrar ifade ediyorum, bölgede vergilerin, Bağ-Kur primlerinin ve SSK primlerinin üç yıl için 
terkin edilmesi lazım, affedilmesi lazım. Bırakın, bölge esnafı, bölge insanı kazanır hale gelsin, on
dan sonra ne vergi alacaksanız alın. Bölgede SSK ve Bağ-Kur primlerini affedin, bölge esnafı aya
ğa kalksın; bölgede istihdam cazip olsun, bölge, ekonomik olarak çarkları dönen bir iktisadî sevi
yeye ulaşsın değerli arkadaşlar. 

Bölgenin jeolojik etütleri var. Belediyelerin inşaat ruhsatı verebilmeleri için jeolojik etütlerin 
yapılması lazım. Belediyelerin buna gücü yok. Bunu, defaatle arz ettik. Bayındırlık Bakanlığının, 
bunu ele alıp, süratle hepsini halletmesi lazım; bir ilçede 100-150 milyar, bir beldede 30-40 milyar. 
Bölgede jeolojik etütleri yaptıracak bu belediyelerin hiçbirinin gücü yoktur. Bölgede inşaat yapa
cak olan fertlerin inşaat ruhsatı alabilmeleri jeolojik etütlerin tamamlanmasına bağlıdır; ki buna gö
re kat irtifaı tespit edilecek, buna göre inşaat ruhsatı verilecek. 

Bölgenin bir diğer mühim problemi de mahsul bedellerinin ödenmesidir. Bakın, biz, bölge 
milletvekili arkadaşlar olarak, yanlış hatırlamıyorsam 11 Eylül 1999'da, Sakarya'nın 6 milletveki
li, Sayın Başbakanı ziyaret ettik; Başbakan Yardımcısı Sayın Özkan yanındaydı; 11 madde halin
de, Sakarya İlinin, ki diğer illere de teşmil edilebilecek olan darboğazlarını arz ettik. Hemen, afet
ten aşağı yukarı onbeş yirmi gün sonra ve bunları madde madde saydık. Bu maddelerden biri de, 
bölgede tarım ürünlerinin bedellerini peşin ödcrseniz -ki bu fındıktır, mısırdır, pancardır- bölgeye 
aşağı yukarı 150-200 trilyon civarında bir paranın gireceğidir. Bu para köylüden çarşıya, esnafa in
tikal eder, iktisadî hayat canlanır, alım-satım başlar ve bölge iktisaden canlanır dedik; ama, maale
sef, hâlâ fındık bedelleri eylül ayından beri ödenmemiştir, bunu ifade ediyorum ve bölgede pancar 
bedelleri ödenmiyor, bunu ifade ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika süre veriyorum; toparlayınız. 

- 591 -



T.B.M.M. B : 5 3 27 .1 .2000 0 : 2 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim Muhterem Başkan. 
Bölgede, bütün bunlara ilaveten -Sakarya için söylüyorum, büyük tarım ağırlığı olan bir ili

mizdir- pancar ekim alanlarına tahdit getirilmiştir. Ben, geçen hafta Sakarya'daydım, Pamukova İl
çemizden 2 200 imzalı köylülerin getirdiği dilekçe vardı önümde; ilgili kuruluşlara, bakanlığa mü
racaat etmişler, bu tahdidi kaldırın diye. Bu tahdidin tamamı tartışmalıdır; tamamının da yanlış ol
duğuna inanıyorum ama, hiç olmazsa bunu münhasıran afet bölgesi için kaldırınız, vatandaş pan
car ekimi yapsın, hiç olmazsa ayakta dursun değerli arkadaşlar. 

Bunlar bölgenin temel sıkıntılarıdır. Bunlar halledilirse, bölge iktisaden canlanır, insanlar ge
çinir hale gelir. Aksi takdirde, insanları sadakaya muhtaç halde yaşatmak, onlar için de bir zuldür, 
hükümet için de bir zuldür; dikkatle bunu ele alıp çözmesini tavsiye eder, hepinizi hürmetle selam
larım. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 

Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 

Şahısları adına, Sayın Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan konuşmuyor. 

Maddeyle ilgili önerge yok. 
10 uncu maddeyi geçici 24 üncü maddeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum ; 
MADDE .11. - 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere, 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun Ge

çici 1 inci maddesinin A fıkrasında belirtilen işlemler ve kâğıtlar için ödenen eğitime katkı payı tu
tarı kadar ayrıca özel işlem vergisi ödenir. Şu kadar ki; 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun 
Geçici 1 inci maddesinin A fıkrasının 8 numaralı bendine göre ödenecek özel işlem vergisinin tu
tarı, ödenen eğitime katkı payı tutarının % 10'unu geçemez. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanu
nun Geçici 1 inci maddesinin A fıkrasının 10,11 ve 12 numaralı bentlerinde yer alan hükümler özel 
işlem vergisi hakkında da uygulanır." 

BAŞKAN - 11 inci maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletve
kili Sayın Murat Akın konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Akın. (DYP sıralarından alkışlar) . 
DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11 

inci madde üzerinde, Grubum adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

11 inci madde, 4481 say;lı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hükmün değişti
rilmesini hüküm altına alan bir tasarı maddesidir. 4481 sayılı Kanun, bilindiği üzere, 4369 sayılı 
Kanunda, yani, ilk vergi reformu diye isimlendirilen 19 Temmuz 1998 tarihinde meriyete giren ka
nundaki tıkanıklıkları gidermek amacıyla -ilave bir reform diye, o kanundaki değişikliği ihtiva eden 
bir reform diye, ikinci bir reform diye- çıkarılan kanun, yani, halk tabiriyle, reformu deforme eden 
bir kanun maddesiydi. 
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Hepinizin malumu olduğu üzere, 4481 sayılı Kanuna, kısa ismiyle Deprem Kanunu denilen o 
kanuna, ilave ve gizlice, anlaşılmayan, müphem sayılabilecek bir fıkra eklenmişti; Özel İşlem Ver
gisi. Bu da, yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden elde edilen hâsılattan yüzde 5 eğitime katkı 
payı... Bu, 4306 sayılı Kanundur; bunun uzun ismi, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Millî Eğitim 
Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı 
Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun, yani, Sekiz Yıllık Eğitim Ka
nunudur. Bu kanunda, eğitime katkı payı olarak, bazı işlemlerden vergi alınmasını gerektiren geçi
ci 1 inci maddenin 15'e yakın bendi mevcuttu. İşte, 4481 sayılı Kanunla, yani, iki ay önce, üç ay 
önce çıkan bir kanunla, daha önce, 1998 yılında çıkan reform kanununa bir atıf yapmak suretiyle, 
ayrıca, yüzde 5 vergi alınması sağlanmıştı. Bu Meclisteki birçok arkadaşlarımız dahil, burada, böy
le bir ilave vergi yükünün geldiğinin -belki, bilinçli bir şekilde- idrakine varamamıştık. 

Değerli milletvekillerini, burada, kısaca ifade edilmek istenilen husus şudur: Reform diye, 
4369 sayılı Vergi Kanununu çıkardık. Bu vergi kanunu, ülkede, sermayenin dışa kaçmasını ve is
tihdamın daralmasını, işsizliğin büyümesini, fabrikaların, iş sahalarının kapanmasını sağlamıştı. 
Bunu da, bu şekliyle kabul etmemiş, mazeret olarak da, Asya, Rusya krizi olduğu için Türkiye'de
ki iş sahasında daralma oldu diyerek bir tevil yoluna gitmiştik. Daha sonra, o tevili yapabilmek için 
de 4481 sayılı Kanunu çıkardık. Bunu 2003 yılına kadar uygulamayalım; çünkü, bizim ilk çıkarmış 
olduğumuz 4369 sayılı Kanun çok yerinde bir kanundur; dolayısıyla, 2003 yılından sonra tekrar me
riyete girmesini sağlamak suretiyle, ekonomi düzeldikten sonra, icap ederse, vergi kanununun ilgili 
hükümlerine göre bu vergiyi tekrar uygulayacağız ve ülkede refah düzeyini yükselteceğiz dedik. Bu 
bir hayaldi; 4481 sayılı Kanunu çıkardık. Hayal olduğunu size izah edeceğim: 4481 sayılı Kanunda 
ümit diye getirdiğimiz maddeyi de, şimdi, bu tasarıda değiştiriyoruz. Peki, bu Meclis, başta bu mil
let yaz boz tahtası mı?! Bir şey hatalı olabilir. Bakın, biz bunu ifade ediyoruz. Bu bize, milletvekili 
olarak belki bana da yakışmayabilir; yani, bu, bu kadar tenkit konusu yapılabilir mi?! Bir kanun ha
talı olabilir değerli milletvekilleri. Bir ikincisini getiriyorsunuz; bu, bunu düzeltecek, aceleye getir
dik... Onda da düzelmedi, bir hata daha yapıyorsunuz, üçüncüsünü getiriyorsunuz. Şimdi, üçüncü
sünü düzeltmek için, burada, hüküm uygulamaya çalışıyoruz, tasarıyı müzakere ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hangimizin mantığına uygun olur? Bakın, 4481 sayılı Kanunla getirdi
ğimiz, meriyete giren, kanunlaşan o hükümle, bir şeyin gayri safî hâsılatından hem yüzde 5 RTÜK 
payı alacaksın hem yüzde 5 eğitime katkı payı alacaksın hem de yüzde 5 Özel İşlem Vergisi ala
caksın. Şimdi, kârı üzerinden olsa, bu hâsılattan maliyet, masraf tenkis edildi, kalandan bu vergiler 
alınıyor denilse... Ama, öyle bir durum yok; brüt hâsılattan alıyorsun. Ekonominin durgun bir dev
resinde, durgun bir hal üzere olduğu bir durumda kim kâr etmiş? Mevcut varlığını idame ettirme
nin yollarının arandığı bir dönemde çıkarılan 4481 sayılı Kanunla, siz, müesseselere, ticarethane
lere, işletmelere bir yük daha getiriyorsunuz, ondan sonra da "bu ağır geldi" diyorsunuz. Bu, han
gi mantığa yakışır?! 

Şimdi, ben, bu tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmesine hayret ediyorum. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda fevkalade üstatlarımız var, bizden kat kat iyi bilen arkadaşlarımız var; hepsi 
iyi de, bu malî konuları bilen arkadaşlarımız var. Bunlar orada itiraz etmedi mi? Muhakkak suret
te itiraz etmişlerdir, ben ona ihtimal vermiyorum; ama, burada gösterilen inat gibi, orada da aynı 
inat gösterildiği için, o kanun, bu madde o tarihte çıktı, şimdi de tekrar değişiklik için geliyor. 

Böyle bir vergilendirme yapıyorsunuz. Peki, ileride bu yayın ve reklam kuruluşları zarar etti
ğinde, buna mahsup getiriyor musunuz? O da yok. Ne oldu şimdi; bu tasarıda, tekrar "yüzde 10,5 
nispetini geçmez" diye bir sınır getiriyorsunuz. 
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Değerli milletvekillerini, bu Mecliste 100'e yakın maliyeci var. Bu 100 tane maliyeciye -baş
ta bize olmak üzere- böyle ayıplı kanunların çıkmasından daha büyük ayıp olabilir mi? Peki, bu 
maddeleri çıkarıyoruz, Akaryakıt Tüketim Vergisini çıkarıyoruz, yarın -böyle bir temennide bulun
muyoruz; çünkü, bundan Meclis yara alıyor- bir değişiklik de bu maddelerle ilgili gelirse, hiç şaş
mayalım. 

Değerli milletvekilleri, sabahlara kadar çalışıyoruz. Peki, biz, iki ay önce yaptığımızı, iki ay 
sonra bozmak için mi çalışıyoruz? Çocuklarımız saat 02.00'ye kadar bekliyor, karda kışta gidiyo
ruz, kapımızı açıyorlar. Şimdi, bizimle dalga geçmezler mi, siz yapıyorsunuz, ediyorsunuz; ama, 
yarın, üç ay sonra, bu yaptığınızı yine bozacaksınız diye. Bu isabetliydi, isabetli bir uygulama idi, 
niye vazgeçiyoruz? 4369'da hata yaptık, 4481 'i çıkardık, onda hata yaptık, şimdi bu tasarıyı getir
dik. Böyle bir uygulama olmaması lazım. Şimdi, sizlere soruyorum; buğday 50 lira idi, 90 lira ola
rak tavan fiyat belirledik, mazot 100 000 liraydı, 400 000 lira oldu. Girdilerde yüzde 400 artışın ol
duğu... Öyle bir girdi ki, bu, hem tüccarın imal ettiği malın maliyetini etkiliyor, hem çiftçinin trak
törünü etkiliyor; yani, akaryakıta yapılan zam, direkt veya dolaylı olsun, her türlü emtianın mali
yetini etkiliyor. Girdilerde, şimdi, yüzde 400 artış sağlıyoruz; ama, öbür taraftan, bunu bizatihî kul
lanan çiftçinin ürününde, geçen sene yüzde 30, yüzde 40 artış yaptık, bu sene de yüzde 25 ile sı
nırlama getiriyoruz. Ama, bu kanun tasarısının görüşülen bu maddesinde ise, her ay enflasyon nis
petinde artırılacak, ilave 2,6 nispetinde tekrar bir artış sağlanacak. 

BAŞKAN - Sayın Akın, bir dakikalık eksüre veriyorum, toparlayınız. 
MURAT AKIN (Devamla) - Şimdi, bu yüzde 25 ile sınırladığımız enflasyon nispetine, akar

yakıttaki bu düzenlemeden sonra bakıldığı zaman, bu her ay enflasyon nispetinde artış -ki, orada 
yüzde 25 sınırı yoktur- ayrıca, 2,6 da ilave bir artışın sağlanması, yıllık asgarî yüzde 60, yüzde 
70'lere baliğ oluyor. Kaldı ki, bu akaryakıt, 2000 yılında yüzde 100 artışı dahi geçecek. 

Değerli milletvekillerim, birçok insanımız şimdi ikinci mahsulünü ekecektir. Nedir bu; bizati
hi mazot tüketimini gerektirir ziraî ekimlerdir. Peki, bunlar, tarlalarını -biraz önce arkadaşlarımızın 
ifade ettiği- nadasa bırakmayı düşünüyorlar. Bu mazotu nakliyeci kullanamayacak, çiftçi kullana
mayacak, siz vergi gelirini nereden elde edeceksiniz? Kamu finansman açığı diyorsunuz. Kamu fi
nansman açığı... * 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
MURAT AKIN (Devamla) - 1 dakika süre verir misiniz? 
BAŞKAN - 1 dakika verdim efendim. 
MURAT AKIN (Devamla) - Teşekkür edeyim o zaman. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum, buyurun, 
11 inci maddeyle ilgili olarak, şahsı adına, Masum Türker?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim muhterem Başkan. 
Muhterem arkadaşlar, 317 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesi üzerinde şahsen söz al

mış bulunuyorum. 
Bu madde, getirilmiş olan son vergi kanununda -daha iyi anlaşılacak şekilde ifade edeyim-

eğitime katkı payı olarak alınan vergilerin, aynen, bu deprem vergisi adı verilen kanun vesilesiyle 
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alınmasını emreden hükmünde değişiklik getirmektedir. Ne getiriyor; eğitime katkı payı kadar alın
masıyla, bir de aslıyla beraber -yüzde 5+ 5+ 5- yüzde 15'e baliğ oluyordu bu vergi. Bunu, eğitime 
katkı payının yüzde 10'una indirerek -yüzde 90'ını kaldırarak- yüzde ll'le sınırlamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, o kanunu, biz, deprem bölgelerindeki ihtiyaçları karşılamak üzere çıkar
mıştık; ama, biraz evvel de ifade ettim, deprem bölgelerine gerekli olan harcamalar yapılmamak
tadır. Afet bölgesinin afet yaralarını sarmak için hususi bir vergi kanunu çıkarmamıza rağmen, ma
alesef, hükümet, bölgeye, gerekli harcamaları yapmamaktadır; bölge büyük bir sefalet içindedir, 
Hiç olmazsa, o kanuna göre toplanan paralar, bölgeye harcansın. Kanunda, biz, bu bölgeye harca
mayı mümkün kılacak düzenlemeleri yapmak da istedik; bölge milletvekili arkadaşlar gayret etti o 
zaman; bunu sağlayamadık. Tabiî, hükümetin açıkları çok, borçları çok, sıkıntıları çok; ama, bu 
afet halindeki insanların yaralarını sarmak da, 47 katrilyon bütçesi olan bir hükümetin halledeme
yeceği bir mesele değildir; ayrıca, Dünya Bankası kredileri var, uluslararası kurumların kredileri 
var; milyarlarca dolar mertebesinde projeye dayalı kredilerdir bunlar; süratle, bunların önüne pro
jeleri koyup, bu finansmanı bölgeye tahsis etmek lazım. Bölge, hakikaten mustariptir. Bölge, en 
elemli günlerini yaşamaktadır. Tabiî, yolu düşen daha yakın görür; ama, bizler her hafta bölgede
yiz, o insanlarla beraberiz. Allah, memleketin hiçbir köşesine öyle büyük bir afeti göstermesin in
şallah bundan sonra; ama, bu afetin de yaralarını sarmamız lazım. O bölgeyle ilgili bu maddeyi ko
nuşurken bunları arz edeyim dedim. Tekrar, hükümetin, acilen, bölgeye müdahale edip, bölgeye, 
dinamik bir yaklaşımla, meseleleri çözen bir iradeyle, bir siyasî iradeyle el koyup, meseleleri sü
ratle çözmesi gerekir. 

Bölge insanı mahzundur; elemiyle, kederiyle gömülmüş vaziyettedir; gözyaşlarını içine akıt
maktadır; ama, o afet bölgesine biz el uzatamazsak, bizim için de, büyük bir vicdan azabı olur di
yorum. 

Bu Meclis, kanunu da çıkardı, hükümete her türlü imkânları da verdi, yetki kanununu da ver
di; ama, bundan sonra, uygulama hükümete aittir. Bu uygulamanın güzel neticelerini görmek isti
yoruz. 

Biz, bölgede, insanların yüzüne bakamıyoruz. Bölge insanı, milletvekili her işi çözer diye gö
rüyor, ve hatta, bir değerli bakan arkadaşımızı misal göstererek "bakın, Yaşar Okuyan, Yalova'nın 
meselelerini çözüyor, siz niye çözmüyorsunuz" diye bize sitem ediyor. Ben de, bölge insanına -top
lantılar dahil- diyorum ki: "Milletvekillerine sitem etmeyin. Biz, nihayet, sizin burada söyledikle
rinizi, yüksek sesle, Ankara'da, gider Mecliste söyleriz, komisyonlarda söyleriz; ama, icra yetkisi 
hükümetindir. İktidar partilerine mensup milletvekillerinin dahi, icra yetkileri yoktur. Onlar da, ni
hayet, belki muhalefet milletvekillerine göre, biraz daha, iktidar olmanın ağırlığıyla, ilgili kuruluş
lara, bakanlara meseleyi arz ederler. Bunun ötesi, hükümetin ve bakanların himmetine, merhame
tine, gayretine bağlıdır. Sesinizi yükseltin ve hükümete duyurun." 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
; BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
. Erzurum Milletvekili Aslan Polat?.. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Konuşmayacağım. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili önerge yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde ka

bul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımlandığı ay içinde yapılan satışlara ait Akaryakıt Tü
ketim Vergisi, izleyen ayın 10 uncu günü akşamına kadar bir beyanname ile beyan edilir ve aynı 
süre içinde ödenir. 

7.11*. 1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 4 
üncü maddesine göre belirlenen maktu vergi tutarları, 2000 takvim yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Ha
ziran aylarında her ayın 16 ncı gününden itibaren % 2,6 oranında artırılarak uygulanır. 

BAŞKAN - Geçici madde l'Ie ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili 
Veysel Candan konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Candan. 

Süreniz 10 dakika. 

FP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gö
rüşülmekte olan 317 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 1 inci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum; Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, geçici 1 inci madde, Akaryakıt Tüketim Vergisinin ödeme şekil ve usulünü içermek
tedir. Tasarı bugün kabul edilirse, en geç bir ay içerisinde, yapılan satışlarla ilgili olarak, ertesi ayın 
10'una kadar bir beyanname verilecek ve bu beyannameyle birlikte ödeme yapılacaktır, 

Ayrıca, akaryakıtta maktu vergi tutarları ise 2000 yılı mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının 
16'sından itibaren, her ay yüzde 2,6 oranında artırılarak ödenecektir. 

Bu 2 şıklı maddeden de anlaşılacağı üzere, birinci bölümde, nasıl, hangi gün ve tarihlerde öde
neceğini; ikinci bölüm de aylık artış oranlarını içermektedir. 

Aslında, petrol dendiği zaman, akaryakıt vergisi dendiği zaman piyasalardaki fiyat artışları ve 
bir noktada da hükümetin ekonomik modelde takip ettiği usul anlaşılmaktadır. 

Şimdi, hükümetin son günlerde uyguladığı para politikalarıyla, ekonomisiyle ilgili birkaç söz 
söylemek istiyorum. 

Evvela, hükümet, aldığı kararlarda, tamamen.s kâğıt üzerinde birtakım uygulamalar yapmak
tadır. Mesala, döviz için yıllık yüzde 25'Iik bir kur artışı belirlemiştir; yani, kur üzerinde bir baskı 
uygulamaya çalışmaktadır. Liberal ekonomilerde böyle bir baskı unsuru koymak hiç mümkün de
ğildir. Bir gün bu baskı bir yerde mutlaka patlayacaktır. 

Bir diğeri, enflasyonla ilgili olarak aylık yüzde 2, petrol fiyatlarında da her ay yüzde 2,6 kon
ması -buna bağlı olsa gerek- hedeflenmektedir. Aslında, uygun ve talep uygun ve talep edilen bir 
hedef olmakla beraber, biraz sonra ifade edeceğim şartlar muvacehesinde bunu yakalamak maale
sef mümkün değil. 

Yine, kira artışlarıyla ilgili olarak 2000 yılında yüzde 25,2001 yılında da yüzde 10 hedeflenmek
tedir. Halbuki, kiralarda, genelde arz-talep dengesi esastır; siz, ne kadar yüzde 25, yüzde 10 deseniz, 
eğer ihtiyaç fazla, kiralanacak ev adedi azsa birtakım gizli anlaşmalar kendiliğinden gelecektir. 

Ayrıca, yine, hükümet, Eximbank dış kredileriyle ilgili basitleştirici bir çalışma şu ana kadar 
yapamamıştır. 

Borsa çok enteresan, 20 000 sınırındadır ve bu suni bir artıştır. Öyle zannediyorum ki, İstan
bul Menkul Kıymetler Borsasında, belki, bir sürede, Uzakdoğu'da olduğu gibi, bir borsa enkazıyla 
karşılaşacağız. 

Değerli arkadaşlar, çok enteresandır, borsadaki şirketlerin malî yapılarına göre borsa endeksinin 
yükselmesi gerekir. Dünyada, borsada işlem gören şirkeüer, bir yıl içinde üretim, finans ve ticaretlerini 
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ilan ederler ve halk da o rakamları görerek hisse senedi alır; halbuki, bizde, borsada işlem gören 
şirketlerin gelirlerinin büyük bir bölümü rant geliridir; yani, hazineden aldıkları tahvile karşılık fa
iz gelirleridir. Yani, siz, üretimi artırmadan, ihracatı artırmadan, turizm gelirlerini artırmadan eli
nize kâğıt kalemi aldınız, döviz şu kadar artacak... Aslında, 25 yerine 5 yazsaydınız, o da olabilir
di, veya enflasyon 25 yerine 20 olabilirdi. 

Bir memlekette ekonominin düzelmesi için evvela teknik ve teknolojik üretimin artması lazım, 
bu üretim fazlasının ihraç edilmesi lazım, dünya teknolojisiyle bütünleşilmesi lazım. Bunları yap
madan, kâğıt üzerinde, baskı unsurlarıyla birtakım uygulamalar yapılmaya çalışılmaktadır. 

Şimdi, Türkiye'deki paranın dolaştığı mekânlara baktığımız zaman, para, döviz, faiz ve borsa 
üçgeninde dönüyor. Dövize baskı yaptığımz zaman ve faizi de biraz baskı yaparak düşürdüğünüz 
zaman borsada kendiliğinden bir yükselme olmaktadır. Aslında, dünyanın hiçbir yerinde döviz ve 
faiz baskıyla düşürülemez; bunu anlamak mümkün değil. Hükümete akıl veren ekonomi bürokrat
larını ve danışmanlarını anlamak mümkün değil. Bu itibarla, mutlaka, üretimin artırılması, ihraca
tın artırılması, Eximbank kredilerinin basit, sade ve birçok kesime, orta ölçekli sermayeye dağıtıl
ması gerekmektedir. Netice itibariyle, kâğıt üzerinde, hükümetin bu ekonomik baskı uygulamalarıy
la, ilk altı aydan sonra -yani, temmuz ayı itibariyle- belki doların 1,5 milyon liraya, belki de markın 
750 000 liraya çıkması gibi, daha önce yaşadığımız kötü örneklerle karşılaşmamız mümkündür. 

Değerli arkadaşlar, hükümetin ekonomide aldığı bu kötü kararlar neticesinde -kanaatimce altın
cı, yedinci ayda göreceğiz- özetle, şunu ifade etmek istiyorum: Bu hükümet, ülkeyi kötü yönetiyor. 

Vergi kanunu getiriyorsunuz; yetmedi, ekvergi kanunu getiriyorsunuz; yetmedi, 1998'de tica
ret yapıp para kazanıp, 1999'da vergi verenleri 2000 yılında vergilendiriyorsunuz; deprem için ek
vergi alıyorsunuz; akaryakıtı vergilendiriyor, o akaryakıt vergisini zamlandırıyorsunuz; iletişimi 
vergilendirip, tekrar zamlandırıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde, mahallî idareler yasa tasarısı ge
lecek. O tasarıyı da okudum. "Mahallî idareler" adı altında, iğneden ipliğe her şeye sıradan zam 
var. Dolayısıyla, hükümetin sekiz aylık performansına baktığımız zaman, vergi çıkarma, vergi ya
saları çıkarma noktasında tam puan, yüzde 100 tam puan almaktadır. 

Şimdi, ülkenin diğer sayfasına baktığımız zaman, 15 milyon insan işsiz, 15 milyon insan da 
açlık sınırında deniliyor. 

Şimdi, bekliyoruz hükümetten, özelleştirme... 

Tahkimi geriye doğru işlettik -daha doğrusu, işlettiniz, hükümet için söylüyorum- 46 projede 
7,5 milyar dolar, 135 projede 15 milyar dolar; 22,5 milyar dolarlık bir geriye doğru sayım; yani, 
idarenin asgarî 5 milyar dolar zararı var. 

Şimdi, enerji dağıtım ihaleleri yapıldı, sonuçlandırılacak. Petrol Ofisi ihalesi yapıldı, teklifler 
alındı, önümüzdeki günlerde özelleştirecek. Bir gün önce çıkardığınız yasayla, Türk Telekomda, 3 
milyar dolar, GSM 1800'lerde beklenen paralar var. Yani, netice itibariyle, hükümet, bir, vergi ve 
zam, iki, özelleştirmeyi beklemektedir. 

Diğer taraftan, hükümetin ekonomik alandaki icraatına baktığımız zaman, Devlet Bakanı Sa
yın Recep Önal'a, 5 bankayla ilgili devletin yükümlülüğü nedir diye sorduğumda, cevap vermiş; di
yor ki, sermaye payı olarak 131 trilyon lira, mevduat olarak 210 trilyon lira; toplam 341 trilyon li
ra. Bu, kaç günde ödeniyor; yaklaşık el konulduğundan bu tarafa; yani, onbeş yirmi günde ödenen 
para 341 trilyon lira. Siz, böyle harcandıktan, paralar böyle gittikten sonra, boşuna vergi kanunu, 
boşuna zam yapıp durmayın. Bu rakamlar, 13 Ocak 2000 itibariyle. Öyle görünüyor ki, her ay 500 
trilyon lira artarak, 1,5 katrilyon lirayı bulacağa benzemektedir. 
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Tabiî, şimdi, şu soru akla geliyor: Madem ki bu kadar devlet zararı var, acaba, hükümet, ban
ka sahipleriyle ilgili ne işlem yaptı diye sorsak, Sayın Bakanın verdiği cevap; suç duyurusunda bu
lunduk. Ne oldu; hiçbir şey yok. Adam uçağına bindi, yurt dışına rahatlıkla gitti; o gittikten sonra 
da savcılık arama emri çıkardı. Enteresandır, bir gün önce yurt dışına gidiyor, arkasından arama 
emri çıkarılıyor... 

Değerli arkadaşlar, ekonominin diğer bir bölümüne, Hazinenin borçlanmasına baktığımız za
man, faiz oranlarında da ani iniş ve çıkışlar görülmektedir; bunlar da hükümetin ekonomik baskı
sından dolayıdır; yani, talebe bağlı bir iniş çıkış değil, baskıya bağlıdır. 

Hazinenin son yurtdışı tahvillerinin satışlarına baktım; daha önce, yedi yıl vadeli euro tahvil 
ihracı yapılmış, en son yapılan on yıl vadeli euro tahvil satışı ve yıllık 9,25 kupon faizli tahvil ih
racatı başlatılmış; yani, bir taraftan içborç, bir taraftan dışborç ve raporun sonuç bölümü şöyle ya
zıyor: "Borçlanarak borcumuzu ödüyoruz; ancak, borçlarımız azalmıyor." Bu cümleyi bir kere da
ha tekrar ediyorum: "Borçlanarak borcumuzu ödüyoruz; ancak, borçlarımız azalmıyor.1' Yani, bu, 
şu anlama geliyor: Devamlı surette faizlerini ödemeye devam ediyoruz. 

. Değerli arkadaşlar, bu verdiğim rakamlar ve uygulamalar istikametinde, 2000'in altıncı ayın
dan sonra, ekonomide ciddî manada bir sıkıntı ve darboğaza gireceğimiz anlaşılmaktadır. Ümit edi
yoruz ki, bu söylediklerimiz istikametinde, sorumlular birtakım tedbirler almak durumunda olur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Candan. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahıslar adına söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. —Bakanlar Kurulu, sınır ticareti kapsamında ithal edilen mallara ilişkin 

olarak tahsil edilen Akaryakıt Tüketim Vergisinin % 5'ine kadarlık kısmını, sınır ticareti yapılan 
illerin özel idarelerine aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Ma
liye Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN - Geçici madde 2'yle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hatay Milletve
kili Sayın Mehmet Dönen; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu geçici 2 nci madde, özellikle sınır ticaretinin vergilendirilmesiyle ilgili bir düzenleme. 
Değerli arkadaşlarım, aslında, sınır ticareti yapılan bölgeler, bizim az gelişmiş bölgelerimiz, 

doğu ve güneydoğu bölgelerimiz. Bu bölgelerin gelişmesi ve özellikle bölgelerarası gelişmişlik 
uçurumunun ortadan kalkması bence çok önem taşımakta. 

Özellikle doğu ve güneydoğuda bugüne kadar ülkemizin en büyük baş belası olan terör, belir
li ölçüde stabil hale getirildi. Bundan sonra, o bölgelerin, kalkınmış bölgelerimiz seviyesine ulaş
tırılması söz konusu. Hükümetimizin buna çok büyük önem vermesi gerekir. Onun için de, bu böl
gedeki esnaf, sanatkâr ve ticaret erbabının sınır ticaretinden yararlanması çok doğaldır ve o bölge
nin ticarî hacminin gelişmesi, işsizliğinin önlenmesi, o bölgede yapılan sınır ticaretiyle çok ilişkili 
hale gelmiştir. Bu uygulamada, özellikle, yapılan sınır ticaretinden yüzde 5 gibi bir kesinti yapılarak 
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o illerimizin özel idaresi bütçelerine aktarılacak; bence, bu, çok olumlu. Bugüne kadar, zaten, bir 
fon kesintisi filan vardı; ama, bunun böyle bir yasayla düzenlenmesi, o bölgeler için çok önem ta
şımaktadır. Onun için, bu maddeyi destekliyoruz. O bölgelerin gelişmesinde kullanılacak bu yüz
de 5'lik kesintilerin, bence, çok önemli bir katkısı olacak, o bölgeler özel idaresine; çünkü, özel ida
re de, sonuçta, o bölgelerin yolu, suyu.ve elektriği için bu paraları harcayacak. 

Ancak, bizim, o bölgelerde yapılan sınır ticaretine ilişkin bazı çekincelerimiz var; o da şudur: 
O bölgelerde yapılan sınır ticaretini, hükümet üyelerimizden bazılarının, kendi yakınlarına tahsis
ler vererek, eş-dost zengin etme gibi yollara sapmamalarını buradan diliyoruz. Bu dedikodular var; 
ama, biz, dedikodular üzerine politika yapmıyoruz; ama, hükümet üyelerimizin -iktidar grubu ar
kadaşlarımız da bunları belki duyuyorlardır bazı eş-dostlarına tahsisler vererek, onları zengin ede
rek, belirli kesimlere rant aktararak, bu, çok yararlı olan sınır ticaretini, gerçekten, o bölgede zarar
lı hale getirmektedir. Bunun dışında, bizim, bu maddeye hiçbir çekincemiz yok; ama, hükümetin, 
yürütmenin özellikle sınır ticareti konusunda, bunun istismarı konusunda çok dikkatli davranması
nı huzurunuzda diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Dönen. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat; buyurun efendim. 

FP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu geçici 2 nci madde, sınır ticaretiyle ilgili. Şimdi "sınır ticareti "'denildiği zaman, daha ziya
de, o sınırdaki komşu vilayetler arasında, akaryakıt başta olmak üzere, yapılan ticaret anlaşılıyor. 

Yalnız, şunu söylemek istiyorum: Son yıllarda, bilhassa sınır ticareti yapılan Doğu ve Güney
doğu Anadolu'daki komşu devletlerin sakıncalı -yani, işte, İran'dır, Irak'tır- problemli devletler ol
masından dolayı, hep bu sınır ticaretlerine kuşkuyla bakılmıştır. Şimdi, bu doğrudur; yani, bizim, 
sınır ticareti yaptığımız ülkelerin (Ermenistan, İran, Irak, Suriye) hepsinin, ülkemizle az çok prob
lemi olan devletler oldukları doğrudur. Burada yapılan ticaretten dolayı devletin birtakım güvenlik 
endişesiyle bu sınır ticaretine kısıtlama getirmesinin ise ekonomik yönden çok büyük zararları ol
maktadır. 

Şunu söylemek istiyorum: Şimdi, sürekli olarak gazetelere yansıyor; işte, efendim, akaryakıt
tan dolayı şu kadar vergi kaybımız oldu; sınır ticareti kapsamına alınan malzemeler İğdır'da kulla
nılmıyor da, Ankara'ya kadar gidiyor, falan, filan... 

Şimdi, arkadaşlar, bir şeyi açık ve net konuşmak lazım. Türkiye'nin en fakir vilayetleri bu sı
nır ticareti kapsamında dediğimiz doğu ve güneydoğudaki vilayetlerdir. İşte, bunlar, Ağrı'yı da alın 
budur, Vanı'ı da alın budur, Hakkâri'yi de alın budur; belki, bütün komşular böyledir. Şimdi, bu sı
nır ticaretlerini de burada kestiğiniz zaman, bu bölgelerde ticareti durdurduğunuz zaman, orada ya
şamı durdurmuş oluyorsunuz. Yani, bu konuya çok dikkat etmek zorundayız. Erzurum Vilayeti, 
1996 yılına kadar sınır ticaretine komşu il statüsünde olduğu için bir sınır ticareti yapıyordu Türkî 
cumhuriyetleriyle; nasıl bir sınır ticaretine komşu il statüsünden çıkarıldıysa, Erzurum'daki ihracat 
birden bire ok gibi düşmeye başladı ve bu bölgelerde sınır ticareti bittiği zaman da oralar fakirleş
meye başladı. Yani, 1980 öncesinde, 1974'te, Erzurum, Türkiye'de gelişmişlik açısından 66 vila
yetten 24 üncü sıradayken, şimdi, bir büyük şehir olmasına rağmen, 80 vilayet içerisinde gelişmiş
lik bakımından 68 inci sıraya düştüyse -fert başına düşen gelir bakımından diyorum- bundaki bü
tün özellik, sınır ticaretlerine komşu il statüsünden çıkması olmuştur. Yoksa, burada, bu maddeye 
konulan Akaryakıt Tüketim Vergisinin yüzde 5'lik kısmının o vilayetlere verilmesine kimse itiraz et-
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mez; hatta, bunu, mümkünse 10'a çıkarmak lazım. Neden; çünkü, o vilayetleri canlandırmak lazım. 
Sürekli olarak o vilayetlerden göç olduğu zaman, Türkiye'nin diğer vilayetlerinde de huzursuzluk 
meydana geliyor. Açın Ardahan'ı, açın Erzurum'u, açın Artvin'i, Kars'ı, bütün bu doğu illerine ba
kın, Türkiye'nin en fazla göç veren illeridir ve o göç veren illerden gelenler, gelip büyük şehirlerin 
etraflarında, varoşlarında kalmışlardır ve burada problem olmuştur. Onun için, bunun üzerine çok 
net olarak söylüyorum. Böyle sürekli olarak buradan yapılan bir akaryakıt ticaretini göz önüne ala
rak, yok buradan vergi kaybımız oluyor... O kayıp; peki, ben size bir şey söyleyeyim; oradan bir 
vergi kaybımız oluyor, ya şu çıkarttığınız geriye dönük tahkimden dolayı devletin ne kadar zararı 
oldu? Yani, bir de bunlara bakmak lazım. Sadece dört tane vergiye bakmakla olmaz ki. Gelin, tek 
tek inceleyelim. Dünya ortalamasında elektrik 3,5 sente satılırken, siz, Türkiye'de 8 sente anlaşma 
yapıp, ondan sonra bir de tahkim şartı getirdiğiniz zaman kaybınız nedir? Yirmi yıl müddetle bu
nunla anlaşma yapmışız, alacağız diye yirmi yıl garanti vermişiz, alacağız diye otuz yıl garanti ver
mişiz. Bunlardan hiçbir problem olmuyor, bütün limanlardan büyük gemiler geliyor Türkiye'ye, 
onların her birisinde dünya kadar kaçak akaryakıt geldiğine dair iddialar var, bunlar hiç göz önüne 
alınmıyor; ama, Doğu Anadolu'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, dört tane, sınırdan giden kamyondaki akar
yakıt milletin gözüne batıyor. Bu yanlış; birincisi bu. 

İkinci söyleyeceğim, bu sınır ticaretinde olmazsa olmaz bir şart var; o da şu: Hayvan kaçakçı
lığı vardır sınır ticaretlerinde. Bunun önlenmesi çok doğru bir şeydir. Bilhassa, bizim Erzurum gi
bi, Kars gibi yerlerde hayvan kaçakçılığından dolayı müthiş bir darbe vardı; yalnız, hükümet bura
da da işin kolayına vardı; hayvan kaçakçılığını sınırda önleyeceğine, sınır illerinde önlemeye kalk
tı. Ağrı, Van gibi birtakım illerde karantina ilan etti ve o vilayetlerden dolayı hayvan kaçakçılığı 
geliyordu, oradan dışarıya hayvan naklini yasakladı. Şimdi, biz, Erzurum vilayeti olarak ondan ra
hatız. Neden rahatız; o olaydan dolayı bizim bir tampon bölge oldu, kaçak hayvan girişi yasaklan
dı; ama, Ağrı'ya gidin, Van'a gidin, o vilayetlerde de büyük bir zulüm oldu; çünkü, adam, yetiştir
diği hayvanı dışarı sevk edemiyor. Yok, küpe takacağım, onu takacağım; onu da taktıramıyorsu-
nuz. Netice olarak da, burada, hayvancılığı, bu iş ile baltalıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, bu iş, hayvancılığa, sınır ticaretine geldiği zaman, bir nokta üzerinde 
durmak lazım. İki haftadan beri, ben, karşımda bulunan Sayın Meclis Başkanvekilinden de, şu an- -
daki Başkanvekilimizden de bir gündemdışı konuşma istedim; ama, çok kalabalık olduğu için ala
madım. Bu konu, Erzurum'un ve doğunun can damarını ilgilendiren bir konudur. Onu, buradan tek
rar söylemek istiyorum, Türkiye kamuoyu önünde hükümeti ikaz etmek istiyorum; o da şudur: Do
ğuda özeli eştiril mey en Erzurum; Erzincan, Kars, Ağrı gibi doğunun vilayetlerinden bir tek Erzu
rum et kombinası kaldı; o da, özelleştirme kapsamına alınmış da özelleştirilmemiş. 

Şimdi, bu et kombinasında yılda 8 000 civarında, 9 000 civarında hayvan kesilirken -ki, aske
riyenin et ihtiyacını karşılıyorlardı- son yapılan ihalelere özel firmaların girmesi istendi ve birinci 
ihaleyi Erzurum Et Balık Kurumu kazandı. Erzurum Et Balık Kurumu, bu ihaleyi kazandıktan son
ra, bu ihaleye giren özel firmalar gittiler, Millî Savunma Bakanına bu ihaleyi iptal ettirdiler. Ney
miş; fiyatlar yüksek gitmiş, fiyatlar düşürülsün... İkinci defa ihaleye girdiği zaman, Erzurum Et Ba
lık Kurumu, bu sefer ihaleyi kaybetti, bu özel firmalar aldılar; alır almaz, Erzurum Et Balık Kuru
mu da, şu anda, günde 8 veya 10'dan fazla hayvan kesilmeme durumuyla karşı karşıya geldi. 

Şimdi, bir Erzurum Et Balık Kurumunu düşünün, doğunun can damarı, 11 vilayete mal veren, 
11 vilayete etki eden, tek özelleştirilmeyen Et Balık Kurumu, şu anda, yalnız, 8 veya 10 civarında 
hayvan keser duruma düştü. Belki o fabrika yetkilileri, kendi inisiyatiflerinde 20 civarında kesiyor
lar; ama, Ankara'nın verdiği emir, günlük ihtiyacın kadar kes; o da 8-10 civarında. 
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Şimdi, 8-10 civarında et kesildiği zaman, bu Et Balık Kurumunda görülen odur ki, özelleştiri
lecektir. Özelleştirildiği zaman, bu sefer, Doğu Anadolu'da, devletin, bizzat, hayvancılıkta problem 
çıktığı zaman, devreye gireceği et kombinası kalmıyor ve burada, ayda sadece 40 milyar liradan 
fazla işçi, memur ücretleri var. Bunlar da özelleştirme kapsamına mecburen giriyor; çünkü, niye gi
riyor; hem kapsama alınmış hem de siz, günde 8 hayvan kesmeye kalkarsanız, artık, onun, o ihti
yacı karşılaması da mümkün değil. 

Şimdi, ben size bir şey söyleyeyim; bunun ne mantığı var? Askeriyemize et lazım. Bu Et Ba
lık Kurumu, devletin Et Balık Kurumu, devletin askeri... Burada maaş da veriyor işçisine. Tutuyor 
kendi fabrikasında maaş verdiği işçisine, Et Balık Kurumuna kestirmiyor; bunu tutup ikinci ihale
de, hem de birinci kazandığı halde bozdurup ikinci ihalede özel sektöre veriyor ve burayı da, do
laylı olarak tasfiye etmek yönünde, özelleştirmeye gidiyor; özelleştirilsin... Erzurum'da süt kurumu 
özelleştirildi, bugün, çalışmıyor. Ziraî aletler özelleştirildi, onun da çalışmayacağı ortada. Yem fab
rikası özelleştirildi, bu da doğru dürüst çalışmıyor. Şimdi, bu durum karşısında arkadaşlar, oturup 
düşünmek lazım; yani, siz, bu Doğu Anadolu'da sınır ticaretine karşı olursunuz, hayvancılığa kar
şı olursunuz; peki, bu insanlar burada ne yiyecekler? Orada birkaç tane yarım kalmış yatırım var
dı -birkaç günden beri söylüyorum- bu yatırımlar için Türkiye Kalkınma Bankasından kredi veri
lecekti. 2000 yılında 30 trilyon kredi vereceğiz diye büyük bir reklam yapıldı. 2000 yılının ocak 
ayının 15'inde; yani, ilk ayın 15'inde o kredi bitti ve müracaat eden 700 firmadan 233'üne kredi ve
rildi gerisine kredi de verilemedi. 

Şimdi, beraber düşünelim. Sınır ticaretine sınır getirin, hayvancılığa sınır getirin, Et Balık Ku
rumuyla bunu mahvedin, yarım kalan yatırımlara da kredi vermeyin, peki ondan sonra buradaki va
tandaşlar ne iş yapacak? Bunu oturup beraber düşünelim. Bu vatandaşlar, Türkiye'nin en fakir in
sanları. Açın istatistiğe bakın. Fert başına düşen millî gelir Erzurum'da 1 300 dolar civarında, Tür
kiye ortalaması 3 200 dolar. Türkiye ortalamasının yarısından daha az, üçte l'ine yakın. Sınır tica
retini açın diyoruz, Ermenistan sınır kapısını açamayız, devlet problemli diyorsunuz. Ee, Yunanis
tan'la problemliyken kardeş oldunuz da, Ermenistan'la niye bu meseleyi çözmüyorsunuz? 

Şimdi, bakın arkadaşlar, her şeyin gerçeğini konuşmak lazım. Ben bir şey demiyorum. Evet, 
Azerbaycan ile Ermenistan arasında problem var. Ondan on kat büyüğü de Türkiye ile Yunanistan 
arasında vardı. Onunla şimdi kardeş oldunuz da, Ermenistan meselesini niye çözmüyorsunuz? Çö
zün de, açın buraları, ticaret yapılsın. Vallahi göçüyor buralar. Ardahan köy oldu, Kars köy oldu, 
Ağrı köy oluyor, Erzurum da köy oluyor. Bir büyük şehir, Türkiye'de fert başına düşen millî gelir 
bakımından 80 il içerisinde 68 inci sıraya düşer mi? 858 ilçe içerisinde 856 ncısı Karaçoban, 854 
üncüsü Karayazı. Bütün bu doğu vilayetlerinde olur mu? Onun için benim size tek söylemek iste
diğim, bu konuları düşünürken birazcık bunlara dikkat etmemiz. 

Bu şehirde yaşayan insanların da hayat şartı olduğunu düşünmek lazım; aksi halde, bu şehir
lerden, doğudan, büyük şehirlere göç olursa problem buralardan gelir. Bunun en güzel yolunun 
bunları yerinde istihdam etmek olduğunu düşünerek, bu konulara dikkat edip, sınır ticareti kapsa
mında, bunlara gereken kolaylığı sağlayalım diyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Polat. 
Grupları adına başka söz isteği yok. 
Şahsı adına Sayın Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Konuşmayacağım efendim. 
BAŞKAN - Sayın Polat?.. 

\ 
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ASLAN POLAT (Erzurum) - Konuşmayacağım. 
Şahsı adına Hakkâri Milletvekili Sayın Evliya Parlak; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu kanun tasa
rısının geçici 2 nci maddesi üzerinde, gerçekten, bölgemiz için çok önemli bir anlam taşıdığı için, 
şahsım adına söz amış bulunmaktayım; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlarım. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım ifade buyurdular. Gerçekten, bugün, terörün biti
şinden dolayı bölge insanı, fevkalade bir mutluluk yaşamaktadır ve tek dilekleri de, bu huzurun, bu 
barışın, bu ortamın sürekliliğini sağlamaktır. İnşalarımız, artık, kanla, gözyaşıyla yaşamak istemi
yor ve hepimiz mutlulukla şunu görüyoruz, hiçbir partiyi öbüründen farlı düşünmüyor, genelde, 
ekonomik olarak bu bölgeyi, artık, kalkındırmanın tek çare olduğu noktasında birleştiğimizi gör
mekten de büyük bir mutluluk duymaktayız. İşte bu madde bunun bir göstergesidir. Bugüne kadar 
akaryakıt tüketim vergisinden böyle bir pay resmen verilmediği için, gerçekten, valilerimiz ve kay
makamlarımız birtakım vakıflar veya birliklerin adına fonlar kurarak, bir yerde, belki de, yasal da
yanağı olmayan birtakım bağışlar toplayarak ne yapıyorlardı; devletin imkânlarının yeterli olmadı
ğı yerlerde okul yapıyorlardı, araç gereç alınıyordu, sağlık tesisi yapılıyordu, askerî tesis yapılıyor
du, köprü yapılıyordu, çeşme yapılıyordu ve altyapıya ilişkin bir çok yatırım yapılıyordu. 

İşte, burada, Bakanlar Kurulu bu yetkiyi yüzde 5 nispetine kadar kullanabilir deniliyor; gönül 
arzu ederdi ki, bu nispet en az yüzde 10 civarında olsaydı, o zaman daha iyi olurdu. 

Ancak, son aylarda sınır ticaretindeki sıkıntıları da vurgulamaktan kendimi alamıyorum. Bun
ların başında, bir kere, hayvan ticareti geliyor, bildiğimiz gibi, birtakım hastalık şüphelerinden son
ra yasaklanmıştır. Yine, akaryakıt ithalatı bu yıl kısıtlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda, illere, 100 bin
lerce tonun üzerinde imkânlar verilirken, bu yıl, sadece -ilimden bahsetmek istiyorum- Hakkâri'ye 
8 500 tonluk bir ithalat yetkisi verilmiştir. Böyle bir ufak veya cılız bir ithalat yetkisinin de hiçbir 
anlam taşımadığının, yüksek takdirlerinizce de değerlendirileceğine inanmaktayım. Dileğimiz, hü
kümetimizin, gerçekten, bu ithalat imkânını, bu sınır illerinin kalkınmasını sağlayacak şekilde ar-
tırmasıdır. . 

Yine, şu anda, çok acı bir şeyi ifade etmek istiyorum, sabahleyin de -sabahleyin dediğim, bir
leşimin başında- bir arkadaşımız vurguladılar, çok sayıda mahkemenin önünde kamyonlar, taksiler 
ve her çeşit araba müsadere edilmek üzere bağlanmıştır. Suçlarını sorduğunuz zaman, 15 litre faz
la mazot veya 15 litre benzinin bidonda arabanın içinde bulunmasıdır. Ben, geçen hafta, ilgili adlî 
makamlarla görüştüm, onların yapacağı bir şey yok "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Da
ir Kanunun hükmünde, bunda bir limit olmadığı için, 1 gram bile bunu bulduğumuz zaman, araba
nın bağlanmasına, hatta müsadere edilmesine karar vermekten başka imkânımız yok" diyorlar. Di
leğim, en azından, bir kamyonun veya bir taksinin, 10 milyarlık bir arabanın, 20 litrelik mazotu ve
yahut da benzini bidona koyup, arkaya koyduğu için müsaderesini sağlayan kanun değişikliğini, in
şallah, ilgili bakanlıklarımız, bu Meclis sağlayacaktır. 

Bu duygularla, bu sınır ticaretine büyük bir önem verdiğini de tekrar vurgulamak istiyorum; 
çünkü, bugünkü hükümet, bu Bakanlar Kurulu, Irak sınırındaki Hakkâri'nin hem Üzümcü hem De
recik sınır kapılarının açık pazar yapılması konusunda, Bakanlar Kurulu kararını çıkarmaktan da 
geri kalmamıştır; kendilerine minnettar olduğumuzu vurgulamak istiyorum. 

Bu kanunun hayırlı olması dileğiyle, hepinize en içten saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Parlak. " 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
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Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 2 kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. - Bu Kanunun; 

- 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri 5.2.2000 tarihinde, 

- 6, 7, 8 ve 11 inci maddeleri 1.2.2000 tarihinde, 
- 9 uncu maddesi 1999 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

- 10 uncu maddesi 31.12.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
- diğer hükümleri yayımı tarihinde, * 
yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Gruplar adına söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Masum Türker?.. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edil

miştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-Gruplar adına söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Masum Türker?.. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan?.. -
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge yok. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçtüzük uyarınca, Sayın Masum Türker'in söz isteği vardır. 
Oyunuzun rengini belli etmek üzere size 2 dakikalık süre veriyorum efendim; buyurun. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada tartışılan kanun 

tasarısında, sabah belirttiğim gibi, ilk kez fiyat hareketlerine vergilendirme yoluyla müdahale et
meme kararını ve sistemini getiren bir vergi tasarısını kabul ettik. Bu tasarıyla birlikte, bugüne ka
dar söylenilenlerin aksine, devletin depremden zarar görenler konusunda ne kadar duyarlı olduğu
nu belirten bir düzenlemeye bile yer verildi. Böylesine olumlu bir kanunun ülkemize hayırlı olma
sını dileyerek, olumlu oy vereceğimi belirtir, saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Türker. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
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Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama için 4 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen arkadaşı
mız olursa, teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen giremezlerse oy pusulalarını Baş
kanlık Divanına, Başkanlığımıza ulaştırmalarını, o arada vekâleten oy kullanacak sayın bakan var
sa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve imzasını havi oy pusulasını yine ay
nı süre içerisinde Başkanlığımıza göndermelerini rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasının sonucunu açıklıyorum: 
Katılan üye : 234 
Kabul : 207 
Ret : 24 
Çekimser : 1 
Mükerrer Oy : 2 
Bu sonuca göre, tasarı kabul edilmiş ve yasalaşmıştır; hayırlı olsun diyoruz. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 

Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

13. — Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 
190) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Komisyon rapo

runun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Ok
tay Vural. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Avrupa Patent Sözleşmesine katılmayla ilgili önümüzde bulunan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 
yasa tasarısını görüşmeye başlıyoruz. Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Patent Sözleşmesi, yani fikir mülkiyetleri hakkı sözleşmesini, biz de 
olumlu buluyoruz; çünkü, geçmişte özellikle gümrük birliğiyle ilgili Patent Yasasını bu Meclisten 
biz çıkardık ve Patent Kurumunu kurduk, Avrupa'nın bütün gelişmelerini Türkiye'ye taşımış olduk. 

(J) 190 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, zaten, Türkiye, 31.12.1994'te, yine bu Mecliste kabul edilen Dünya Ti
caret Anlaşmasıyla birlikte, bu tür sözleşmelerin, artık, bir tarafı haline gelmiş. Yine, 5 Mart Güm
rük Birliği Anlaşmasıyla da yine bu patent konusundaki hükümlülüklerini, yükümlülüklerini tarif 
etmiş ve bunların da gereğini bugüne kadar yerine getirmiş. 

Görüşmekte olduğumuz konu: Bugüne kadar, özellikle patent konusunda her ülke kendi pa
tentini veriyor ve patent o ülkede geçerli oluyordu; şimdi merkezîleşti ve bu sözleşmeyi, bu Mec
liste kabul ettiğimiz takdirde de, bundan sonra, Türkiye'den veya herhangi bir Avrupa Birliği ülke
sinden alınacak patent, artık, bütün ülkelerde geçerliliğini koruyacak. Bundan önce olduğu gibi, bir 
ülkeden alınan patentin bir başka ülkede onaylatılması için birçok evrakın yeniden tanzim edilme
si ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması açısından çok önemli bir sözleşme ve bunu biz de 
kabul ediyoruz. 

Rekabette üstünlük sağlamamn temel koşulu, yeni teknolojileri içeren kaliteli mal üretmektir. 
Bunu üretebilmek için de, bir ülkenin, araştırma ve geliştirmeye büyük önem vermesi gerekir. Tek 
başına patent yasasını çıkarmak, patent kurumu kurmak, patent vermek önem taşımamaktadır. Ye
ni fikirlerin üretildiği, yeni protezlerin üretildiği, yeni tasarımların yapıldığı araştırma, geliştirme 
merkezlerinin kurulması; yani, bilgi üreten merkezlerle, bundan yararlanacak olan sanayi kurum
larının bir araya getirilmesini sağlamak gerekli. 

Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle, bu sözleşmeyi olumlu bulduğumuzu hu
zurunuzda bir kez daha tekrar ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Dönen. 
Fazilet Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Osman Yumakoğulları; buyurun. (FP 

sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA OSMAN YUMAKOĞULLARI (istanbul) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

1973 yılında parafe edilen bu sözleşmeyle ilgili düşüncelerimi aktarmadan önce, bu konuda 
kısaca bilgi vermek istiyorum: 

Avrupa Patent Sözleşmesi, Münih'te imzalandığı için, Münih Sözleşmesi olarak da adlandırıl
maktadır; 5 Ekim 1973 tarihinde Münih'te imzalandı, 7 Ekim 1977 yılında da yürürlüğe girdi. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Patent Sözleşmesi, 21 Aralık 1978, 17 Aralık 1991, 13 Aralık 
1994, 20 Ekim 1995 ve 5 Aralık 1996 tarihlerinde tadil edilmiştir. Avrupa Patent Sözleşmesinde, 
ilk kabulünde 14 ülke imzalamışken, şimdi 18 ülkenin imzası bulunmaktadır. 

Münih Sözleşmesi 178 maddeden oluşmaktadır. Avrupa Patent Sözleşmesi, her ülkenin katı
lımına açık değildir. Sözleşmenin 165 inci maddesine göre, sözleşmeye katılma hakkı olan devlet
ler, sözleşmeyle ilgili konferansa katılmış olan devletler ile konferansa katılım için davet edilmiş 
devletlerdir. 

Yine, sözleşmenin 166/1-b maddesine göre, İdare Konseyinin davetiyle diğer Avrupa devlet
lerinin de sözleşmeye katılması mümkün olabilir. Türkiye ise, bu sürecin başından itibaren dahil 
olduğu için, İdare Konseyinin davetine gerek olmaksızın sözleşmeye katılma hakkına sahiptir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa patentinin verilmesiyle ilgili sözleşmeyle sağla
nan ortak hukukun yaşama geçirilmesi için kurulan Avrupa Patent Organizasyonu iki önemli or
gandan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, Avrupa Patent Ofisi, ikincisi ise, İdare Konseyi. 
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Avrupa patentinin verilmesi, Avrupa Ofisi aracılığıyla yapılmaktadır. Patentler, verilen ülke
lerde geçerlidir. Diğer bir deyişle, patentin sağladığı koruma, patentin verildiği ülke sınırları içeri
sinde kalmaktadır. Diğer ülkelerde korumanın temin edilebilmesi için, o ülkelerde de patent alın
ması zorunludun 

Avrupa Patent Sözleşmesinde yapılan düzenlemeler sonucunda, bugünkü halini almış bu dü
zenlemeler, sırayla; 

1. Patent Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik. 
2. Ulusal mahkemelerin yetkisi ve Avrupa patentinin verilmesine yönelik taleplerle ilgili ola

rak verilen ulusal kararların tanınmasına ilişkin protokol. 

3. Avrupa patent organizasyonuyla ilgili ayrıcalık ve muafiyetler protokolü. 
4. Avrupa patent sisteminin merkezileştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin protokol. 
5. Sözleşmenin 69 uncu maddesinin yorumuyla ilgili protokoldür. 

Sayın milletvekilleri, ulusal kararların tanınmasına ilişkin kararları, sözleşmenin uygulaması
na yönelik yönetmelik, ayrıcalık ve muafiyetler protokolü, patent sisteminin merkezileştirilmesine 
yönelik protokol, taraf ülkeler arasında yıllar önce imzalanmıştır. 

Oysa, ülkemiz, 1973 yılında, Münih'teki konferansta temsil edilmiş iken, bu temsil esnasında, 
sözleşmenin kabulünde çekimser oy kullanmıştır. Bunun gerekçesinde, sözleşmeyi yeniden gözden 
geçirme isteği olmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir. Münih'teki sözleşmeye katılış tarihimiz 
1973 yılı, bulunduğumuz tarih ise 2000'dir. Yaklaşık 27 yıl geçmiştir; birçok başbakan, bakanlar 
ve yetkililer... 27 yıl geçmesine rağmen, hâlâ gözden geçirilmemesi, Türkiye'yi bunca yıl idare 
edenler açısından büyük bir talihsizliktir. 

Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekmek istiyorum; bu sözleşmenin gözden geçirilmesi 27 
yıllık bir zaman almıştır. Türkiye'de, enflasyonun, otuz yılı aşkın bir süredir halkı perişan etmesi 
de, böyle bir devlet ve hükümet ciddiyetinden kaynaklanmaktadır. 

Sözü daha fazla uzatmıyorum, bu Yüce Meclisi ciddî bir şekilde çalışmaya davet ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yumakoğulları. 
Gruplar adına başka söz isteği yok. 
Şahısları adına söz isteği yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ 

VE EKLERİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. - 5 Ekim 1973 tarihinde Münih'de imzalanan ve 21 Aralık 1978,17 Aralık 1991, 

13 Aralık 1994, 20 Ekim 1995 ve 5 Aralık 1996 tarihlerinde tadil edilen "Avrupa Patenlerinin Ve
rilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi" ve eklerine (Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili 
Sözleşmenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patent Sisteminin Merkezileştirilme
si ve Sunulması Hakkında Protokol-Merkezileştirme Protokolü, Bir Avrupa Patentinin Verilme
si Hakkı ile İlgili Kararların Yargı Yetkisi ve Tanınması Hakkında Protokol-Tanıma Protokolü, 
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Avrupa Patent Organizasyonunun Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkındaki Protokol-Ayrı
calık ve Dokunulmazlık Protokolü ve Ücretlere İlişkin Maddeler) katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın 
Bekir Sobacı; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA BEKİR SOBACI (Tokat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinin hız kazandığı bugünlerde, bu Meclisten, peşpe-
şe birtakım kanun tasarılarını geçiriyoruz; akreditasyonu geçirdik, patent geçiyor, diğer birtakım 
düzenlemeler var. Ancak, benim anlayamadığım bir şey var, dikkatlerinize arz etmek isterim: Bü
tün bunların ana ilgisi, genelde, nesnelerdir, ürünlerdir; ama, evrenin özü, öznesi insandır, toplu
mun öznesi bireydir. Bu manada, bence, asıl başlamız gereken nokta, nesneleri düzenleyen Avru
pa Birliği sürecinin tamamlanması değil, önce, yüksek standartları havi (içeren) insan hakları ve 
özgürlüklerden başlamak gerektiğine burada işaret istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu, benim çok üzüldüğüm noktalardan biridir. Eğer, siz, önce özneyi öz-
gürleştiremezseniz, global düşünen, dünya ölçeğinde düşünen firmaları ve üretimi de sağlayamaz
sınız. İşte, Avrupa, sanayileşmesini bizden asırlar önce tamamlamış, dünya ölçeğinde globalleşmiş, 
şimdi, ürettiği ürüne, dünya ölçeğinde de sahip çıkıyor. Biz, bunu nasıl yaşıyoruz; Lacoste tişört
lerinin kavgasıyla, biraz daha magazinleşerek ve güncelleşerek karşımıza çıkıyor. 

Faydalı bir tasarı; ama, yine diyorum, önce özneden başlamak lazım; Parlamentonun görevi 
de, bizim en önemli görevimiz de budur. 

Değerli arkadaşlar, beş altı tane kanun hükmünde kararnameyle sınaî mülkiyet haklarını dü
zenlemişiz. Patent Kanunu Tasarısı, zannediyorum, sevk edilmiş. Bundan sonra, acil olarak, ilk 
yapmamız gereken de -hükümetimizin de dikkatlerine arz ediyorum- patent kanununu da bu Mec
lisimizden geçirmektir. 

Ben, dikkat ediyorum, Avrupa Patent Enstitüsünün İdare Konseyi, Doğu Avrupa ülkelerini da
vet etti. Biz, belki, temel hakkımız olmasına rağmen, acele ederek bu tasarıyı geçiriyoruz; ama, be
nim dikkat ettiğim bir şey var, sizin de dikkatlerinize arz etmek istiyorum değerli arkadaşlar; Gü
ney Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, bizden çok daha önce Avrupa Patent Sözleşmesine imza koyma
sı da enteresandır. İşte, birileri, bu işe, çok daha erken başlamış. 

Değerli arkadaşlar, bizde, patent işlerini, markaları yürüten Türk Patent Enstitüsü var; 1879 ta
rihli İhtira Beratı Kanunundan sonra ilk modern düzenleme bu; ama, buna rağmen, bizim Türk Pa
tent Enstitüsü, şu anda, ancak, Münih, Lahey ve Viyana'daki kuruluşlardan patent ve markalamayı 
yaptırıyor, döviz ödeyerek yaptırıyor. Araştırma ve inceleme raporlarını hazırlayamadığı için, bu 
veri tabanı olmadığı için, maalesef, ülkemiz, en basit işte bile, bir döviz ödemeyle karşı karşıya. 
Ayrıca, akredite edilmesi noktasından da, Türk Patent Enstitüsünün, önemli bir konusudur diye 
dikkatlerinize arz ediyorum. 

Bu manada, işte bu sözleşmeyle, Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Patent Ofisinin veri tabanın
dan faydalanma hakkı elde edecek. Belki, Türk uzmanların, Avrupa Patent Ofisinde çalışma ve is
tihdamı mümkün olacak ve özellikle de vekillik dediğimiz; yani, bu patent ve markalamayı yürü
ten bir nevi malî müşavirler hükmünde olan vekillerimiz de, bu veri tabanından, istihdamdan ve iş 
takibinden belki faydalanacaklar. Bu da, ülkemizin tanıtılmasından tutun, gerçekten dünyaya en
tegrasyonunda ve ekonomik globalleşmesi açısından önem arz ediyor. 
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Değerli arkadaşlar, şimdi, 1 trilyon liralık Türk Patent Enstitüsünün malî bünyesiyle, bütün 
bunları yapmak mümkün değil. Türk Patent Enstitüsünü bekleyen pazarlar olarak; Türkî cumhuri
yetler ile Kuzey Avrupa ülkeleri var. Aslında, şahsen, bunlardan da, Türk Patent Enstitüsü, döviz 
kazandırıcı bir konuma da getirilir diye düşünüyorum. Bu manada da -işte yine tekrar etmek isti
yorum ki- ülkemizde Türk patent kanununun bir an önce çıkması lazım. 

"Değerli arkadaşlar, yine bu sözleşmede, ilaçlarla ilgili "farmasotik ürün" diye teknik tabiriyle 
ifade edilen dökümler verilmiş. Türkiye'de ve dünyada kalkınmışlık derecesiyle orantısı çok kuv
vetli olan bir şeyi de ifade etmek istiyorum: Maalesef, Yunanistan bile, bizden, buluşlar, patent ve 
marka müracaatları bakımından, sayısal bakımdan bizim kat be kat Önümüzdedir. İşte, bu bile, Tür
kiye'de, ar-ge 'nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 

Araştırma, geliştirme ve buluşlar... Nesillerimizi, gençlerimizi ve yetişen kuşaklarımızı bu 
noktada teşvik etmenin ve kalkınmanın da temeli olan bu olguya,; hükümetler olarak, devlet ola
rak, kurumlar olarak, özel sektörüyle, kamu sektörüyle destek verilmesinin gerektiğine inanıyorum. 

Son cümlem olarak şunu tekrar ifade etmek istiyorum ki, bundan sonraki çalışmalarımızda, 
nesneleri bitirdikten sonra en kısa zamanda özneye, ülke insanımızın ve toplumumuzun gelişmesi
ne, globalleşmesine, özgürleşmesine mebni (temel teşkil edecek) yasaların da bu Meclisten geçiri
leceğine inanıyorum. 

Kurumların görevi, toplumu dönüştürmektir; ama, rengi, statüsü ne olursa olsun, önce kurum
lar kendini dönüştürecektir, ondan sonra da toplumu dönüştürebileceklerdir. Aslında, Türkiye'de sı
kıntı, kendini dönüştüremeyen kurumların, toplumun ve sistemin önünde en büyük bir duvar, atla
ma duvarı ya da İtalyan çukuru gibi bir özellik arz etmesidir diyorum. 

Yasanın hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili Sayın Sevgi Esen; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA SEVGİ ESEN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Av

rupa Patentlerinin Verilmesiyle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Grubum ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım; 
hepinize iyi akşamlar diler, saygılar sunarım. 

Tasarı, adı üzerinde olduğu gibi, Avrupa patentlerinin verilmesi ve buna ilişkin sözleşmeye 
katılmamızla ilgili. Öncelikle, patent kavramı üzerinde birazcık durmak gerekir değerli milletvekil
leri. Patent hangi ihtiyaçtan doğmuştur; Avrupa, neden bizden çok önceleri bu konuyu yasalaştır-
mıştır? Dünya sanayiinin gelişmesi, endüstri kavramlarının oluşması ve çok daha önemlisi, sürek
li gelişen ve artan bilgi, yaratıcılık ve yeni buluşlar, patent çalışmalarını ortaya çıkarmıştır. Bu ye
ni buluşları ve buluşların sahibini korumak ihtiyacı, yeni yasaları ve ihtiyacıyla birlikte, yeni dü
zenlemeleri de getirmiştir. 

Sanayi ve endüstri alanında yapılan buluşların sonucu, doğrudan ekonomik kazanımlar olmuş
tur. Patent sistemi, başlangıçta, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve özendirilmesini, çok yeni ve ya
rarlı bir teknolojinin ülkeye getirilmesini amaçlamış ise de, yeni teknolojilerin ülkelere transferinin 
özendirilmesi için de bazı imtiyazları tanımayı gerektirmiştir ve doğal olarak da, hak sahibi, paten
tinin kapsadığı teknolojiyi, o ülkenin sınırları içerisinde belli bir süre için değerlendirme tekeline 
sahip olmuştur; ancak, giderek artan uluslararası ekonomik ilişkiler, mülkîlik ilkesinin, başvuru sa
hibi, patent sahibi ve ulusal patent kurumları açısından sakıncalar doğurmakta olduğunu göstermiş
tir. Buluş sahiplerinin, yani, mucitlerin ekonomik haklarını korumak için, Avrupa, bu tür düzenle
meleri çok daha önceden yapmıştır. 
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Kabul etmek gerekir ki, Türkiye, 1949 yılında, Strasbourg'da toplanan, Ekonomik Konseyi 
Danışma Meclisinin, daha o tarihlerde gündeme getirdiği bir Avrupa pantent kurumu kurulması yo
lundaki çalışmalarına ve önerilerine katılmıştır. Türkiye'nin, 1947 tarihinde kurulan ve o zamanki 
adı Avrupa Patent Enstitüsü olan, sonradan Avrupa Patent Kurumuna devredilen kuruluşun da es
ki bir üyesi olması, bizi memnun etmiştir. 

Her ne kadar, Türkiye'nin Münih Sözleşmesine diplomatik katılım sırasında çekimser oy kul
lanması tartışılmışsa da, çok yeni bir kurul olan ve Avrupa Patent Kurumu gibi, sözleşmesinin in
celenmesi esası gibi anlaşılabilir bir istek makul karşılanmalıdır. 

Avrupa Patent Sözleşmesi, her devletin katılımına açık bir sözleşme değildir. Sözleşmenin 165 
inci maddesine göre, sözleşmeye katılma hakkı olan devletler, sözleşmeyle ilgili olan hükümetler 
konferansına katılmış olan devletler ile konferansa katılım için davet edilmiş devletlerdir. Türkiye, 
bu sürece, başından itibaren dahil olduğu için, idare konseyinin böylesine davetine giderek, gerek 
kalmaksızın sözleşmeye katılma hakkına sahip olmuştun 

Yenilik doğuran ve tarafları bağlayıcı unsuru olan bu sözleşmenin yepyeni düzenlemeler ge
tirmesi ve unsurlarını tamamlaması, kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu anlamda, yapılacak iyileştirmeler 
ve tamamlayıcı işlemlerin süratle yapılması, sözleşmenin amacına giden en kısa yolun saptanma
sıyla paralellik arz etmektedir. 

Dünya devletleri kavramından bahsetmek ve dünya devleti adayı olmak ilkesinden hareketle, 
yapılacakların belirlenmesi, öncelikle patent verilmesiyle ilgili bir ortak hukukun yaratılmasına 
bağlıdır; çünkü, bu tür sözleşmeler, bizi, üye devletlerle, ulusal haklar gibi birtakım sonuçlara gö
türmektedir. Hemen ilave etmek gerekir ki, Avrupa patentini, tabiî ki, isteme bağlı olarak, üye dev
letlerden birisi veya hepsi için verilebilmesi, genel prensip olarak değerlendirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Alman patentlerin hukukî neticelerinin incelenmesi, amaç-ilke-sonuç 
bağının iyi kurulmasını gerektirmektedir. Takdir edileceği üzere, patentler, esas itibariyle, verildik
leri ülkelerde geçerlidir; ülke sınırları, patentin geçerlilik çerçevesidir. Patent kavramının amacın
dan yola çıkıldığında, bu hakkın korunmasının önemi ve yaptırımlar, patent hakkının alınmasına 
ilişkin talepleri gündeme getirecek, hatta, teşvik edecek noktadadır. İşte, bu noktada, bir birliktelik 
kurulması, her zaman, emek, masraf ve zamanın azaltılmasını sağlayacak, dünya ölçeğinde çalış
manın da önünü açacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi, ister iktidarda ister muhalefette olsun, Türkiye'nin 
çıkarlarına olan her yasaya destek vermiştir. Bu anlamda da, görüşülmekte olan tasarıyı da müspet 
karşıladığımızı, olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu haliyle, sözleşmeyi uygulamaya 
görevli ve yetkili olan Türk Patent Enstitüsünün kurumsal altyapısının güçlendirilmesi çok büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle, söz konusu tasarının onaylanması ve Türk Patent Enstitüsünün, 
sözleşmeyi etkin bir biçimde uygulayacak şekilde güçlendirilmesi gereğini ifade ederek, hepinize 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esen. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 190 sıra sayılı, Avrupa pa-

tenderinin verilmesiyle ilgili kanun tasarısının 1 inci maddesinde, şahsen söz almış bulunuyorum. 
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Uluslararası bir anlaşma olduğu için, tabiî, diğer anlaşmalar gibi, ehemmiyet, dikkat atfedil
meden, alelacele geçen bir anlaşmadır; ama, patent anlaşmasının da, Türkiye için, çok mühim ol
duğunu ifade etmek istiyorum. 

1995 yılında, yine patentle ilgili bir anlaşma, bir kanun bu Meclisten geçerken, öncelikle ilaç 
sanayii olmak üzere çok büyük tartışmalar olmuştu; ki, bu, bugün dahi gündemden düşmüş değil. 
Yerli ilaç sanayicileri, Patent Kanunu uygulamasıyla ilgili on yıllık bir geçiş süresi istemişti, ma
alesef, o zamanki hükümete kabul ettiremedik, beş yılla sınırlandırıldı; şimdi 2000 yılında da bu 
uygulama başlayacaktır. 

Bu tasarı ne getiriyor?.. Bu tasarı şunu getiriyor: Tabiî, halen Türkiye'de patent haklarını ko
rumak isteyen, uluslararası, herhangi bir ülkeye mensup bir firma, gelip Türkiye'nin patent kuru
muna müracaat edip, patentini alması gerekiyor; bu anlaşmayı kabul ettiğiniz zaman, Avrupa Pa
tent Enstitüsüne müracaat ettiği zaman, o anlaşmayı kabul etmiş olan -halen 19 ülke- bütün ülke
lerde patent haklan koruma altına alınmış,oluyor. 

Peki, bunda bizim için ne sıkıntı var?.. Yani, burada biz, patent hakkının kabulüyle neyi kay
bederiz, neyi kazanırız?.. Eğer, Türkiye'de patent alabilecek teknolojik seviyede firmalarımız var
sa, bunların, bu patent anlaşması çerçevesinde, anlaşmaya dahil ülkelerdeki fikrî mülkiyet hakları
nı koruma altına alırsınız. Eğer, bu imkânlarınız yoksa, o ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerinin, fikrî 
mülkiyet hakkına sahip olan ülkelerin, firmaların patent hakkını Türkiye'de otomatik koruma altı
na almış olursunuz. Bunun faydası ne, mahzuru ne?.. Tabiî, bunun faydası ne, mahzuru ne derken, 
bizdeki sanayiin durumuna bakmak lazım. Bizde, teknoloji üreten ve patent alan, patent alma sevi
yesine gelmiş olan firma çok azdır. Bilahara, değişik ülkelerdeki, özellikle OECD ülkelerindeki ra
kamları, patent sayılarını arz edeceğim, orada da ibretle göreceğiz. 

Ne oluyor Türkiye'de şimdi?.. Tabiî, Anadolu şehirlerinde, Kayseri'de, Sakarya'da, Bursa'da, 
Manisa'da, Adana'da, Gaziantep'te, her yerde orta ve küçük işletmeler var. Bunlar, ithal edilen bir 
makineyi beğeniyorlar, fuara gidip görüyorlar, 1 tane numunesini getiriyorlar; söküp, onu, kendi 
şartlarına göre de adapte edip, derhal imal etmeye başlıyorlar. Eee, ne oluyor burada?.. 

1. İthal edilen bir makineyi yerli yapmış oluyorsunuz. 
2. İthaline 50 bin mark verdiğiniz bir makineyi siz burada yaptığınız zaman 10-15 bin marka 

mal ediyorsunuz. Bu dediğim rakamlar, gerçekçi rakamlardır; ben, kendi ilimde ve gittiğim illerde 
sanayi bölgelerini sık sık ziyaret ederim ve sanayide bu tip imalatçı ustalarla görüşürüm; onlar
dan edindiğim intibaları söylüyorum. Geçmişte de, Genel Kurulda çeşitli vesilelerle bunları arz 
etmiştim. 

Şimdi, siz, bu anlaşmanın otomatik uygulamasına girdiğiniz zaman, görerek, taklit ederek bir
takım imalata yönelmiş olan firmaların yolunu tıkayacaksınız. Bunların patent ücreti ödemesi de 
mümkün değil, patent hakkı alması da mümkün değil; yani, patent hakkı derken, lisans almasını 
kastediyorum; yani, gördüğünüz, faydalı, ihtiyacı olan bir makineyi imal edeceksiniz; bir teçhizatı 
veya herhangi bir ürünü piyasaya arz edeceksiniz. Bunu, kendi ihtiyaçlarınızı da dikkate alarak, ya 
başkalarının yaptığına bakarak yapacaksınız, numuneleri görerek yapacaksınız veya lisans alacak
sınız, yani lisans anlaşması yapacaksınız, onun patentini, uygulama hakkını alacaksınız. Bu da, bir 
maliyet meselesidir, bir görgü meselesidir, münasebetlerde bir seviye meselesidir. Bizim, bu anlaş
mada endişe ettiğimiz hususlardan biri budur. Onun için, sürenin uzun tutulması faydalı olurdu; 
ama, görülüyor ki, geçmişte olduğu gibi, bugün de, bu kararlılık hükümette vardır, sayınız da mü
saittir, geçireceksiniz; ama, ilaç sanayiinde yerli ilaç üreticilerinin dikkatle ve ısrarla ifade ettiği ba
husus var... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika eksüre veriyorum; buyurun. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Patent uygulanmaya başlandığı zaman, ilaç fiyatları fevkalade 
artacaktır; ilaç maliyetleri artacaktır. İlaçta patent bedeli çok yüksektir ve bu maliyetleri de göğüs
lemek mecburiyetinde kalacağız. Yerli ilaç üreticileri, Mecliste birçok milletvekili arkadaşa gelip 
gittiler; içimizde eczacı arkadaşlarımız var, hekim arkadaşlanmız var, meseleye, belki, benden da
ha yakın vukufiyetleri vardır; ama, ben, burada bunları ifade edeyim dedim. 

Hepinizi hürmetle selamlar, teşekkür ederim. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Başka söz isteği?.. Yok. 
Önerge yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2 nci maddeye ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan?.. 

Yok. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Ayhan?.. Yok. 
2 nci maddeyle ilgili önerge de yoktur. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 3 üncü maddeyle ilgili olarak, gruplar adına söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 2 nci madde üzerinde Grup adına söz hakkım vardı efendim. 
BAŞKAN - Söyledim efendim. 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Kağıt gönderdik efendim. 
BAŞKAN - Adınızı okudum efendim; ama, gelmediniz. Maddeyi oyladım. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - 3 üncü maddede konuşayım o zaman. 
BAŞKAN-Tamam efendim, çağırıyorum. 
"Gruplar adına söz isteyen yok" dedik. 
Şahsı adına, Sayın Ayhan, buyurun efendim. 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Grup adına olsun efendim. 
BAŞKAN - Olsun efendim; mahzuru yok bizce. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 

FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Mecliste, çok acele ediyorsunuz. 
BAŞKAN - Efendim, acele etmiyoruz; siz, orada, Sayın Grupbaşkanvekili arkadaşımızla ko

nuşurken... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Sayın Başkan, sizi kastetmedim, sizinle ilgili değil bu beyanım. 
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Acele ediyorsunuz da, acele işe de şeytan karışır, ben, size söyleyeyim! Onun için... (DSP ve 
MHP sıralarından gürültüler) Cep kanununda acele ediyorsunuz. O cep kanununu çok dikkatle de
ğerlendirmeniz lazım. Evet, cepleri ısıtacak bir kanun tasarısı; ama, onu, anayasa değişikliği yapa
caksanız, yapmanız lazım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Altı, yedi defa, Anayasa Mahkeme
sinin iptal ettiği bir emeklilik kanununu tekrar buraya getirip, bu Meclisten çıkarmak, Meclisin iti
barını da zedeler, milletvekili itibarını da zedeler. 

Tabiî, benim tavsiyem, iktidarın gücü var, 350 milletvekili var, çıkarırsınız; ama, yanlış yapar
sınız diye ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, patent kanununu konuşuyoruz; biz, yine koyunların başına dönelim, patent 
kanunu üzerinde duralım. 

Uluslararası sermaye ve sanayileşmiş ülkeler, kendi varlıklarını idame ettirmek ve kendi güç
lerini artırmak için, sermayelerini, teknolojilerini, patentlerini ve ticaretlerini korumak istiyorlar. 
Bunu da, patent kanunuyla, diğer kanunlarla, GATT'la, Uruguay'la gayet de güzel tahkim ediyorlar. 

Türkiye'nin durumu ne? Türkiye, gelişmiş ülkeler arasında; ama, millî geliri 3 000 dolar, on
ların millî geliri ise 25 000-30 000 dolar mertebesinde; yani, zenginlerin kulübünde, bir fukara kı
lıkla, orada, zenginlerle beraber yaşamaya çalışıyoruz; sıkıntımız budur. 

Bakın, biraz evvel patentle ilgili ifade ettim. Bakın, patent müracaatlarını arz edeyim. Bütün 
ülkeleri vermeyeyim, sıkmayayım sizi. Bunlar, 1996 yılının rakamları. Avusturya'da 52 200 patent 
müracaatı var. Belçika'da 53 029 patent müracaatı var. Avrupa ülkelerine bakıyorum: Çek Cumhu
riyetinde -Çekoslovakya değil- 20 000 patent müracaatı var, Danimarka'da 48 000 patent müraca
atı var; Finlandiya'da 22 000, Fransa'da 86 000, Almanya'da 109 000, Yunanistan'da 45 000 patent 
müracaatı var -yüzde 99'u dış firmalar olmak üzere, onu da ifade edeyim- Macaristan'da 20 000, 
İtalya'da 63 606 ve Japonya'da 387 000 patent müracaatı var; dışarıdan müracaat da yüzde 14'tür, 
en düşük dış müracaat olan ülkedir. Kore... Kore... Şu ikiye bölünmüş, içharp geçirmiş Kore'de, 96 
538 patent müracaatı var. Devam ediyorum, bitiyor; Meksika'da 23 000 -küsuratı söylemeyeyim-
Hollanda'da 57 000, Yeni Zelanda'da 20 000, Norveç'te 21 000, Polonya'da 22 000, Portekiz'de 45 
000, İspanya'da 57 000, İsveç'te 55 000, İsviçre'de 54 000, Türkiye'de 1 712... İşte, Türkiye'nin 
fotoğrafı bu. Yani, onlar 20 000, 50 000, 100 000 mertebesinde, Türkiye'de sadece 1 712 patent 
müracaatı var. Yani, kimlerle beraber meydana çıkıyoruz, kimlerle rekabete kalkıyoruz, bunu iyi 
görmek lazım. İngiltere'de 97 000... 

Değerli arkadaşlar, tabiî, patent demek, teknoloji seviyesi demektir. Yani, bir ülkede araştır
ma varsa, geliştirme varsa, o ülkede patent müracaatları olur; biz, daha, taklit seviyesindeyiz; da
ha, taklitte bile değiliz. Ben geçenlerde bir vesileyle arz ettim; bugün, sağlık araç-gereçlerinde 1 
milyar 100 milyon dolarlık yıllık teçhizat ithal ediyoruz hastanelerle ilgili, ihracatımız sadece 70-
80 milyon dolar mertebesinde. Yani, hangi sahaya bakarsanız bakın, teknoloji/yoğun sahalarda açı
ğımız var. Yani, dış ticareti teknolojik yoğunluğa göre tasnif ettiğiniz zaman, yüksek teknoloji 
ürünlerinde, biz yayayız; sadece düşük teknoloji/yoğun olan ürünleri ihraç ediyoruz, kaba sanayi 
mallarını ihraç ediyoruz. 

Tabiî, bu kanun çıkıyor, bir şey demiyorum; ama, hükümetin, Sanayi Bakanlığının, sanayi ve 
teknolojinin geliştirilmesi için, KOBİ'ler başta olmak üzere, bunlara rehberlik yapacak fevkalade 
aktif bir düzen kurması lazım, aktif bir yaklaşım sağlaması lazım diyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
Cep kanunuyla ilgili, emeklilik kanunuyla ilgili bir daha düşünmenizi tavsiye eder, hepinizi, 

tekrar, hürmetle selamlarım. 
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İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Sayın Ayhan, siz makam tazminatı almıyor musunuz bir 
emekli olarak?! 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Soru-cevap şeklinde bir usul yok burada; siz de söz alın, konu
şun, ben cevap vereyim. 

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri, konumuz bu değil efendim. 
Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
İSMAİL AYDINLI (İstanbul) - Bağış yapın. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben bağış yapıyorum; siz de yaparsınız inşallah; hem de çok 

yapıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Başka söz isteği?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylama için 5 dakikalık süre vereceğim. Vekâleten oy kullanacak sayın bakan arkadaşı

mız varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini, kendisinin ad ve soyadı ile im
zasını havi oy pusulasını Başkanlığımıza aynı süre içerisinde göndermelerini, bu arada, sisteme gi
remeyen arkadaşlarımızın da, oy pusulalarını, yine, kavaslar aracılığıyla Başkanlığımıza gönder
melerini rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Söz

leşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oyla
masının sonucunu açıklıyorum: 

Katılan üye : 232 
Kabul : 227 
Ret : 3 
Çekimser : 1 
Mükerrer Oy : 1 
Böylelikle, tasarı yasalaşmıştır; hayırlı olsun. 
Bu arada, Sanayi ve Ticaret Bakanımızın bir teşekkür konuşması olacaktır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) - Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; söz konusu olan tasarının kabul edilmesi, ülkemizin 

teknolojik, ekonomik ve sosyal açıdan ilerlemesine katkıda bulunacak ve Avrupa ile entegrasyo
nun sağlanması açısından önemli bir adım olacaktır. Bunun için, değerli milletvekillerinin katkıla
rına teşekkür ediyor, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

- 6 1 3 -



T.B.M.M. B : 5 3 2 7 . 1 . 2000 0 : 2 

Teşekkür ederim efendim. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Sayın milletvekilleri, Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısının müzekeresine başlayacağız. 

14. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) 
(S. Sayısı: 89) 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve 4 arkadaşının, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlar

da Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu raporunun müzakerelerine başlıyoruz. 

15. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve 4 arkadaşının, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
'Bütçe Komisyonu Raporu (2/368) (S. Sayısı: 297) (1) 

BAŞKAN —Sayın Komisyon?.. Hazır. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Bu arada, Batman Milletvekilimiz Sayın Burhan İsen, tekliften imzasını çektiğini Başkanlığı

mıza bildirmiştir; teşekkür ederiz. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo

runun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 
Taşarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Komisyon Başkanı çıksın, bir açıklama yapsın; 

önemli bir kanun. 
BAŞKAN - Açıklayacak Sayın Genç... Bir dakika istirahat buyurun efendim, acele buyurma

yın. Sakin sakin, her şey bütün açıklığıyla bu Mecliste geçecek. 

Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımızın bir söz isteği var. 
Buyurun Sayın Başkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda görüşmekte olduğumuz yasa teklifi, Sosyal Güvenlik Kanununun bazı maddelerinde 

düzenlemeyi içermektedir. 
Hepinizin bildiği gibi, bu gelen teklif, genelde, kamuoyunda, milletvekillerinin emekliliğine 

yönelik düzenlemeler üzerinde bir tartışma yaratmıştır. 
Hatırlanacağı üzere, bundan yaklaşık bir ay kadar önce, yine, böyle geç saatlerde -yanlış ha

tırlamıyorsam- yine vergilere yönelik bir düzenleme çalışması yapıyorduk ve o zaman, bu çalışma
ların çok geç saate sarkması, sabaha ulaşması, bu teklifin görüşmelerinde, kamuoyunda, sanki, ha
bersiz, bilgilendirmeden ve gizli saklı bir şekilde, teklifte birtakım şeyleri gözden kaçırırcasına, bi
zim bir görüşme yapacağımız ve sonuçlandırılacağı şeklinde kanaat uyanmıştı. O gün, geç saatlere 

(1)297 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ulaşılması nedeniyle bundan vazgeçildi ve bugün, bu saatlerde, bunu görüşmeye başlıyoruz. Tabiî, 
bir şanssızlık mı diyelim; yine, bir vergi yasasıyla, saat 14.00'te başladığımız bir çalışmayı yakla
şık saat 23.00'e kadar ulaştırmış oluyoruz. Yine bu teklifin bir şanssızlığı, oldukça geç bir saate gel
miş olmasıdır. 

Kıymetli arkadaşlar, teklif, hepinizin bildiği gibi, Anayasa Mahkemesinin bir iptalinden doğan 
boşluğu ve ortaya çıkan, düzeltilmesi gereken birtakım düzenlemeleri içermektedir. O nedenle, 
ben, polemiğe yol açmayacak ölçüler içinde, teklifte nelere dikkat edilmiş, yeni getirilen düzenle
meler nelerdir, sizlere sunmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, yasama organı üyeleri, yani milletvekilleri ile dışarıdan atanan bakanlarla 
ilgili olarak 22 Mart 1996 tarihinden bugüne kadar çıkan tüm kanunlar, Anayasanın 2, 10 ve 153 
üncü maddelerinin, adalet anlayışı, eşitlik ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkele
rine aykırı görülerek Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunmaktadır. Bu teklifle, Anayasa 
Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak, ileriye doğru yeni iptal kararlarına yol açmaya
cak, Anayasanın adalet anlayışı ve eşitlik ilkelerinden ödün vermeden toplumun diğer kesimlerinin 
de birlikte yararlanabileceği hususlar öngörülmüştür. 

Görüştüğümüz bu teklifle ilgili olarak, milletvekilleri, bu teklif kanunlaştıktan sonra, diğer 
Emekli Sandığı iştirakçileri gibi, 25 fiilî hizmet yılını doldurup, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşına 
gelmeleri halinde, istekle emekli aylığı alabileceklerdir. Bu durum genel bir kuraldır. Bildiğiniz gi
bi, Sosyal Güvenlik Kanununda, geçmişten gelen birtakım hizmetler düşünülerek, emekliliğe yö
nelik kademeli geçişler söz konusudur. Bu kademeli geçişler, yine, milletvekili arkadaşlarımız ve 
onun emeklileri için de geçerlidir; bu, genel bir kuraldır. 

Emekli Sandığı iştirakçilerine sağlanan hizmet borçlanma işlemleri ve hakkı, aynı usul ve 
esaslarla yasama organı üyeleri, yani milletvekilleri için de geçerli olacaktır. Milletvekilleri için 
özel bir hüküm getirilmemiştir. 

Teklifte, intibakları yapılan yasama organı üyelerinin, dereceleri ne olursa olsun, en yüksek ek 
gösterge olan 9 000 rakamı uygulaması sona erdirilmektedir. Teklifle, sadece 1 inci derecenin 4 ün
cü kademesine gelenlere 9 000 rakamı, 2 ilâ 9 uncu dereceler için, hâkimlik sınıfında bulunanlara 
uygulanan ek gösterge rakamlarının uygulanması esası getirilmiştir. 

Yasama organı üyelerine, Genelkurmay Başkanına ödenen makam tazminatının 3/4'ü öden
mektedir; halen, uygulama, bu durumdadır. Bu düzenlemeyle, makam tazminatı miktarı, Başbakan 
Müsteşarına ödenen miktarla eşitlenmektedir; yani, bir anlamda eskisinden daha geriye götürül
mektedir. 

Bu teklifle, milletvekilliği ve belediye başkanlığı süresi bitip yeniden seçilemeyen ve emekli 
aylığı bağlanamayan kişilerin, istekleri halinde, Emekli Sandığıyla iştirakçiliklerinin devamını sağ
layacak ve ileride bu kurumdan emekli olabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Bu, istis
naî bir düzenleme değildir; benzer düzenleme ve uygulama, halen, kamudaki sözleşmeli personel 
için de uygulanan hükümlerdir. Bu bakımdan, asla, yasaya aykırı bir düzenleme değildir. 

Sadece bir dönem milletvekilliği yapmış ve yeniden seçilememiş bir kişiye, gelir getirici bil
işte çalışmaması halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, her ay "yasama tazminatı" adıy
la bir aylık ödenmekteydi. Bu düzenlemeyle, bu durum ortadan kaldırılmaktadır. Bununla bağlan
tılı olarak, hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz dönemde de düzenlenmiş olan fon uygulaması, böylece 
ortadan kaldırılmaktadır. 
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Diğer taraftan, milletvekillerine ödenen yasama tazminatının, Emekli Sandığından emekli ol
maları halinde, makam tazminatı benzeri bir uygulamayla, temsil tazminatı olarak verilmesi öngö
rülmektedir. Bu düzenleme yapılırken, ücret eşitliği gözönünde tutularak, kadro karşılığı sözleşme
li olarak çalışanlar ile eködeme alanlara da bü temsil tazminatından ödeme yapılabilecektir. Bu du
rumda, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanlara bu tazminatın ödenmesi mümkün değil
dir. Yani, bu temsil tazminatından, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanlar, yani bizler 
yararlanmıyoruz. Bunu, dikkatle, özenle ifade ediyorum. 

Bu teklif, görüldüğü gibi, yapılan bu düzenlemeyle, yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan 
bakanlara, diğer Emekli Sandığı iştirakçilerine uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, Anayasaya uygun emekli aylığı bağ
lanmasını sağlayan bir teklif olarak huzurunuza getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, teklifin, genel olarak maddelerini içeren hususlar için, bu teknik açıklama
ları yaptım. Müsaadenizle, hoşgörünüzle, bir iki konuyu daha ifade etmek istiyorum. 

Bu teklifte, herkes, gerek medyada görev yapan kıymetli arkadaşlarımız gerekse bizi televiz
yonları başında izleme imkânı bulunan yurttaşlarımız, şunu açıkça bilmelidirler ki, bu teklifte, ha-
'len görev yapan milletvekilleri ile emekli olmuş milletvekillerinin hiçbirine, ilave bir artış getiril
memektedir. Bunu, bütün samimiyetle ifade etmemiz lazım. 

Bir başka husus -aslında, bilinen bir şeyi söylüyorum; hoşgörünüzle- milletvekilleri için ge
nelde şöyle bir yaygın kanaat var, bunu da bir kez daha söyleyeceğim: Sanılıyor ki, milletvekille
ri, Parlamentoya, seçiliyor, geliyor, 2 yıl içinde de emekli oluyor, bu hakkı alıyor, gidiyor. Böyle 
bir yaygın kanaat var ve bu yüzden de, böyle bir yaygın kanaate, birileri de "kıyak emekli" adıyla 
bir unvan takmış durumdadır. Şunu bütün içtenliğimle söyleyeyim ki -deminki açıklamamda da ifa
de ettim- milletvekilleri, herhangi bir yurttaşımız gibi, sosyal güvenlik sisteminin öngördüğü han
gi koşul emeklilik için şartsa aynen geçerlidir. 

Yani, bir örnek verelim isterseniz, içimizde de var böyle arkadaşlarımız; bir evvelki dönemde 
milletvekili olan arkadaşlarımız da var, benim gibi; ama, bu arkadaşlarımızdan halen milletvekilli
ği emekliliği statüsünü kazanamayanlar var. Eğer, kamuoyunda sanıldığı gibi, milletvekili olup da, 
2 yıl çalışıp da emeklilik hakkı elde ediyor olsa, işte, bu arkadaşlarımız, bu hakkı elde etmiş olurlar. 

Şimdi, örneğin, bu durumda olan arkadaşlarımızın -ben, bugün, basını da aydınlatma anlamın
da, bu konuda bir değerlendirme yapma anlamında görüşmemizde de ifade ettim; isim vermeyeyim 
isterseniz; onu, medya, belki, kamuoyunda duyurmuş olabilir- ikinci dönem milletvekilliği halen 
sürüyor ve bu arkadaşımız, herhalde 11 ya da 12 yıl sonra emekli olabilecektir. Eğer, birilerinin 
söylediği gibi 2 yılda emeklilik hakkını alıyor olsa, bu arkadaşımız 12 yıl beklemez. 

Bir çarpıcı örnek daha vereyim, müsaadenizle, hoşgörünüzle; geçtiğimiz dönem milletvekili 
olup, şimdi aramızda bulunamayan arkadaşlarımız da var, ya seçilemedi ya girmedi, neyse, sebebi 
önemli değil; ama, milletvekilliğini yaptı; yani, bu Parlamentoda belli bir dönem milletvekilliği 
yaptı. Şimdi, o arkadaşlarımızın da bir bölümü bu milletvekilliği emekliliği statüsüne kavuşmuş de
ğil. Niçin; sosyal güvenlik sistemi, sanıldığı gibi, birilerinin ifade ettiği gibi, böyle bir şeye imkân 
vermiyor. O nedenle, ben, istirham ediyorum, bütün herkese, özellikle kamuoyuna bunları anlatma 
konumunda olanlara, bu tip, milletvekilliğine yönelik bir emeklilik hakkı söz konusu değildir arka
daşlar, bunu herkes bilmelidir. 

Değerli arkadaşlar -bu tarafı ne derece hoşgörülür, bunu da kişisel kanaatim olarak ifade et
mek istiyorum- milletvekilliği onurlu ve güzel bir görevdir. Milletvekilliği için ödenen maaşlar ko
nusundaki yapılan tartışmalar gerçekten bir haksızlıktır. (Alkışlar) Bugün, bizimle her gün iç içe 

- 616 -



T.B.M.M. B : 5 3 27 .1 .2000 0 : 2 

olan ve kamuoyunu aydınlatma durumunda olan arkadaşlarımız da biliyorlar ki, Parlamentomuza, 
her gün -rakamlar tartışılabilir, az zamanlar var, çok olan zamanlar var- 4 000, 5 000,6 000, hatta 
belki daha fazla yurttaşımız gelmektedir; bunun yıllık rakamı 1 milyonun altında değildir. Millet-
vekillerimiz, her gün, bu kadar yurttaşımızın birtakım sorunlarıyla ilgilenmektedir. 

Yine, ayrıca, herkes biliyor ki, milletvekilerimiz, elbette yasama görevini yapıyorlar ve fevka
lade de güzel yapıyorlar. Bunu, bir milletvekili olarak benim söylemem yadırganabilir; ama, hoş-
görsünler bizi dinleyenler, bu da böyledir; doğruyu da söylemek lazım. Mütevazılık her zaman 
doğrudur; ama, hakkı teslim etmek de gereklidir, hakkı da teslim etmek lazım. (Alkışlar) 

Şimdi, buradaki birçok arkadaşımız, her hafta sonu, bazen haftada iki defa, bazen onbeş gün
de bir kendi seçim bölgelerine gidiyorlar. Bunların belirli bir yükü var. Bu yükü taşıyabilmek ve 
bu hizmetleri yeterince yapabilmek için, makul bir milletvekili gelirine ihtiyaç vardır. Eğer, bu ma
kul milletvekili gelirini milletvekillerine sağlamazsanız, bu arkadaşlarımız -her kimse- bu hizmeti 
yerine getirebilmekte sıkıntı çeker; o zaman, kendisine gelir getirici başka arayışlara girer. (Alkış
lar) Bu nedenle, bizim, aslî görevimizi yapabilmemiz için, makul bir ödeneğin, ücretin, verilmesi 
lazımdır. Ben, sade vatandaşlarımızın hiçbirinin, bizim aldığımız maaşlarda gözü olduğunu, kaygı
sı olduğunu düşünemiyorum, yeter ki onlara yararlı hizmet verelim. Bunu herkes böyle bilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, bir ufak değerlendirme daha: Aldığımız para, azdır, çoktur... Plan ve Büt
çe Komisyonunda görev yapan arkadaşlarımız, zaman zaman aramıza katılan arkadaşlarımız da bi
liyorlar ki, kamuda bir ücret skalasını yukarıdan aşağıya sıralamak istesek, ister 100'e bölelim, is
ter 50'yc bölelim "Türkiye'de, devletten, kim, ne alıyor" gibi - biz de dahil- bir sıralama yapsak, şu
nu herkes biliyor ki, milletvekillerinin aldığı ücret, maaş, bu sıralamalarda belki 20, belki 30'lara 
geliyor. 

NAÎL ÇELEBİ (Trabzon) - 75 inci sırada... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Devamla) - Onun için, ben, 

yine, sözümü bir kez daha tekrarlayarak tamamlamak istiyorum. Sade vatandaşlarımız, onuruyla, 
haysiyetiyle ülkesine hizmet eden milletvekillerimize, asla kem gözle bakmaz. Lütfen, ben, kamu
oyunu bilgilendirme konusunda görev yapan, bizimle iç içe olan arkadaşlarımızın, bu değerlendir
melere yardımcı olmasını istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, özetle, şunu, bir kez daha söyleyerek huzurunuzdan ayrılayım: Bu düzen
lemede, halen milletvekili olan arkadaşlarımıza ve de emekli arkadaşlarımıza, bu düzenlemeyle ge
tirilen ilave 1 lira artış yoktur. Buna herkes, lütfen, dikkat etsin ve de hiçbir milletvekilimiz -de
min örneğini verdiğim gibi- sosyal güvenlik sisteminin aradığı şartların dışında bir imtiyazla, hak
la da milletvekilliği emekliliği elde edememektedir; böyle bir şey de yoktur. Onun için, toplumun 
bizi anlayışla-karşılayacağını... Biz, Anayasa Mahkemesinin, eşitlik anlayışı içinde, bazı fıkraları, 
maddeleri iptal etmesiyle ortaya çıkan bir boşluğa, bir başka kesimin, yani kamuda görev yapan
larla beraber eşitlik ilkesi içerisinde bir düzenleme yaptık. O nedenle de, umuyorum, bir hata ya
pılmadı. Tabiî, takdir, Yüce Meclisindir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Komisyon Başkanımıza, bu detaylı açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Rıdvan Budak?.. Yok 
Sayın Ramis Savaş?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
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Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci. maddeyi okutuyorum : 

SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 
TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Ge
çen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "res'en 
emekli olma" ibaresinden sonra gelmek üzere "süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya se
çilme" ibaresi eklenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kendilerine bu Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanmak suretiyle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunca 
aylık bağlananların veya bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerinin istekleri halinde, müracaat tarihi
ni takip eden ay başından itibaren aynı maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmak suretiyle son 
defa tabi olduğu kurumca bu kurum mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. Diğer sosyal güven
lik kuruluşlarınca bağlanmış aylıkları aynı tarihten itibaren kesilir." 

BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili olarak gruplar adına söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, ben, söz talebinde bulunmadım; bu konudaki gö
rüşlerimi de daha önce arz ettim... 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bir talepte bulunmadığım halde, davet ettiniz, çıkıp konuşaca

ğım; teşekkür ederim... 
BAŞKAN - Efendim, burada... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Ben, bununla ilgili bir söz talebinde bulunmadım size! 
BAŞKAN - Yanlışlık olmuş efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Yanlışlık oldu mu! 

BAŞKAN - Evet efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Peki; teşekkür ederim. 
BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. - 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Öde

nek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yasama organı üyelerin

den ve dışarıdan atanan bakanlardan 65 yaşını doldurmuş bulunanlar ile bunların dul ve yetimleri
ne çeşitli kanunlarda yer alan hükümlere göre bağlanmış bulunan aylık ve sair tazminatlara ilişkin 
olarak yapılan her türlü işlem ve tahsisler kazanılmış hak olarak saklı olup bağlanmış bulunan 
emekli, dul-yetim aylıkları ile sair tazminatların Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ödenme
sine devam olunur. 
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Ayrıca Bu Kanunun 5 inci Maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndcn tazminat al
makta iken, bu maddenin yürürlükten kalkması sonucu tazminatları kesilen ve T.C. Emekli Sandı
ğı 'ndan da temsil tazminatı ödenmeyen yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların ken
dilerine, dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci Maddesindeki esaslar dahilinde, Türki
ye Büyük Millet Meclisi bütçesinden temsil tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ödendikçe faturası 
karşılığında Hazine'den tahsil olunur." 

BAŞKAN - 2 nci maddeyle ilgili söz istemi?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. - 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci Madde

sinin birinci fıkrasındaki "makam veya yüksek hâkimlik" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve tem
sil" ibaresi, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Temsil tazminatı; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminden 
her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu du
rumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybeden
ler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne bildi
rirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son 
verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanunî faizi ile birlikte geri alınır." 

BAŞKAN - 3 üncü maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
3 üncü maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 297 sıra sayılı teklifin 3 üncü madde çerçevesinin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Zeki Çakan Ömer îzgi Turhan Güven 

Bartın Konya İçel 
İsmail Kahraman Emrehan Halıcı 

İstanbul Konya 
Madde 3. - 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 inci maddesi

nin birinci fıkrasındaki "makam veya yüksek hâkimlik" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve tem
sil" ibaresi ve aynı fıkranın sonuna "ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenme
sinde iki yıl görev şartı aranmaz" ibaresi eklenmiş, maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üze
re aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

önergede önerilen düzenleme, halen Emekli Sandığının diğer iştirakçileri için de uygulanan benzer 
bir düzenlemedir; o nedenle, çoğunluğumuz hazır değil, takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Efendim, gerekçenizi mi okuyalım?.. 
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ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: • . . 

Gerekçe: Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasının sonuna eklenen hüküm ile iştirakçilerden 
ölenlerin dul ve yetimlerine yapılacak tazminat ödemesinde iki yıl görev şartının aranmaması 
amaçlanmıştır. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğiniz 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeyi -orada "ve" ibaresi var- redaksiyon yetkisiyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. - 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 48 inci madde

sinin son fıkrasındaki "En yüksek ek gösterge rakamı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Emeklilik
lerinde ise iştirakçilerin yararlanmakta olduğu en yüksek makam ve temsil tazminatı rakamları" 
ibaresi ile aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 76. - Süresi Kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görev
leri sona erenlerin Sandıkla kurmuş oldukları ilgi Sandığa yapacakları başvuru tarihini izleyen ay
başından itibaren devam ettirilir. 

Bunların emekli kesenekleri görevden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık dere
ce, kademe ve ek göstergeleri üzerinden keseneğe esas diğer unsurlarda nazara alınmak suretiyle 
hesaplanır ve ilgililer tarafından ait olduğu ay içinde Sandığa ödenir. 

Bu suretle geçen sürenin her yıl bir kademe, her üç yılda bir derece yükseltilmek ve öğrenim 
durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinde belirlenen en son 
yükselebilecekleri derece ve kademeyi geçmemek kaydıyla emekli keseneğine esas derece ve ka
demeleri yükseltilir ve ek göstergeleri bu derecelere göre Ek 48 nci Madde hükümleri uygulanmak 
suretiyle tespit edilir. 

Bunlardan Sosyal Sigortalar Kurumu veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 
nci maddesine tabi kurumlarda çalışanların kesenekleri kendileri, karşılıkları ise çalıştıran işveren
den tahsil edilir. 

Kesenek ve karşılıklarını bu maddede belirtilen sürede yatırmayanların o aya ait hizmetleri sa
yılmaz. 

Bir süre Sandıkla ilgilendirildikten sonra veya ilgisi kurulmadan önce yaptığı ilgilenme iste
ğinden vazgeçenler bir defaya mahsus olmak üzere yeniden Sandıkla ilgilendirilme isteğinde bulu
nabilirler. 

Bu suretle geçen süreler kazanılmış hak aylıklarında ve emekli ikramiyesinin hesabında dik
kate alınmaz. Ancak, işçi statüsünde çalışanların 1475 sayılı İş Kanunundan doğan haklan saklıdır." 

"Geçici Madde 207. - Yasama organı üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların emek
li veya dul ve yetimlerinden 1.7.1990 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürür
lükte bulunan kanunların ilgili hükümlerine göre borçlanma işlemleri yapılmış ve tahakkuk eden 
borçları ödenmiş olanların bu borçlanmaları ile intibak ve ek göstergeleri geçerli sayılır." 

"Geçici Madde 208. - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce görevleri sona ermiş olanlar için 
Kanunun Ek 68 inci Maddesinde söz konusu edilen" makam tazminatı, yüksek hâkimlik tazminatı 
ile temsil tazminatı ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak bu hüküm 
92 nci Madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz." 
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"Geçici Madde 209. - Süresi Kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görev
leri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sayılı Kanunun 
Ek 76 hcı Maddesi hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin 
kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilirler. 

Bu suretle ilgileri kurulanların görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri başlangıç 
alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için bir derece yük
selmesi uygulanmak suretiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihindeki 
tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına borç kaydedilir. Bunlar bor
cun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ödemek zorundadırlar. 

Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulunmayanlar 
hakkında prim ödeme süreleri ve öğrenim durumlarına göre tespit edilecek derece, kademe ve ek 
göstergeler esas alınmak suretiyle yukarıdaki hükümler uygulanır.Bunlardan Sandıkça bağlanmış 
emekli aylıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş ya da iptal edilmiş olanlar hakkında da ödenmiş olan 
emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır." 

BAŞKAN - 4 üncü madde içerisinde yer alan ek 76 ncı maddede söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 
bir ifadeyi redaksiyona müsaade eder misiniz... 

BAŞKAN - Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

4 üncü maddenin başlığında "makam ve temsil tazminatı rakamları" diye bir ifade var. Burada, seh
ven, yanlışlıkla "makam ve" ifadesi yer almış, bu "makam ve" ifadesini çıkarmak gerekiyor. 

Sayın Başkanım, bir de, ek madde 76'nın ek madde 74 olarak tashihi gerekiyor. 
Bunu bilgilerinize sunuyorum efendim. 
BAŞKAN - Evet, bu redaksiyon yetkisini aldık. 
Şimdi, "makam ve" ibaresini çıkarmak ve ek madde 76'y» ek madde 74 olarak düzeltmek su

retiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 207 üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Geçici madde 207'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, madde okunmadı... 
BAŞKAN - Okundu efendim, hepsini toptan okuduk. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Tümü okundu; 

ama, bir kez daha okutalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Geçici madde 207'yi bir kez daha okutuyorum : 
"Geçici Madde 207. - Yasama organı üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların emek

li veya dul ve yetimlerinden 1.7.1990 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürür
lükte bulunan kanunların ilgili hükümlerine göre borçlanma işlemleri yapılmış ve tahakkuk eden 
borçları ödenmiş olanların bu borçlanmaları ile intibak ve ek göstergeleri geçerli sayılır." 

BAŞKAN - Geçici madde 207 üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
Geçici madde 207'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 207 

kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 208'i okutuyorum : 
"Geçici Madde 208. - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce görevleri sona ermiş olanlar için 

Kanunun Ek 68 inci Maddesinde söz konusu edilen makam tazminatı, yüksek hâkimlik tazminatı 
ile temsil tazminatı ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak bu hüküm 
92 nci Madde kapsamına girenler hakkında uygulanmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

Geçici madde 208'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 209'u okutuyorum : I 
"Geçici Madde 209. - Süresi Kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görev

leri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler i stekleri halinde 5434 sayılı Kanunun 
Ek 76 ncı Maddesi hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin 
kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilirler. 

Bu suretle ilgileri kurulanların görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri başlangıç 
alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için bir derece yük
selmesi uygulanmak suretiyle bulunacak derece, kademe ve ek göstergelerinin başvuru tarihindeki 
tutarı üzerinden hesaplanacak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına borç kaydedilir. Bunlar bor
cun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ödemek zorundadırlar. 

Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulunmayanlar 
hakkında prim ödeme süreleri ve öğrenim durumlarına göre tespit edilecek derece, kademe ve ek 
göstergeler esas alınmak suretiyle yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bunlardan Sandıkça bağlanmış emekli aylıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş yada iptal edil
miş olanlar hakkında da ödenmiş olan emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yukarıdaki fık
ralara göre işlem yapılır." 

BAŞKAN - Geçici madde 209 üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici madde 209'u oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
"Makam ve" ibaresinin çıkarılması, Ek Madde 76'nın, ek madde 74 olarak değiştirilmesi su

retiyle, redaksiyon yetkisinin verilmesini ve buna bağlı olarak da çerçeve 4 üncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. - a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv

vetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim 
Personel Kanununa görç makam veya yüksek hâkimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar
dan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30 000 gösterge rakamının memur aylıkları
na uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı öde
nir. Temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

b) Temsil tazminatı, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve.bu tazminata 
hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hâkimlik tazminatına ilişkin hükümlcr 
uygulanır. 
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c) Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleş
meli veya kapsam dışı statüde çalışanlara temsil tazminatı Ödenmez. Bu tazminata hak kazananla
ra personel veya teşkilat kanunları veya diğer kanunî düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun 
ödenmekte olan döner sermaye katkı payları, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödeme
leri, fon, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının 
net tutarından mahsup edilir. Benzeri ödemelerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu tazminat her ne şekil
de olursa olsun ikramiyelerin veya başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

d) Makam tazminatı ile yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 
iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst görev esas 
alınarak ödenir. 

BAŞKAN - 5 inci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
İki değişiklik önergesi vardır; geliş sırasına okutup, aykırılık sırasına göre oylayacağım. Oku

tacağım son önerge, en aykırı önergedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 297 sıra sayılı kanun teklifinin 5 inci maddesinin (a) fıkrasındaki "yüksek 
hâkimlik tazminatı" ibaresi "yargı ödeneği" olarak değiştirilmiştir. 

Ufuk Söylemez Mehmet Sadri Yıldırım Ahmet İyimaya 
İzmir Eskişehir Amasya 

Turhan Güven Necati Yöndar 
İçel Bingöl 

BAŞKAN - İkinci önerge en aykırı önergedir; okutup, işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

297 sıra sayısıyla görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde
ki "yüksek hâkimlik" ibareleri "yüksek hâkimlik ile hâkimlik" biçiminde değiştirilmiş; ayrıca, ay
nı maddenin (a) bendindeki "kadrolarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "bulunanlarla kendileri
ne yasalarda devleti ve hükümeti temsil yetki ve görevi verilenlerden" ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turhan Güven Nevzat Ercan Ahmet İyimaya 
İçel Sakarya Amasya 

Ali Naci Tuncer Hacı Filiz Sevgi Esen 
Trabzon Kırıkkale Kayseri 

Burhan İsen 
Batman 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 

bu Önergede hedeflenen kesimler için, şu anda yeni bir çalışma yapılmaktadır ve bunu sonuçlandır
dığımızda, bu kesimlerin de emekliliğine yönelik bu tazminatları yeniden düzenleyeceğiz ve huzu
runuza getireceğiz. Bu amaçla, burada imzası bulunmayan diğer parti gruplarımızın da böyle bir 
önerge hazırlıkları olmuştu; bizimle görüştüler. Biz, kendilerine konuyu aktardık ve onlar da bu 
önergelerinde ısrarlı olmadılar. Bunu bilgilerinize sunarak, önergeye katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okuyalım?.. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Gerekçe okunsun; yalnız tane tane okunsun. Ben takip edemiyo

rum da... 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
Önerge, teklifin yargı bağımsızlığı açısından yaratabilecek sorunların önüne geçilmesini, özel

likle bütün hâkimler ile savcıları kapsamasını ve devlet ile yürütmeyi temsil yetkisini kullananla
rın durumlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 

BAŞKAN - Komisyonun ve hükümetin katılmadığı, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 297 sıra sayılı kanun teklifinin 5 inci maddesinin (a) fıkrasındaki "yüksek 
hâkimlik tazminatı" ibaresi "yargı ödeneği" olarak değiştirilmiştir. 

Ufuk Söylemez 
(İzmir) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 
biraz önce ifade etmeye çalıştığım gerekçelerle bir hazırlığımız vardır; bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, gerekçeyi mi okutalım? 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Önerge gerekçesi: 
Yüksek hâkimlik tazminatı alamayan 1 inci derece ve 4 000 ekgöstergeli hâkim ve savcı, tem

sil tazminatından yararlanamazken, aynı ilçede görev yapan 1 inci derecede ve 4 000 ekgöstergeli 
kaymakam, temsil tazminatından yararlanacaktır. Yine, 1 inci derece ve 4 000 ekgöstergeli Adalet 
Bakanlığı müfettişi, temsil tazminatı alamazken, 1 inci derede 3 600 ek göstergeli bir genel müdür
lük kontrolörü, söz konusu temsil tazminatını alacaktır. Bu durum "kanunlar önünde eşitlik" ilke
sine aykırıdır. 

Mevcut kanun teklifi, 2802 sayılı Kanuna tabi personelden, sadece, yüksek hâkimlik tazmina
tından yararlananların temsil tazminatını almasını öngördüğünden, henüz birinci sınıfa ayrılmamış 
hâkim ve savcıların maaşları ile birinci sınıf hâkim ve savcıların maaşları arasındaki maaş farkını 
daha da artırarak eşitsizliğe neden olacaktır. Ayrıca, mevcut teklif, diğer meslek mensupları karşı
sında zaten göreceli olarak düşük maaş alan, henüz birinci sınıfa ayrılmamış hâkim ve savcıların ma
aş durumunu daha da kötüleştirecektir; çünkü, hâkim ve savcıların birinci sınıfa ayrılabilmesi için, 16 
yıl çalışarak 1 inci dereceye yükselmeleri ve emsali arasında temayüz etmiş olmaları gerekir. 
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Ekli tabloda görüleceği üzere, emsallerinden yüzde 80 daha az maaş alan hâkim ve savcılar, 
aynı mahkemede birlikte görev yaptıkları birinci sınıf hâkim ve savcıların, temsil tazminatı sonra
sında alacakları maaşın üçte l'i kadar maaş alacaklardır. Meslekte 10 yılını doldurmuş bir hâkim 
300 milyon maaş alırken, aynı mahkemede görev yapan birinci sınıf hâkimin 800-900 milyon ma
aş alacak olması, çalışma barışını olumsuz etkileyecektir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, komisyonun ve hükümetin katılmadığı, gerekçesini dinledi
ğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6.- 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin ikinci, üçün

cü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, değişik 5 inci maddesi ile geçici 3, 6 ve 7 nci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - 6 ncı maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 

Değişiklik önergesi de bulunmamaktadır. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 7 nci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi de bulunmamaktadır. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - 8 inci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi de bulunmamaktadır. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edil

miştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın şekli konusunda 

Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, oylama için 4 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme gire

meyen arkadaşlarımızın, oy pusulalarını Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 
Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığı

nı, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını havi oy pusulasını Başkanlığa ulaştırma
larını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza saat 24.00'e kadar devam edeceğiz; bunun bilinmesini 
istiyorum. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da açık oylama vardır. Arkadaşlarımız, eğer çalış
mak istiyorlarsa -ki, istediklerini biliyorum grup başkanvekillerinin işaretlerinden- çalışmalara de
vam edeceğiz. 
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Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazmi
natı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifinin yapılan açık oylamasının sonucunu açıklıyorum: 

Katılan üye : 200 

. Kabul : 173 

Ret '•:. 20 

Çekimser : 6 

Mükerrer Oy : 1 

Bu suretle, teklif yasalaşmıştır; hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. 

16. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 53) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarı ertelenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun 
görüşmelerine başlıyoruz. 

/ 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/586) (S. Sayısı: 301) (1) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 4 Ekim 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya 

Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Bekir Sobacı; buyurun. 

(7) 301 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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FP GRUBU ADINA BEKİR SOBACI (Tokat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin dünyaya açılmasında önemli hususlardan biri de, akdedilen uluslararası anlaşmalar 
ve özellikle de, tabiî, Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandığı bu dönemde, Türkiye'nin, bu hu
susu çok daha geniş bir hinterlantta genişletmesi ve çok daha fazla sayıda ülkeyle serbest ticaret 
anlaşmalarını onaylaması ve sonuçlandırmasının çok büyük faydaları olduğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün, dünyanın reel politiğinde, ideolojik kampların anlamını yitirdiğini 
ve ticaretin, ta öteden beri, dünya uluslararası insanlık camiasında ana belirgenlerden ve etkenler
den olduğunu çok daha müşahhas şekilde yaşıyoruz. Özellikle Sovyet blokunun da dağılmasından 
sonra ve bugün, Ortadoğu'da, bizim de komşumuz olan -bir örnek olarak söylemek istiyorum- İran 
ile Amerika arasındaki bütün gerginliklere rağmen, Amerika firmalarının, alınmış ambargo karar
larına rağmen, İran ile ya da benzeri ülkelerle ticareti gerçekleştirmiş olması, işte, birtakım zorla
maların ticareti engelleyemeyeceğinin en güzel örneğidir. 

Değerli arkadaşlar, bugün, işadamlarımız, Romanya'da, Polonya'da ve geçmişteki demirperde 
blokuna ait Doğu Avrupa ülkelerinde yatırım yaptılar, hem de çok ciddî manada sermaye götürdü
ler. Aslında, Polonya, Slovenya, Doğu Avrupa ülkeleri, düne kadar, bizim ecdadımızın, Osmanlı
nın yönettiği, insanlık öğrettiği, insan haklarını koruduğu coğrafyalardır. Bugün, işadamlarımızın 
elinde çantasıyla Uzakdoğu'ya gittiğini, Afrika'ya gittiğini gördükçe seviniyoruz; ama, şöyle bir ge
riye doğru baktığımızda, 500 yıl önce de bizim ecdadımız ve insanlarımız oralara gidip ticaret ya
pıyordu, en güzel ahlakî karakterini de, kültürünü de oraya götürüyordu. Gidin, bugün, Avustral
ya'da bile bunun canlı örnekleri vardır değerli kardeşlerim. Avustralya'da, Çanakkale Savaşı başla
dığında "Türkiye'de yedi düvele karşı cihat ilan edilmiş" diye eline satırı kapıp bu duygularını ifa
de eden insanların, bugün, arşivlerde... Bu konunun gerçek olduğunu biliyoruz biz. Demek ki, 500 
yıl önce ulaştığımız coğrafyaya, bugün, Türkiye'nin, özellikle de rahmetli Özal'ın gayretleriyle baş
layan dışa açılımının da çok yeni bir şey olmadığımB yani, Amerika'yı yeniden keşfetmediğimizi 
bilmemiz gerekir değerli kardeşlerim. 

İşte, keşke, geçmişte, soğuk savaş döneminde, özellikle batı blokunun, hür blokun bir ileri ka
rakolu görevi yüklenen Türkiyemizin ideolojik dogmaları bu kadar katı olmasaydı da, bugün, Av
rupa Birliğine üyelikte, listede bizden önde yer alan Macaristan, Polonya, Romanya gibi ülkelerle, 
soğuk savaş sona ermeden önce eğer biz bu ticarî ilişkileri gerçekleştirmiş olsaydık değerli arka
daşlar, Türkiye, bugün -ben şuna inanıyorum ki- hem siyasî hem de ekonomik etkinliğini ve ulus
lararası desteği çok daha erken yakalamış olacaktı diyorum. 

İşte, bu manada, bu düzenlemeyle, serbest bölgeler, ticaret tanımları, birtakım karşılıklı tanı
ma, garantilerle ve yine, Euro 1 serbest dolaşım sertifikalarının düzenlenmesiyle, menşei düzenle
melerle, menşei sertifikaları düzenlemeleriyle, Türk işadamlarının, aslında, Romanya'da, Polon
ya'da başlamış olan yatırımlarının bir noktada daha realize edilmesi ve liberalize edilmesini de, ta
nınmasını da ve garanti altına alınmasını da, gümrüklerin indirilmesiyle de, GATT ve Avrupa Birli
ği, Gümrük Birliği anlaşmalarının çatısı altında, Türkiye'nin önünü açacak bir anlaşmadır diyorum. 

Bu noktada da, inşallah, daha değişik ülkelerle yapılacak anlaşmaların da devam etmesini ve ger
çekleştirilmesini temenni ederek, hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sobacı. 

Başka söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
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1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2- - Sözkonusu Anlaşma'ya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, elektronik oylama cihazıyla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, açık oylamayı elektronik oylama cihazıyla yapacağız. 5 dakikalık süre 

veriyorum. Bu 5 dakikalık süre içerisinde sisteme giremeyen arkadaşlarımız olursa eğer, oy pusu
lalarını Başkanlığımıza göndermelerini; o arada, vekâleten oy kullanacak sayın bakan varsa, hangi 
bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini, imzasını havi oy pusulasını, yine, aynı süre içe
risinde Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki 

Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının ya
pılan açık oylamasının sonucunu açıklıyorum: v • . 

Katılan üye : 212 
Kabul : 209 
Çekimser : 1 
Mükerrer Oy : 2 
Tasarı yasalaşmıştır; hayırlı olsun. 
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Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporla
rının müzakeresine başlıyoruz. 

18. — Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleş
meye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/359) (S. Sayısı: 122 ve 122 'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-1992 Protokolü ile tadil edilen "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî So

rumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme"ye ekli çekince ve beyanla katılmamız uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sa

yın Yakup Budak; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Petrol Kirlili

ğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Petrol bulundu bulunalı dünyanın başına bela olmuştur; kirliliği de ülkeleri kirletmekte, aynı 
zamanda, var olduğu ülkelerde iktidarların başına büyük gaileler açmaktadır; petrolden dolayı, iki 
dünya savaşının çıktığına da şahit olmaktayız; dolayısıyla, petrol kirliliği, hem siyaseti hem ticare
ti hem de çevreyi kirletmektedir. Özellikle son zamanlarda, Türkiye'de, boğazlar meselesinden do
layı, Rusya'dan petrol taşıyan gemilerin çevreye ne kadar kirlilik verdiğini ve bu ülkeleri ne kadar 
ilgilendirdiğini, özellikle, İstanbul Boğazında geçen günlerde karaya oturan gemilerin -aynı zaman
da Çanakkale Boğazında da aynı hadiselere şahit olduk- ne kadar kirliliğe neden olduğunu gördük. 
Ayrıca, uzmanların ifadelerine göre, bu gemilerin karaya oturmalarından dolayı meydana gelen de
niz kirliliği, çevre kirliliği, ekolojik dengeyi bozmakta, deniz içerisinde yaşayan deniz canlılarının 
uzun yıllar orada üremesini, gelişmesini engellemektedir. Ekoloji uzmanları, çevre uzmanları, otuz 
yıl, kırk yıl bu kimyasal artıkların ve petrol artıklarının o bölgede yaşayan canlıların hayatlarını teh
dit ettiğini ifade etmektedirler. 

Bu bakımdan, Türkiye, belki bu anlaşmayı imzalamakta, bu sözleşmeyi imzalamakta oldukça da 
geç kalmıştır. Zaten, kanun tasarısının Meclise getirilme tarihine bakacak olursak, bu tip hadiseler 
Türkiye'nin başına 4-5 defa gelmiş, bu sözleşmeyi imzalamadığımızdan dolayı da, uluslararası 
noktada, birçok hukukî sorumluluk bakımından, Türkiye tazminat alamamıştır, sıkıntılarla karşı 
karşıya kalmıştır. 

(1) 122 ve 122'ye 1 inci ek S. Sayılı Basmayazılar tutanağa eklidir. 
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Umuyorum ki, bu sözleşme, Türkiye'nin başına gelebilecek bu tür çevre problemlerinden en 
azından bir kısımını tazmin etme noktasında Türkiye'yi rahatlatacaktır; aynı zamanda, Türk kara
sularında petrol taşımacılığı yapan firmalara, özel şahıslara, gemicilere de, daha dikkatli olmaları 
noktasında bir caydırıcılık unsurunu teşkil edecektir diye düşünüyorum. 

Bu vesileyle, tekrar hepinize saygılar sunarken, bu kanunun da hayırlı uğurlu olmasını diliyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür pdiyoruz Sayın Budak. 
Başka söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sun'uyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - 2 nci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil

miştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. , 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylama için 5 dakikalık süre vereceğim. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile 

İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan 
açık oylamasının sonucu açıklıyorum: 

Katılan üye : 192 
Kabul : 188 
Mükerrer Oy : 4 
Böylece, tasarı yasalaşmıştır; hayırlı olsun. 
Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslarara

sı Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve 
Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 
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19. — Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Ulus
lararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, Plan ve Büt
çe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/360) (S. Sayısı : 121 ve 121'e 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler. Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, tasarının tümü üzerinde Bursa Milletveki

li Sayın Ahmet Sünnetçioğlu konuşacak. 
BAŞKAN - Bursa Milletvekili Sayın Ahmet Sünnetçioğlu; buyurun. 
FP GRUBU ADINA AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 121 sıra sayılı yasa tasarısı üzerinde konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
hepinizi selamlıyorum. 

Bu görüştüğümüz tasarı, biraz evvel kanunlaşmış olan Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hu
kukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi destekler boyutta, 1971 yılında imzalanan 
uluslararası boyutta petrol kirliliği zararının tazmini için bir uluslararası fon kurulması yönünde bir 
kanun tasarısıdır. Bu, 1971 yılında uluslararası bazda imzalanmış bir sözleşmedir. Türkiye, buna 
katılımda çok geç kalmıştır; çünkü, oluşturulacak olan bu fonla, üst sınırı 194 milyon dolara kadar 
petrol kirliliğinden doğacak olan zararların tazmini söz konusudur. Eğer bu sözleşmeye, biz daha 
önceden imza atmış olsaydık, daha önceden girmiş olsaydık, Boğazda şu yaşanan son gemi kazası 
nedeniyle bu zararın tazmin edilmesi söz konusu olacaktı ve 194 milyon dolara kadar bir tazminat 
alma söz konusu olacaktı. Bu bakımdan, geç kalınmış diye adlandırıyorum. 

Bir de, bu arada, Türkiye'nin bir çekincesi söz konusudur, Türkiye bir çekince koymuştur; 200 
mile kadar olan sınırlarda bunun bclirlenmemesiyle ilgili çekince koymuştur. Bunun da aşılması 
durumunda, bu tasarı bu akşam yasalaştığı takdirde, Türkiye, bu tazmin hakkını kazanmış olacaktır. 

Bu vesileyle, bu tasarıyı destekliyoruz ve hayırlı olmasını diliyoruz. 
' Saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sünnetçioğlu. 
Başka söz isteği?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN 
KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. —1992 Protokolü ile tadil edilen "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Ulus

lararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşme"ye ekli çekince ile katılmamız uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 

(1) 121 ve 121 'e 1 inci ek S. Sayılı Basmayazılar tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : • 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söẑ  isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum:;Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

Oylama için 5 dakikalık süre veriyorum. 
Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası 

Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasının sonucunu ilan ediyorum: 

Katılan üye : 199 
Kabul : 198 
Mükerrer Oy : 1 
Böylece, tasarı yasalaşmıştır; hayırlı olsun diyoruz. 
Çalışma süremizin de tam sonuna geldik, saat 24.00; bu kadar dakik çalışan bir meclise çok az 

rastlanır. 6 tane tasarıyı yasalaştırma onurunu yaşadık bugün. Bunun için, bütün milletvekili ar
kadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 1 Şubat 2000 Salı 
günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 

Kapanma saati: 24.00 

® 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. -Adana Milletvekili Yakup Budak'm, Yumurtalık Ovası Cazibe Sulaması inşaatına ilişkin 

sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cumhur Ersümer'in cevabı 
(7/1112) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cum

hur Ersümer tarafından yazılı cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

27.12.1999 

Yakup Budak 
Adana 

1. Yumurtalık Ovasında sulu tarıma geçilmesi ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağ
layacaktır. Yumurtalık Ovası Cazibe Sulaması İnşaatı yapımı ile ilgili çalışmaları ne zaman bitir
meyi planlamaktasınız? 

2. Bugüne kadar bu proje için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Önümüzdeki dönemde ne kadar 
ödenek ayrılması düşünülmektedir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 26.1.2000 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon. 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.O.APK.0.23.300-178/01498 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 11.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1112-3399/8449 sa

yılı yazısı * ' • • 
Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak'ın tarafına tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet Mec

lisi İç tüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenilen 7/1112-3399 esas no. lu 
yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Cumhur Ersümer 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Adana Milletvekili Sayın Yakup Budak'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevapları 
(7/1112-3399 Esas No.'lu) 

Soru 1 : 

Yumurtalık Ovasında sulu tarıma geçilmesi ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağla
yacaktır. Yumurtalık Ovası Cazibe Sulaması İnşaatı yapımı ile ilgili çalışmaları ne zaman bitirme
yi planlamaktasınız? 

Cevap 1 : 
DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen sulama amaçlı Yumurtalık Ovası Cazibe Sulaması Proje

si ile Adana İli Yumurtalık İlçesi Yumurtalık Ovasında kuzeyden başlayan ve İskenderun Körfezi 
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boyunca uzanan 6 410 hektarlık sahanın cazibeyle sulanması hedef alınmış olup, projenin sulama 
tesisleri 28.11.1990 tarihinde ihale edilmiş ve 18.1.1991 tarihinde işe başlanılmıştır. Söz konusu 
iş de 1 255 m. uzunluğundaki Yumurtalık Tüneli ikmal edilmiş ve tamamlanan kısımlardan 3 000 
hektarlık alanın sulanması sağlanmıştır. Halen, yapımı sürdürülen Yumurtalık Ovası Cazibe Sula
ması İnşaatının mukavelesine göre 24.6.2001 tarihinde'ikmali programlanmıştır. 

Soru 2 : 

Bugüne kadar bu proje için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Önümüzdeki dönemde ne kadar öde
nek ayrılması düşünülmektedir? 

Cevap 2 : 

Adı geçen iş de projeye tefrik edilen yıllık ödenekler çerçevesinde 1998 yılı sonuna kadar 
1,273 trilyon TL. harcama yapılmıştır. 1999 yılında da 790 milyar TL. harcaması bulunmaktadır. 
Projeye 2000 yılı için 4,9 trilyon TL.ödenek talep edilmiş ancak, 960 milyar TL. ödenek verilmiştir. 

2. - Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'in; 
- Muş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin ve 
Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'in; 
- Kırıkkale İlindeki bazı belediyelerin araç taleplerine ilişkin soruları ve Çevre Bakanı Fevzi 

Aytekin'in cevabı (7/1120, 1121) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

28.12.1999 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Sorular : 

1. Bakanlığınız döneminde Muş'taki hangi belediyeye ne cins araç gereç yardımı yaptınız? 
Bunlar hangi belde belediyeleridir? Hangi araçları aldılar? 

2. Belde belediyelerinden proje veya para yardımı alan belediyelerin isimleri ve aldığı para 
miktarları ne kadardır? 

3. Belediye yardımlarında kıstas olarak neyi alıyorsunuz? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Fevzi Aytekin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. . •' 

i , Kemal Albayrak 
Kırıkkale 

1. Kırıkkale Kızılırmak kenarında yapılması düşünülen Kızılırmak Yeşil Vadi Projesi ile ilgi
li ne gibi bir çalışmanız vardır? Bu çalışma varsa ne zaman faaliyete geçirilecektir? 

2. Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan İlçe Belediyesi içerisindedir. 8 000'e yakın öğrenciye hiz
met vermek açısından Yahşihan Belediyesinin Çevre Bakanlığımızdan araç talebine ne gibi işlem 
yapılmıştır? 

3. Kırıkkale Ahılı Belediyesi, Çullu Belediyesi, Aşağı Mahmutlar Belediyesi, Giizelyurt Bele
diyesinin araç talep dosyasına ne gibi işlem yapılmıştır? 
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4. Kırıkkale'de hava kirliliği çok yüksektir. Bakanlıkça aldığınız bir tedbir var mıdır? 
5. Kırıkkale Çevre İl Müdürlüğü ne zaman kurulacaktır? Kırıkkale'den geçen Kızdırmağın 

kirlenmemesi için ne gibi önlemler alıyorsunuz? 

T.C. 
Çevre Bakanlığı 26.1.2000 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.19.0.APK.0.22.00 01/0012/88-860 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.023645 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız eki Muş Milletvekili Sayın Sabahattin Yıldız ile Kırıkkale Milletvekili 

Sayın Kemal Albayrak'a ait yazılı soru önergeleri cevaplandırılarak ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Fevzi Ay tekin 
Çevre Bakanı 

Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın 7/1120-3407 
Esas Numaralı Soru Önergesinin Cevabı 

Soru 1. Bakanlığınız döneminde Muş'taki hangi belediyeye ne cins araç gereç yardımı yaptı
nız? Bunlar hangi belde belediyeleleridir? Hangi araçları aldılar? 

Cevap 1. Bakanlığımız çevre kirliliğini önleme fonundan Muş İl ve İlçelerine yapılan araç tah
sisleri (EK-l)'de sunulmuştur. 

Soru 2. Belde belediyelerinden proje veya para yardımı alan belediyelerin isimleri ve aldığı 
para miktarı ne kadardır? 

Cevap 2. Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan Muş Belediyelerine yapılan proje yardımları 
(EK-2)'de sunulmuştur. 

Soru 3. Belediye yardımlarında kıstas olarak neyi alıyorsunuz? 

Cevap 3. Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan belediyelere yapılan yardımlarda; Belediyelerin 
talepleri, nüfusu, çevre öncelikleri, turizm altyapısı, Bakanlığımızdan bugüne kadar yapılan yardım 
miktarı, Belediyelerin çevre hizmetlerinde kullandıkları mevcut araç parkı gibi kriterler dikkate 
alınmaktadır. 

(EK-1) 

Muş İline Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan 1991 Yılından 
Bugüne Kadar Yapılan Yardımların Listesi 

Muş 
Muş 

Muş 
Muş 
Muş 

Bulanık 
Elmakaya 

Mollakend 
Bulanık 

Bulanık 

Bulanık 

Elmakaya 

1.12.1994 
1.12.1994 

1.12.1994 

23.1.1996 

23.7.1998 

Traktör 
Traktör-Römork 
Traktör-Römork 

Proje 
Şasi Kamyon 
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Muş 
Muş 

Muş 

Muş 

Muş 
Muş 

Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 

Muş 
Muş 
Muş 

Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 

Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 

Malazgirt 
Merkez 

Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 

Merkez 

Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 

Merkez 
Sarıpınar 
Serinova 
Sungu 
Varto 

Karaağaçlı 

Kırköy 

Kırköy 

Kırköy 
Kızılağaç 
Kızılağaç 

Kızılağaç 
Kızılağaç 
Konukbekler 

Konukbekler 
Konukbekler 
Konukbekler 
Konukbekler 

Konukbekler 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Serinoba 
Serinova 
Sungu 
Yağcılar 
Yağcılar 
Yağcılar 

Yaygın 
Yaygın 
Yaygın 

Varto 

1.1.1993 
24.10.1996 

1.1.1992 

1.1.1993 

19.6.1996 
1.1.1992 

28.8.1997 

22.9.1999 
2.12.1999 
19.6.1996 

19.6.1996 
14.10.1991 
23.7.1998 
22.9.1999 

2.12.1999 

25.9.1996 
12.8.1996 
13.6.1997 
13.6.1997 
1.1.1993 
1.1.1992 
1.1.1992 
1.1.1992 
1.1.1993 

12.8.1996 

19.6.1996 
19.6.1996 
23.7.1998 

1.1.1993 
3.11.1995 
3.11.1995 
3.11.1995 
29.8.1997 

İtfaiye 
Traktör 

İtfaiye 
Traktör-Römork 

Çöp Kamyonu 
Traktör-Römork 

Şasi Kamyon 

Şasi Kamyon 
Şasi Kamyon 
İtfaiye 

İtfaiye (İlâve) 
İtfaiye 

Şasi Kamyon 
Şasi Kamyon 

Şasi Kamyon 

İtfaiye 
Traktör 

Şasi Kamyon 
Şasi Kamyon 
Traktör-Römork 
İtfaiye 
İtfaiye 
İtfaiye 
Traktör-Römork 
Traktör 

İtfaiye (İlâve) 
İtfaiye 
Şasi Kamyon 
İtfaiye 

İtfaiye Üst Ekipmanı 
İtfaiye Üst Ekipmanı 
Vidanjör Üst Ekipmanı 
Şasi Kamyon 

LİSTE 2 
Muş-Bulanık 23.1.1996 Proje 1000 000 000.-TL 
Muş-Korkut-Altmova 12.2.1996 Proje 400 000 000.-TL 
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Muş-Karakale 

Muş-Kızılağaç 

Muş-Konukbekler 
Muş-Malazgirt-Gülkoru 

Müş-Konukbekler 

B : 5 3 

27.5.1999 

27.5.1999 

27.5.1999 

19.6.1996 
19.6.1996 

ş. 

Nakit 

Nakit 

Nakit 
K. İlâve 

İtfaiye-İlâve 

Muş-Merkez-Yaygın 

Muş-Sarıpınar 
Muş-Serinova 
Muş-Sungu 

19.6.1996 İtfaiye-İlâve 

3.11.1995 İtf. Üst Ekip. 
3.11.1995 İtf. Üst Ekip. 
3.11.1995 İtf. Üst Ekip. 

27 . 1 . 2000 

4400 000 000.-TL 
2 000 000 000. - TL 

2 000 000 000. - TL 

1 000 000 000. - TL 
1 200 000 000. - TL 
1300 000 000.-TL 
1 500 000 000. - TL 
1 000 000 000 - TL 
300 000 000. - TL 
300 000 000.-TL 
300 000 000.-TL 

0 : 2 

TOPLAM 16 700 000 000.-TL 
Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın 7/1121-3442 

Esas Numaralı Soru Önergesinin Cevabı 
Soru 1. Kırıkkale Kızılırmak kenarında yapılması düşünülen Kızılırmak Yeşil Vadi Projesi ile 

ilgili ne gibi bir çalışmanız vardır? Bu çalışma varsa ne zaman faaliyete geçirilecektir? 
Cevap 1. 1995 yılı içerisinde Kırıkkale Valiliğince hazırlanmış olan "Kızılırmak Yeşil Vadi 

Projesi" Bakanlığımızca Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına Avrupa Birliği Üçüncü Dünya 
Ülkeleri (LİFE) programından gerekli finansal destek sağlanması için önerilmiş, ancak söz konusu 
proje kabul görmemiştir. 

Soru 2. Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan İlçe Belediyesi içerisindedir. 8000 e yakın öğrenciye 
hizmet vermek açısından Yahşihan Belediyesinin Çevre Bakanlığından araç talebine ne gibi işlem 
yapılmıştır? 

Cevap 2. Yahşihan İlçesine 1991 yılından bugüne kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan 
yapılan araç yardımlarının listesi aşağıdadır : 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 

Yahşihan 

Yahşihan 
Yahşihan 
Yahşihan 
Yahşihan 
Yahşihan 

Yahşihan 
Yahşihan 

Yahşihan 

Irmak 

Irmak 
Irmak 
Kılıçlar 
Kılıçlar 
Kılıçlar 
Yahşihan 

1.1.1999 
1.1.1993 
6.5.1996 
1.1.1993 
1.1.1993 

19.1.1996 
1.1.1993 

16.9.1996 

15.11.1999 

Traktör-Römork 
İtfaiye 
Vidanjör 

Traktör-Römork 
Vidanjör 
Çöp Kamyonu 
İtfaiye 
Traktör-Römork 
Şişleme Cihazı 
Şasi Kamyonu 

Soru 3. Kırıkkale Ahılı Belediyesi, Çullu Belediyesi, Aşağı Mahmutlar Belediyesi, Güzelyurt 
Belediyesinin araç talep dosyasına ne gibi işlem yapılmıştır? 
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Cevap 3. Kırıkkale İl ve ilçelerine Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan 1991 yı
lından bugüne kadar yapılan yardımların listesi ekte sunulmuştur. 

Soru 4. Kırıkkale'de hava kirliliği çok yüksektir. Bakanlıkça aldığınız bir tedbir var mıdır? 

Cevap 4. 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile Hava Kalitesi Sınır Değerleri belirlenmiştir. Bu sınır 
değerleri kış dönemi için SO2:250 mg/m3 (kükürt dioksit) PM : 200 mg/m3 (Partikül Madde) dür. 
Kırıkkale Valiliğinden Bakanlığımıza intikal eden 1999-2000 kış dönemine ait Ekim, Kasım, Ara
lık 1999 aylarına ait hava kirliliği aylık ortalama ölçüm sonuçları aşağıda verilmiştir. 

S02(mg/m3) PM(mg/m3) 

Ekim 82 23 
Kasım 82 34 
Aralık 157 79 
Yukarıdaki ölçüm sonuçları incelendiğinde Hava Kalitesinin Korunması yönetmeliğinde yer 

alan sınır değerlerin aşılmadığı görülmektedir. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre 
kirlenmelerin ortaya çıktığı veya beklendiği bölgelerde Bakanlığımızın görüşü de alınarak gerekli 
önlemler valiliklerince alınır. Ayrıca, Bakanlığımız tarafından her yıl kış aylarında valiliklere ha
va kirliliğinin önlenmesi ve alınması gereken önlemlere ilişkin genelgeler gönderilmektedir. 

Soru 5. Kırıkkale Çevre İl Müdürlüğü ne zaman kurulacaktır? Kırıkkale'den geçen Kızdırma
ğın kirlenmemesi için ne gibi önlemler alıyor sunuz? 

Cevap 5. İl Çevre Müdürlüklerinin kurulacağı Kırıkkale İlinin de içinde bulunduğu diğer ille
re tahsis edilecek kadrolara ilişkin Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
gündeminde görüşülmeyi beklemektedir. 

Söz konusu kadroların temini halinde Kırıkkale İlinde de İl Çevre Müdürlüğü faaliyete ge
çirilecektir. 

Drğer yandan, Kızıljrmak'ın kirlenmemesi ile ilgili olarak; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu 
kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde ül
kemizdeki su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, su kirliliği kontrolü için gerek
li olan yönetmeliklerdeki açık hükümlere rağmen uygulamada görülen aksaklıklar nedeniyle Ba
kanlığımızca turistiktesislere ve yönelik "Arıtma Tesisleri Kurulması" ile bütün tesis ve işletme
lere yönelik "Arıtma Tesisleri" genelgeleri yayımlanmıştır. Genelgeler ile söz konusu işletmelerin 
noter tastikli "İş Temin Planı" vermeleri ve bu plan çerçevesinde arıtma sistemlerini kurmaları is
tenmiştir. İlgili genelgeler çerçevesinde Arıtma tesislerinin düzenli çalıştırılıp çalıştırılmadığı vali
liklerce aylık programlar dahilinde denetlenmekte ve bu denetimler Bakanlığımızca da takip edil
mektedir. 

Diğer yandan Bakanlığımızca Kızılırmak Havzasında Kirliliğin önlenmesi ve giderilmesi için 
bir envanter çalışması başlatılmıştır. 

Kırıkkale İline Bakanlığımız Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan 1991 Yılından 
Bugüne Kadar Yapılan Yardımların Listesi 

Kırıkkale Bahşılı Bahşılı 1.1.1993 Çöp Kamyonu 
Kırıkkale Bahşılı Bahşılı 1.1.1992 İtfaiye 
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Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
.Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Bahşılı 
Bahşılı 

Bahşılı 

Bahşılı 

Balışeyh 
Balışeyh 

Balışeyh 
Balışeyh 
Büyükavşar . 
Büyükyağlı 
Çelebi 

Çelebi 
Çelebi 

Çev rekoru 

Delice 
Delice 
Delice 
Delice 
Delice 
Delice 
Delice 
Güzelyurt 
Hasande'de 
Irmak 

Karakeçeli 
Karakeçeli 
Keskin 

Keskin 
Keskin 
Keskin 
Keskin 
Keskin 
Kılıçlar 
Konur 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

Karaahmetli 
Karaahmetli 

Balışeyh 
Balışeyh 

Koçubaba 
Koçubaba 
Büyükavşar 

Çelebi 

Büyükyağlı 

Büyükyağlı 
Çerikli' 
Çerikli 
Delice 
Delice 
Delice 

Hasandede 

Karakeçili 

Keskin 
Keskin 
Keskin 
Konur 
Konur 
Köprüköyü 

A. Mahmutlar 

Ahılh 

1.1.1993 
1.1.1992 

10.3.1999 
15.11.1999 

1.1.1993 
19.6.1996 

14.10.1991 
23.7.1998 

1.1.1993 
7.7.1995 

1,12.1994 

14.10.1991 
26.7.1995 

14.2.1995 
1.1.1993 

19.1.1996 
1.1.1993 

12.8.1996 
1.1.1993 

31.7.1997 
3.10.1991 

19.7.1995 
30.9.1991 
26.7.1995 

14.10.1991 

7.7.1995 
1.1.1993 
1.1.1992 

31.7.1997 

1.1.1992 
6.5.1996 

14.10.1991 
7.7.1995 

26.7.1995 
30.4.1997 
19.6.1996 

A sağı Mahmutl ar 1.1.1993 

İtfaiye 
Traktör-Romork 

Traktör 

Şasi Kamyon 
İtfaiye 

Çöp Kamyonu 

Traktör-Romork 
Traktör 

. İtfaiye 
İtfaiye 
Traktör-Romork 

Vidanjör 
İtfaiye 
Proje 

Traktör-Romork 
Çöp Kamyonu 
İtfaiye 

Traktör 
Traktör-Romork 

Şasi Kamyon 
Vidanjör 
Proje 

Traktör-Romork-Sisleme Cihazı 
Çöp Kamyonu-Şasi Kamyon 

Vidanjör 
İtfaiye 
Çöp Kamyonu 
İtfaiye 

Şasi Kamyon 
Traktör-Romork 
Çöp Kamyonu 
İtfaiye 

, İtfaiye 

Vidanjör 
Traktör 
Vidanjör 
İtfaiye 
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Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Kırıkkale 

Merkez 
Merkez 

Merkez 

Merkez 

Merkez 
Merkez 
Merkez 

Sulakyurt 
Sulakyurt 

Sulakyurt 
Sulakyurt 

Sulakyurt 
Yahşihan 
Yahşihan 

Yahşihan 

Yahşihan 
Yahşihan 

Yahşihan 
Yahşihan 

Aşağı Mahmutlar 19.6.1996 
Çullu 

Çullu 
Çullu 

Hacılar 
Hacılar 

Merkez 
Güzelyurt 

Güzelyurt 

Güzelyurt 
Sulakyurt 

Irmak 
Irmak 

Irmak 

Kılıçlar 
Kılıçlar 

Kılıçlar 
Yahşihan 

1.1.1992 

1.1.1993 

2§.9.1996 
25.9.1996 

14.10.1991 

28.8.1997 

1.1.1992 

1.1.1993 
12.8.1996 
3.10.1991 

27.5.1999 

1.1.1993 
1.1.1992 

6.5.1996 

1.1.1993 
1.1.1993 

19.1.1996 
1.1.1993 

16.9.1991 
15.11.1999 

Çöp Kamyonu 
İtfaiye 

Vidanjör 

Traktör 
Traktör 
İtfaiye 

Şasi Kamyon 
İtfaiye 

Traktör-Romork 
Traktör 
Çöp Kamyonu 
Proje 

İtfaiye 

Traktör-Romork 
Vidanjör 

Traktör-Romork 
Vidanjör 

Çöp Kamyonu 
İtfaiye 
Traktör-Romork-Sisleme Cihazı 

Şasi Kamyon 

© 
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Bazı Yergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tas Uye Sayısı 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Mükerrer Oy 
Toplam 
Açık Üyel ik ler 

50 1 
07 -\ 
24 

234 
5 
B 

Kanunlaşmış 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon ^ 
Afyon 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOGLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK _ J 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali . -
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
ismet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasan 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
İsmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

- . - • - • . 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara _ 
Ankara' J * 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGONENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arıkan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL, 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI • - C 
KATILMADI 
KABUL 

^ _ ; : ; .—: ; 



in 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı | Adı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUGBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun . 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL-
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - C 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 

j Aydın 
Aydın 
Aydın 

1 Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Ba l ıkes i r o c 

Balıkesir 
' 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
ilhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa töOT^ffi©* &6t/L 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik "Sol PartIJÇSffitSÖ©! Kf iöt- t-
Dpğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI - C 
KATILMADI 
KABUL 



j İli Soyadı 
i Balıkesir 1 ÖZGÜN 
Balıkesir jYILMAZYILDIZ 
Bilecik | ARABACI 
Bilecik jVARDAR 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa ' 
Bursa 

GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 1 
KATILMADI 
KABUL 

Demokratik Sol Part {KATİLMADİ 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI, 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
RED -
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ * 6 
KABUL 
KATILMADI 



İ!î 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

| Bursa 
| Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum' 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAY1R 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATIBOGLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI - 1 
KABUL 
KABUL 

- . • • • • - . : . . 



İH Soyadı 
Denizli JAYKURT 
Denizli JERBEYİN 
Denizli ÎERÇELEBİ 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

iDiyarbakır 
»Diyarbakır 
Diyarbakır \ 
Diyarbakır -
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne . 
Elazığ ' ' ' ' . * ' -: 
Elazığ 

GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERD'OĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 

Adı | Parti 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abduibaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 

GÜL Mustafa 

Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi HareketPa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
• ^ ^ ^ © l ^ c - 0 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL -<f 
KATILMADI 
KABUL 

-

-
-
-
-
-
-
-



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep^ 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTIOGLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 

Gaziantep0' JAY 
Gaziantep jlLIKSOY 

Adı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 

Zeki | Doğruyol Partisi 
Lütfü J Fazilet Partisi 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 

Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
RED -t 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

; Gaziantep 
(Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 

| Gümüşhane 
j Gümüşhane 
I Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay ^ 
Hatay ° ? 

Hatay 

Soyadı 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti 
Doğruyol Partisi. 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL-
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL , 
KATILMADI . 
KABUL , 
KATILMADI 
KABUL * t 
KATILMADI 
KATILMADI 



ı ; 
i n k 
1—» 

1 i 

İli 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
içel • 

İÇe! 
İçel 
içel 
içel 
İçel 
İçel 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul °*" 
.istanbul 
," 

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Paj KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

ı ^ a s a ö a ^ ^ 
KATİLMAD1 
RED 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 

H£&ğ£^3£©| kfjtlfL* 
KATILMADI -C 
KATILMADI 
KABUL 



1 

1 

. 

' 

in 
İstanbul 

[İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul . 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul' 
îistanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRİM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK ; 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 

Anavatan Partisi | KABUL 
Fazilet Partisi 1 KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik So! Part | KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik So! Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL *< 
KABUL 
KATILMADI 



İii Soyadı 
İstanbul | GÜZEL 

I İstanbul 
İstanbul 

1 İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul" ° c 

İstanbul 

HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
OZTURK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
ismail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Fazilet Partisi [KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL • - <î 
KABUL 
KABUL 



m 
istanbul 
istanbul 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 

İstanbul j SİPAHİ 
İstanbul 
istanbul 

j istanbul 
İstanbul 

I İstanbul 
i istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
tfM^&Ffc&jŞt/L-
KATILMADI 
KATILMADI 
K ^ S S ^ H H ö ^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Anavatan Partisi [KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
mz^smı ^jş 
KATILMADI 
KABUL . 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI - 1 
KgSffPPS^I lc^$ûu 
KABUL 



İli 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kasta mortü" 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik So! Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
İ ^ S j ^ ^ © ! tfigVL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
Kıtf l ' MABI £4Q"I -
KABUL 
KABUL ><5 
KABUL 
KATILMADI 



| . İli ! Soyadı 
{Kastamonu JSERDAROĞLU 
j Kastamonu İTEKİNEL 
| Kayseri 
|Kayseri 
i Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 

BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 

Kocaeli İAKŞENER 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli ° c 

.Kocaeli 

ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
fâ^^^Bl fcV^t/^ 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL - i 

Anavatan Partisi | KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
•Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya - . : 
Kütahya' 0 v" 
Kütahya 

. 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GOLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
IZGI 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi .Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

O y u 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI . 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI - < 
KABUL 
KABUL 



İli | Soyadı 
Kütahya JKARAKUYU 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 

. Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Aii 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Anavatan Partisi 1 KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

KABUL 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI" *C 
KABUL 
KATILMADI 

'S-



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir0*" 
Nevşehir 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN _ 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOGLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 

Parts | Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Doğruyol Partisi [KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Fazilet Partisi [KATİLMADİ 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Anavatan Partisi | KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

rKaSÖ^SSJ JU)Û"(~ 
KATILMADI 
KATILMADI . 
KABUL - 1 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Niğde 
Niğde 
Niğde 

| Ordu 
jordu 
jOrdu 
İ Ordu 
I Ordu 
JOrdu 
jOrdu 
i Rize 
İRize 
jRize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun ° " 
Samsun 

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YİLDİRİM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL -
YILMAZ 
AYDİN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tank 
Mehmet 

Parti | Oyu 
Doğruyol Partisi. 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik So! Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik So! Part 
Anavatan Partisi 

RED 
KABUL 
KABUL 

teffîffiâtâEH £/)•&/u 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
RED 
\ÇM&=Ş^S§2L fâavu 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL - 1 
KABUL 
KABUL 



İH i Soyadı 
Samsun İÇINAROGLU 
Samsun JDEMİRCAN 
Samsun | KABATAŞ 
Samsun ! KAPICI 
Samsun ! SEZGİN 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
.Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas . 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ ^ ^•'"•/'• 
Tek i rdağ ' . 0 ' * : .-• 
Tekirdağ 

UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTIL! 

Adı | Parti | Oyu 
Vedat Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Ahmet j Fazilet Partisi j KATILMADI 
Kemal | Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Şenel Demokratik Sol Part KABUL 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz \ 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 

Doğruyol. Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

r\H"HShrw~tSfl Ç - C T - Ü 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

Milliyetçi Hareket Paj KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI . 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ' - < 
*@S£^S?@I k/)âı/ı— 

)%&&£&&££&. f'^ot*-
: > ; - • • . ; : • • • • , . : - • • • 



! in 
I Tokat 
! Tokat 
[tokat 
i Tokat 
] Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa J O 

Şanlıurfa 

Soyadı 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Bağımsız Milletvekili!KATİLMADİ 
Fazilet Partisi jRED 
Doğruyol Partisi KATİLMADİ 
Doğruyol Partisi j KATILMADI . 
Milliyetçi Hareket PaİKATILMADI 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

KABUL > t 
RED 
KATİLMADİ 



in 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

| Uşak 
i Uşak 
j Uşak 
Van 
I Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak^ ^ 
Zonguldak"* c 

Zonguldak 

Soyadı 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇİNKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Mehmet | Fazilet Partisi 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 

Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI . ^ 
KABUL 
KABUL 

-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-



İli j Soyadı 
Zonguldak [GEMİCİ 
Zonguldak | ÜSTÜNKOL 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 

i Karaman 
' Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Sımak 
Şırnak J C . - . 
Bartın 

AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik So! Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 

KABUL ' 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI ' 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI • 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 

Fazilet Partisi KATILMADI *<Z 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi KABUL 



İli 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOGLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol ' 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
.Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa|KATILMADI 
Fazilet Partisi jKATILMADI 



Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarma Verilen Oyların Sonucu: 

Sözleşme 

t/ 
Üye Sayısı 
Kabul ede-nler 
Reddedenler 
Çekimser 
Mükker oy 
Toplam ' 
Açık Üyel ik ler 

:550 ^ 
:227 y 

\ 1% 
:\ 1 
232 
: 5 

I 
Kanunlaşmış 

| ÎII — 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon— 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 

ÇULHAOĞLU | Mehmet Metanet 
DAĞLI 
GÖREN 
GÛLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÛRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
A!i 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
ismet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdüikadir 
ismet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyü 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



1 

3 î 
1 

İÜ 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara .-•• 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat . 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arı kan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Parti ! Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Anavatan Partisi j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Fazilet Partisi \ KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Dcğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ - <! 
KATILMADI 
KABUL 



İli Soyadı 
Ankara j ÇİÇEK 
Ankara j ERDAL 
Ankara jGÜRKAN 
Ankara 
1 Ankara 
Ankara 
Ankara 

'Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya ^ • .• . 
Antalya ° * ' 
An ta l ya , w 

GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACİ 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti i Oyu 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi {KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part!KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Soi Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Anavatan Partisi j KABUL 
Doğruyol Partisi , (KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI - i 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 



İti 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir ^ 
Balıkesir 
__—. ; . 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Ad! 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel -
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

K A S S B f t B l ^ ö f i -
KABUL 
KABUL 

•teSff iBCPTMgtyu. 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI - - C 
KATILMADI 

Demokratik Sol Part | KABUL 



İH 
Balıkesir 

Soyadı 
ÖZGÜN 

Balıkesir İYILMAZYILDIZ 
1 Bilecik (ARABACI 
| Bilecik 
| Bingöl 
i Bingöl 
I Bingöl 
j Bitlis 
Bitlis 

| Bitlis 
j Bitlis 

VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALİ 
ORAL 

i Bolu ^ i ALPTEKİN 
jBoiu İHOŞVER 
İBoîU JKARSLIOĞLU 
Bolu 

i Burdur 
[Burdur 
i Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa J " 
Bursa 

ÖZCAN 
COSKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI-
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - i 
KABUL 
KATILMADI 



İli i Soyadı 
Bursa | KORKMAZ 
Bursa İOCAK 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 

ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 

Çanakkale ŞAHİN 
Çankırı j DURAN 
Çankırı | KARAGÖZ 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 

Denizli j ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 

Parti | Oyu 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Orhan | Milliyetçi Hareket Pa 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
irfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI . 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI -t 

h^rrfeH^TBİ c^«3t/i-
KABUL 



i İH Soyadı 
i Denizli ' İAYKURT 
İDenizü jERBEYİN 
Denizli İERÇELEBİ 
Denizli ÎGÖZLÜKAYA 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

: Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edime 
Edirne 
Elazığ 
Elazığ 

KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HASIMI 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Ad! j Parti j Oyu 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 

Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI ' 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI " 

Mehmet j Demokratik Sol Part j KABUL 
Osman | Fazilet Partisi j KABUL 

Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

UJA^5±fc*ap£f)| kr,/*l'/ 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI -
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI . 
KABUL 
KABUL 
KABUL - 1 
KATILMADI 
KABUL 

-
-
-
-
-
-
-
-



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep^ 
Gaziantep0^ 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KU KARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Adı Parti 
Latif 1 Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI j 

Ali Rıza j Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Ahmet Cemil i Fazilet Partisi ; KATİLMADİ | 
Mihraii Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
Tevhit | Fazilet Partisi j KATILMADI 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 

Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa I KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi (KABUL 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL * t 
KATILMADI 
KATILMADI 



İH 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay ^ ? 

Hatay 
1 

Soyadı 
İKONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 

| TAŞAR 
i TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOGLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti Oyu 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruypi Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL-
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 

Demokratik Sol Part j KABUL 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 



İH 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçe! 
içel 
içel 

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 

I İçel JKAYA 
j içei jKILINÇ 
! İçe! i ÖKSÜZ 
İçel jÖZGENÇ 

jlçel } SERİN 
jiçei ., iTALAY 
jiçei JTEKELİOĞLU 
Üçe! | YILMAZ 
I İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

! istanbul °*" 

YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 

istanbul İAKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa . 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadh 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
K j r S 5 ^ * ^ ! k^Zuı^ 
KABUL 
KATILMADI ' 
KABUL 
KABUL 
KABUL -
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 

Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket PaU£&P8şP©R/ tâ>^ -
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi jKATILMADI. 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI - 1 
Fazilet Partisi I KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 

1 . 



İH 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 

i İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul • • 
İstanbul o c 

İstanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı Parti 
Erol | Demokratik Sol -Part 
Ahat j Anavatan Partisi 
Azmi Fazilet Partisi 
Aydın j Anavatan Partisi 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 

Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Fazilet Partisi | KATILMAD1 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Fazilet Partisi [KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik SoLPart 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL ~i 
KABUL 

Fazilet Partisi KATILMADI 



İli 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 

İstanbul İLICAK 
İstanbul İRTEMÇELİK 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOGLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 

Adı | Parti j Oyu 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 

Demokratik Sol Part i KABUL 
Anavatan Partisi | KABUL 
Fazilet Partisi ! KATİLMADİ 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi i RED 

Hüseyin j Fazilet Partisi | KATİLMADİ 
Yılmaz Anavatan Partisi (KATILMADI 
Nazire ~ ] Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 

Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Bağımsız Milletvekili (KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi i KABUL 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

H.Hüsamettin i Demokratik Sol Part 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI . 
KATILMADI 
ı /• A -j»j-f t ı r-*, \ i * 

IWftfcSKül k/lgşı^ 
KABUL - C 
KABUL 
KABUL 

_ _ _ _ _ ; i , 



İii 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

! İstanbul 
'istanbul 
: İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir o s ; 
izmir 

ı ' 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHIN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti •'•! O y u 
Demokratik Sol Part| KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part j F6WHı*ıte>l ktSut-
Milliyetçi Hareket Pa 1 KATILMADI 
Fazilet Partisi [KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Anavatan Partisi i KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

Fazilet Partisi ! KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 
Demokratik Sol Part 1 KATILMADI 
Demokratik Sol Part| KATILMADI ~i 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 



! iü 
1 İzmir 
i İzmir 
1 İzmir 
1 İzmir 
1 İzmir 
'izmir 
; İzmir 
1 İzmir 
İzmir 
İzmir 

i izmir 
1 İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
KastamönÜT 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROGLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANR1KULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan . 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti | Oyu 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik So! Part 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - C 
KABUL 
KABUL 



İli 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
i Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli •' ° ^ 
Kocaeli 

' 

Soyadı 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOGLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti | Oyu 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Doğruyor Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 

Fazilet Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa]KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa(KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 
Doğruyol Partisi (KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi | KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL - 1 
Anavatan Partisi (KABUL 
Fazilet Partisi (KATILMADI 



i İli 
! Kocaeli 
jKocaeü 
i Kocaeli 
!Konya 
j Konya 
|Konya 
i Konya 
|Konya 
|Konya 
İKonva 

iv 1 Konya 
*- i Konya 
' İ.Konya 

|Konya 
!Konva 
jKonya 
i Konya 
;Konya 
|Konya 
I Kütahya 
| Kütahya 
1 Kütahya o c 

j Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER' 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıuliah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

O y u 
KABUL 
KATILMADI 

Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Döğruyo!'Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATİLMADİ 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI . 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - 1 
KABUL 
KABUL 



î İii Soyadı ,| Adı Parti Oyu 
Kütahya jKARAKUYU j İsmail | Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Kütahya i AKDOĞAN 

j Malatya İASİLTÜRK 
| Malatya jCANBAY 
1 Malatya 'COŞKUN 
| Malatya 
[Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahrarri'arin^aras 
Kahramanmaraş 

DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAG 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN "• 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Miraç | Anavatan Partisi 
Oğuzhan | Fazilet Partisi 
Yaşar | Fazilet Partisi 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 

Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI -
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Parti KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Mustafa | Fazilet Partisi 
Mehmet (Milliyetçi Hareket Pa 
Metin Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - 6 
KABUL 
KATILMADI 

= - . - • • • . , • : 



ili 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
-Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir ^ 
Nevşehir ° *" 
Nevşehir 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOGLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı Parti Oyu 
Edip j Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 

Doğruyol Partisi • j KATILMADI 
Fazilet Partisi I KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Fazilet Partisi ! KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Partj KATILMADI 

Metin j Milliyetçi Hareket Pal KATILMADI 
Hasan ! Anavatan Partisi | KABUL 
Nazif | Demokratik Sol Partj KABUL 
Fikret ) Demokratik Sol Part | KABUL 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
ismail 
Mehmet 
Mükremin 

Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Anavatan Partisi j-J£2I^I*ŞEH K$&ut_ 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI - 1 
KATILMADI 
KABUL 



1 

ON 

2 
1 

İ!i 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
•Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun J v" 
Samsun 

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN -
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin . 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
(4âs3fefefe¥DI £/3<3î/ı_ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Fazilet Partisi |RED 
Doğruyol Partisi j KABUL 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

KABUL 
KATILMADI. 
KABUL 
KABUL 
KABUL - C 
KABUL 
KATILMADI 



1 
ON 
35 

| 

İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ ^ 
Tekirdağ ° *" 
Tekirdağ 

Soyadı 
ÇINAROGLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 7 

Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 

Parti | Oyu 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket- Pa KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI. 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part f ^ ¥ r f e a ^ ) l jcAZ'yl. 
Doğruyol Partisi | KATILMADI - C 
Anavatan Partisi KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part | KABUL 



1 
5C 

1 

fü 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa o c " 
Şanlıurfa 

Soyadı 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Doğruyol Partisi ÇEKİMSER 
Bağımsız Milletvekili j KATILMADI 
Fazilet Partisi ,. | KABUL 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI. 
Milliyetçi Hareket Pa | KATILMADI 
Anavatan Partisi I KATILMADI 
Anavatan Partisi | KABUL ~t 
Fazilet Partisi I KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 



!!i Soyadı Adı 
Şanlıurfa jŞIHANLIOGLU 
Şanlıurfa JYALÇINKAYA 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 

'Zonguldak 
Zonguldak c 

Zonguldak 

YANMAZ >• 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOGLU 

Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
^T444M:ÎWH9I Izflgvi-S 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Ayhan j Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 

Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi ] KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - 1 
KABUL 
KABUL 

r"'" - ; '. ı 



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şirnak 
Şirnâk •: - ;; 
Sımak :-'?3 
Bartın 

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı | Parti 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 

Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Anavatan Partisi \ KABUL 
Fazilet Partisi JKATILMADI 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI -1 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
.Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOĞLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa | KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 



Si i r t M i l l e t vek i l i N i zameu in Sevg i l i ve 4 A rkadaş ın ın , Sosya l 
Değ iş ik l i k Yapı lması ve Temsi l Tazminat ı Ödenmesi Hakkında 
Sonucu : ^ 

l^ 

Uye Sa^gsı 
Kabul "edenler 
Reddeden ler 
Çekimser 
Mükerrer Oy 
Toplam 
Açık Üye l i k le r 

:550 
:173. 
: 2 

İAÎ 
200 

5 

tfjt 

A Kanun laşmı 

İli 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOGLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT , 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİ LA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halît 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
İsmet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyoi Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyoi Partisi 

Oyu 
K A P S Ü L \Lt 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
İ ^ ^ I ^ S f r S tA 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

Anavatan Partisi j KATILMADI 
Dengir Mir Mehmet j Fazilet Partisi j KATILMADI 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
İsmet 

Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyoi Partisi 

RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

file:///Lt


İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİ MAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 

Ankara (AKBULUT 
Ankara |AKGÖNENÇ MUĞİS 
Ankara |ARSEVEN 
Ankara (ARSLAN 
Ankara | AYDIN 
Ankara |AYGÜN 
Ankara 
Ankara 

BAYER 
BEDÜK 
r t r ı ik' 

Ankara ÇETİN 
Ankara ÇEVİK 

Adı Parti 
Müjdat | Milliyetçi Hareket Pa 
Halil İbrahim 1 Anavatan Partisi 
Mehmet 1 Milliyetçi Hareket Pa 
Gaffar Demokratik Sol Part 
Yaşar (Anavatan Partisi 
Celal Bağımsız Milletvekili 

Nidai Milliyetçi Hareket Pa 
Akif | Fazilet Partisi 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya. 

Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi • 
Fazilet Partisi 

Nejat (Anavatan Partisi 
Mehmet j Milliyetçi Hareket Pa 
Koray. | Milliyetçi Hareket Pa 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arı kan 
M. Zeki* 
Şevkat 
Sedat 

Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
RED 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 



in 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 

Ankara JGÜRKAN 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
[Ankara 
i Ankara 
! An kara 
jAnkara 

GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 

1 Ankara i SEZER 
i Ankara j TÜMEN 
Ankara ULUCAK 
Ankara jULUĞBAY 

: Ankara j YAHNİCİ 
Antalya AYDOĞAN 
Antalya jBAYSARI 
Antalya 
Antalya 
Antalya J C 

Antalya 

ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uiuç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi. 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - 1 
KATILMADI 
KATILMADI 



l!i 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Avdın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir0 ' ' 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUN IRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

£S^3fs£31 M<£Vi_ 
KATILMADI 
KABUL 
RED 

Anavatan Partisi KATILMADI .. 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI - C 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Demokratik Sol Part | ÇEKİMSER 

ı 



I İli Soyadı 
Balıkesir i ÖZGÜN 

i Balıkesir JYILMAZYILDIZ 
Bilecik ARABACI. 
Bilecik İVARDAR 
Bingöl GÜLER 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
3olu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa ° c 

Bursa 

KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOGLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necimi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti i Oyu | 
Fazilet Partisi | KATILMADI | -
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 1 KABUL 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Fazilet Partisi | KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi ! KABUL 
Fazilet Partisi (KABUL 
Anavatan Partisi \&£gİ3&fv&S)\ /&$£*•*-
Milliyetçi Hareket Pa | KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL-
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Doğruyol Partisi i KATILMADI. 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI -t 
Demokratik Sol Part 1 KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 

-
-
-
~ 
~ 

-



İli Soyadı 
Bursa jKORKMAZ 
Bursa i OCAK 
Bursa .| ORHAN 
Bursa jÖNAL 
Bursa ÖZALP 
Bursa SÖNMEZ 
Bursa jSUNNETÇIOGLU 
Bursa 
Bursa 

ŞEN 
TAYAN 

Bursa İTEZMEN 
Bursa YALÇINBAYIR 
Çanakkale jERSÜMER 
Çanakkale jKIRBAŞ 
Çanakkale [ŞAHİN 
Çankırı J DURAN 
Çankırı | KARAGÖZ 
Çankırı | KELEŞ 
Corum İAKSOY 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum o c 

Denizli 

ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
irfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - i 
KABUL 
KABUL. 

I 



| • i l i 
! Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edime 
E l a z ı ğ ' 0 " 
Elazığ 

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
KAŞIMI 
HATİPOĞLU 
SEYDAOGLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİM EN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi. 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 

KABUL 
KABUL 
fc-Ssss^r kflGı"-
KATILMADI 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Demokratik Sol Part | KABUL 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI. 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER *C 
KATILMADI 
KABUL 



| İH | Soyadı 
Elazığ ' jÖZTEK 
Elazığ İSEPTİOĞLU 
Elazığ İTUNÇ 
Erzincan i AKSU 
Erzincan jKARAKAYA 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep" 
Gaziantep 

KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Adı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL . 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI -6 
KATILMADI ' 
KATILMADI | 

~-.J-.n I 



İ!i 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 

Soyadı 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 

Giresun JZAİMOĞLU 
Gümüşhane 
'Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 

Hatay | GEÇER ' 
Hatay ^ GÜNAY 
Hatay ° ° 
Hatay 

KALKAN 
MISTIKOĞLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 

Parti 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa! KATILMADI 
Anavatan Partisi KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part! KATILMADI 

Turhan j Fazilet Partisi | KATILMADI 
Burhan j Anavatan Partisi i KATILMADI 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Anavatan Partisi i KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part j RED 
Anavatan Partisi j KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI. 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL - 1 
RED 
KATILMADI 



İli 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
İçe! 
İçel 
İçe! 
İçe! 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul o c 

İstanbul 

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI _ 
KABUL 
KATILMADI - Ğ 
KATJLMADI 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul o c 

İstanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Demokratik Sol Part İKATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - C 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOGLU 

İstanbul jKOCAOĞLU 
İstanbul 
İstanbul 

I istanbul 
i istanbul 

KÖSE 
MENDERES' 
MERT 
NAS 

["istanbul JOĞUZ 
| İstanbul j OKUMUŞ 
istanbul 
İstanbul 

ÖZ 
ÖZKAN 

İstanbul j ÖZKAN 
İstanbul o c İÖZTÜRK 
İstanbul PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi, 
Miliiyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL - 1 
KABUL 
KABUL 



sn 
İstanbul 
İstanbul 
•İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

1 İstanbul 
1 İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir o c 

izmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş , 
Sadettin 
Erdoğan . • '. 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

O y u 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Fazilet Partisi {KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
I ^ ^ S S S I JCflĞ&Z. 
J Ö S S S 0 1 £/?£«/£ 
KATILMADI - 1 
KATİLMADİ 
KABUL 



!!i 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 

i Kars 
JKars 
i Kars 
İKastarriorfu" 
i Kastamonu 
i — 

Soyadı 
DAYIOGLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti i Oyu 
Demokratik Sol PartjKABUL 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

Doğruyol Partisi 1 KATILMADI 
Demokratik Sol Part!KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa b^'n'vV'rraj kAiSıJ/ 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik So! Part 

KABUL 
KATILMADI - C 
KABUL 
KABUL 



1 i 

g 
1 

• 

• 

\\i 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli ^ 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

. 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL -
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa|ÇEKİMSER 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

Milliyetçi Hareket Pa|KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
hjfVrtSkW'iH yAP>>->t-
KATILMADI -1 
KABUL 
KATILMADI 



! in 
j Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 

i Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya °'*" 
Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
AR! 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Ad! 
M. Turhan 
Kemal ! 

Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi ' 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Fazilet Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI . * C 
KABUL 
KABUL 



| İli | Soyadı 
1 Kütahya JKARAKUYU 
I Kütahya AKDOĞAN 
1 Malatya JASİLTÜRK 
| Malatya JCANBAY 
Malatya j COŞKUN 
Malatya | DURHAN 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı | Parti j Oyu 
İsmail 1 Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Miraç | Anavatan Partisi j KATILMADI 
Oğuzhan [Fazilet Partisi J KATILMADI 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 

Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa1 KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Pa'rt 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 

Fazilet Partisi | KATILMADI -C 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi |KATILMADI 



Ui 
i Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 

! Mardin 
i Mardin 
| Mardin 
j Muğla 
İ Muğla 
1 Muğla 
\ Muğla 
1 Muğla 
[Muğla 

;Muş 
'Muş 
• Muş 
\ Muş 
i Nevşehir 
i Nevşehir0" 
! Nevşehir 
1 ' 

| 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YÂZTCI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part 1 KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 

-K^Sfes^îBl tPj&vı— 
Anavatan Partisi jKABUL 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL -C 
KATILMADI 
KATILMADI 



İÜ 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Sarnsun " * " 
Samsun 

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 

Parti 
Doğrüyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
RED 
KATILMADI " 
KABUL 
RED 

Doğrüyol Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğrüyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
Ki»Ti' f'iiVDI f £ D 

r ^ ^ g f ^ ^ l ]cAQ uu. 

RED 
KABUL 
RED 
KABUL 
KATILMADI * t 
KABUL 
KABUL 

I 



İli Soyadı 
Samsun JÇINAROĞLU 
Samsun DEMİRCAN 
Samsun j KABATAŞ 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

ı Siirt 
Siirt 

KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 

Siirt i YARAYAN 
i Sinop JBOSTANCIOĞLU 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 

| Sivas 
Sivas 

i Sivas 
İSivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ -
Tekirdağ " ^ 
Tekirdağ 

BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 

Adı Parti Oyu i 
Vedat j Milliyetçi Hareket Paj RED 
Ahmet _ j Fazilet Partisi • ! KATILMADI 
Kemal j Doğruyol Partisi 
Şenel | Demokratik Sol Part 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 

Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part* 

KATILMADI 
RED 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI * t 
KATILMADI 
*İ&SÜ^M& Kfi&ft~ 



| İli l Soyadı 
| Tokat | BALAK 
İTokat jCEYLAN 
i Tokat jDAĞGİOĞLU 
î Tokat 
j Tokat 
İTokat 
! Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 

DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 

İŞanlıurfa JAKMAN 
Şanlıurfa j BUCAK 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa O J \ 
Şanlıurfa 

CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Sevkı 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

O y u 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
Y&g&£&2\ km*L. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL - 1 
KABUL 
KATILMADI 

- „ , - • — . M . . . . . . . — _ , I I I . . . , . _ .„ M . . — , , . — . „ . , — • . , , ^ — , , , •„ • . • . 



1 

1 

İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak*" 
Zonguldak 

Soyadı 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
j?EÜK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOGLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 

Parti Oyu 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili!KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pai KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi " j KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pai KATILMADI 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi -
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



İH 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNGUOGLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 

Batman i AYDIN 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Şırnak' ° ° 
Bartın 

HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL T 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL . -
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL -t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOĞLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

i 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KSSRaffifcEW*-ASt/L. 
KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

-



Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest T 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

Uye Sayısı :55 
Kabul edenler :20 
Çekimser : 1 
Mükkerer Oy : 2 
Toplam :212 
Açık Üyel ik ler : 5 

J 
Kanunlaşmışt 

m 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAGL! 
GÖREN 
GULEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YİLDİRİM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
İsmet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut' 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
ismet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyo! Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
.JsİâSS^Şl £>4Û 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



SIi 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

"* at" ~ Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKİN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı | Parti 
Müjdat 1 Milliyetçi Hareket Pa 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arı kan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI v<? 
KATILMADI . ' 
KABUL 

,_ _ — _ — ; _ ;—: 



İn 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
ibrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI -1 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli Soyadı 
Antalya | OKUTAN 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın. 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir0 

Balıkesir 

SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sançar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
£M$&£f*ffi ICflgvC 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
K£e&M^^Pl\ Çrfirfil/t^ 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI * t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis -
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa' ' 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VÂRDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail ' 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 

ÇELİK Faruk 
GÜLENER (Fahrettin 
KARAPAŞAOGLU Mehmet Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - 1 
KABUL 
KATILMADI 



IH 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - C 
KABUL 
KABUL 

: : - . . • • • _ - . . . 



ÎH 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 
Sazığ 

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOGLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal 
Salih' 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket-Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI -' 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI. 
KABUL 
KABUL 
KABUL - 1 
KATILMADI 
KABUL 

• ' : • ' . . . - ' • 



İli 
! Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep*c 

Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMGĞLU * 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY • 

Adı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
ismail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - - 1 
KATILMADI 
KATILMADI 

I • 



İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

' 

Soyadı 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
MISTIKOĞLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyor Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi ' 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ . 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL * C 
KATILMADI 
KATILMADI 



İÜ 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
içel 
İçe! 
İçel ~1 
İçe! 
içel 
içel 
içel 
içel 
içel 
içel 
İçel 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AGAOGLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. Istemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol, Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
îötâhbul 
İstanbul 
istanbul os"' 
İstanbul 

Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - <? 
KABUL 
KATILMADI 

' - " T1 ' • — '• ' 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul ..' 
istanbul o i * ' 
istanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOGLU 
KOCAOGLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
OZTURK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI . 
KABUL - 1 
KABUL 
KABUL 

I 



İÜ 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ . 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOGLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Sadan 
Masum . 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
•i&n&mBl £A6 UL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL . 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
fâ£Bfc«S»l & 3 & / L c 
KATILMADI 
KATILMADI . *t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamofııf 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROGLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla . 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 

Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - 1 

Anavatan Partisi KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part | KABUL 

T 



in 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli ^ 
Kocaeli J v -
Kocaeii 

Soyad ı 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
OZBILEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi -
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

O y u 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL ~t 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya . 
Kütahya ""7;. 
Kütahya 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M.Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruypl Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

O y u 
KABUL 
K = & l ^ ^ ^ l £ / f / 3 T I 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - 6 
KATILMADI 
KABUL 

— — ; — — — • — , 



IH 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramâfîmaras 
Kahramanmaraş 

Soyadı 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
AR1NÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ . 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı 1 Parti 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 

Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi -
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI ; 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

Demokratik Sol P a r t j l ^ ^ ! ^ ^ © ! jr/IB ı/L~ 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ - i 
KABUL 
KATILMADI 

-



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 

Kahramanmaraş j SEZAL 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 

TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 

Mardin |MUSAOĞLU 
Mardin | ŞAHİN 
Mardin |TUĞMANER 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir. 
Nevşehir* ^ 
Nevşehir 

DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tun ay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
tâsssassşı. jj/föuc 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL . t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun '~/~ 
Samsun 

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROGLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı j Parti 
Doğan | Doğruycl Partisi 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp • 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 

Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi . 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Pah 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL ~6 
KABUL 
KABUL 



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 

Soyadı 
ÇINAROGLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER . 
AYTEKİN 

Tekirdağ DAYANIKLI 
Tekirdağ İLGÜN 
T e k i r d a ğ 0 " | SÜLÜN 
Tekirdağ. jZAMANTILI 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partish 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - i 
KATILMADI 

Demokratik Sol P a r t . J ^ ^ S Ş s Ş S k / ^ t c 



İli 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa ^ 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi. Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

O y u 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI -
&%s3gs&g!&ft-fcflftut^ 

KABUL 
KATILMADI 

ra>lllvSyij"TET'T C n ^ ^ L 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
ÇEKİMSER 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL - 1 
KATILMADI 
KATILMADI 

~ 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
•Zonguldak-
Zonguldak*" 
Zonguldak 

Soyadı 
Ş1HANLIOGLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY v 

BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOGLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet . 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisf 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Mustafa j Bağımsız Milletvekili 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 

Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - i 
KABUL 
KABUL 

1 



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman , 
Batman 
Şırnak 
Sımak--
Şirnak - ' 
Bârtih 

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan . 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

O y u 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL ~t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOGLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan. 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar' 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

-' - ° : 1 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI ' 

o • • • • • • 



Petrol Kirliliğinden Doğan Zarar ın Hukukî 
Uvgun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

550 [ 
188 f 

'4J 

Üye Sayısı 
Kabul edenler 
Mükkerrer Oy 
Toplam • 
Açık Üyel ik ler 

Sorumluluğu ile 
Verilen Oyların 

İlgili Ulu 
Sonucu: 

:192 
5 Kanunlaşmışt ı r . 

IH 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOĞLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 

Afyon ^ jAÇBA 
Afyon 
Afyon 

AKGAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Haüt 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
İsmet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasarı' 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
İsmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

r^ntı^aı tmuu 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI * ^ 
KABUL 
KATILMADI 

' • • • 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa ı 

Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arı kan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI ~ 
KATILMADI 
KATILMADI 

Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI - C 
KATILMADI 
KABUL 



! Iıı 
| Ankara 
j Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya' 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUGBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK ' 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
ibrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İH 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir t " 
Balıkesir . 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa ' 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
K Î ^ Î S ^ ^ I bQgı/c-

KAT1LMAD1 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

T^m&f^Zimsft /rJfel/L-
KATILMADI . 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI ~ C 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa ' 
Bursa 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 

VARDAR -. ' ' |Sebahat 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - C 
KATILMADI 
KATILMADI | 

• 



İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI * C 
KABUL 
KABUL 

1 



İli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ ' o E F 

Elazığ 

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENŞARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet-Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI. 
KABUL 
KABUL 
KABUL - C 
KATILMADI 
KABUL 

T 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep^ 
Gaziantep0 *" 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ. 
AY 
ILIKSOY 

Adı 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
ibrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 
Ali 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket. Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI -t 
KATILMADI 
KATILMADI 

> [ - " • • — •• ••• • 



İ1İ 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 
Mİ3TIKOĞLU 

Adı 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit • 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Demokratik Sol Part j KATILMADI' 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL ~t 
KATİLMADİ 
KATILMADI 

• • • • • 
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İü 
Hatay 

| Hatay 
j İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
içel 
içel 
İçel 
içel 
içel 
içel 
içel 
İçel 
içel 
içel 
İçel 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul -

-

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELIOGLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AGAOGLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL • 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI: - 1 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul _ 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul. 
istanbul 
istanbul 

'Soyadı 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil ' 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif / 

Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
İrfan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI ~t 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul o ; ? ' 
istanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇİOGLU 
KOCAOGLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN . 
ÖZTÜRK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol. Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi. 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

O y u 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI' 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

• ; ' - . - . 



İH 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
izmir 
izmir 
İzmir" 
İzmir 
izmir o c > 

izmir 

Soyadı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

Adı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B.Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

O y u 
KABUL ' 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
K J Û Ö ^ ^ ^ kmv^-

KATILMADI 
KABUL 

l\âa$i^&Mj\ £.4iS\/<— 
KATILMADI 

MS^SRîMErl t^rfki UL* 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars . . . 
Kastamonu*" 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYİOGLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
K£^BfâS&\ kAgv*— 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - 1 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

»[Kırklareli 
' Kırklareli 

Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Soyadı 
SERDAROĞLU 
TEKİNEL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 

K o c a e l i ' . * " JEKŞİ 
Kocaeli GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nura! 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

KABUL -<; 
KATILMADI 
KATILMADI 

I 



in 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya °*" .'. '..• 
Kütahya 

. 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
IZGI 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıuilah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

O y u 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI ~t 
KATILMADI 
KABUL 



İn 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya • 
Malatya 
Manisa 

Soyadı 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 

JAKGÜL 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 

Manisa JPAKDEMİRLİ 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahrarriatfmaras 
Kahramanmaraş 

SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 
KOCABAŞ 

Adı 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 
Metin 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
te^Sfe&S4*©! l<y^ & ı/zl 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

J6£&te&m\&K5v^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - C 
KABUL 
KATILMADI 



İ!i 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Mus 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir , 
Nevşehir °*" 
Nevşehir 

Soyadı 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOGLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOGLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOGLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 
TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

O y u 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
fâ^^^ fa&l/L* 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI *t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ördü 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 

Sakarya SAYHAN 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 

ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 

Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI . 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI * t 
KABUL 
KATILMADI 



İii 
Samsun 

1 Samsun 
i Samsun 
! Samsun • 
j Samsun 
! Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ^ ^ 
Tekirdağ"' ^ 
Tekirdağ 

Soyadı 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILI 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

i tssy^r tSH / ^ ü t A - i 



İli Soyadı 
Tokat | BALAK 
Tokat CEYLAN 
Tokat ] DAĞCIOĞLU 
Tokat i DOĞRU 
Tokat EREK 
Tokat i SOBACI 

Trabzon, jAŞIK 
Trabzon BAŞARAN 
Trabzon |BIÇAKÇIOĞLU 
Trabzon ÇELEBİ 
Trabzon | MALKOÇ 
Trabzon 

.; Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa _ 
Şanlıurfa o : r 

Şanlıurfa 

TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLP1NAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilef Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL ' 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

-K£5&&#?BI 'tc4&vu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI . 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI ' - 1 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 

Soyadı 
ŞİHANLIOGLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 

Van i ÇEVİK 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 

ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 

Yozgat j KAYALAR 
Yozgat İTURKER 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak" 
Zonguldak 

ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOĞLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - C 
KABUL 
KABUL 

- ı 



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Şırnak 
Sımak ^^ 
Şırnak' 0 w -
Bartm 

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOGLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol "Part |KâaEÖSS®l KA&VL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 

O 

— 



Petrol Kirli l iği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun- Kurulm 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Son 

Uye Say ıs ı 
Kabu l e d e n l e r :1 98 
Müke r re r Oy 
T o p l a m 
Açık Ü y e l i k l e r 

:550 J 

"M. 
199 «-J 

5 Kanun laşmış 

İH 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon ^ ^ 
Afyon ° *" 
Afyon 

Soyadı 
BİLDİK 
BİLİCİ 
BUDAK 
ÇULHAOGLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 
SEZER 
TEKİN 
VURSAVUŞ 
YILDIRIM 
BİLGİÇ 
BOZKURT 
FİRAT 
GÖKSU 
GÜLER 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİLA 

Adı 
İbrahim Yavuz 
Mehmet Ali 
Yakup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Haüt 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Ali 
ismet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasarı 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
İsmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 

Fazilet Partisi j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 

Kâassas^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
-K*^&f&E§l» gj 

Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
¥&&£H&\kA 
KABUL 
KABUL 

h?TT!BwABl £/ 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi jKATILMADI 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI • 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara _ 
Ankara' o c 

Ankara 

Soyadı 
KAYAYERL! 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda . 
Saffet Arıkan 
M. Zeki 
Şevkat 

ÇEVİK 1 Sedat 

Parti | Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. . -C 
KATİLMADİ 
KABUL 

-



İH 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya , _. 
Antalya °"" 
Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER • 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOĞAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Pârt 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI' 
KATILMADI- -t 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Artvin 
Artvin 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN .' 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza' 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer . 
M. Güven 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi. 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL . 
i ^ r l U - M A a i £V?^/yj_ 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

hdasscMiftyr t'-tfSc"-' 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI ~t 
KATILMADI 
KABUL 

ı 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

• Bitlis 
Bitlis 
Bolu 

: Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa ' 
Bursa" 

Soyadı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
teâSÖS^&l &}£UL 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI •• 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
DURAN-
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 
ASLAN 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Hakkı 
Hüseyin 
irfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 
Beyhan 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 

O y u 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
£>H-| M ivfAm CnOiyı— 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



İH 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne _ 
Elazığ ' ' 
Elazığ 

Soyadı 
AYKURT 
ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN : 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT : 

BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 
GÜL 

Adı 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan " 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatuilah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 
Mustafa 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI. 
KABUL 
H 3 ^ ^ ^ â W ^ ? £ n ^ 
KABUL ~t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep ** 
Gaziantep 

Soyadı 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
PO.LAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 
ILIKSOY 

Adı 
Latif 
AliRıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail' 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Ali 1 Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI ' " - <î 
KATILMADI 
KATILMADI 



- İli 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşhane 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hakkari 
Hakkari 
Hatay 
Hatay; 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 

Soyadı 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 

Adı 
İbrahim 
Ali 

TAŞAR ' | Mustafa Rüştü 
TİRYAKİ Mehmet Hanifi 
YILMAZ | Mustafa 
AKGÜN . | Hasan 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAIMOGLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 

Hatay |MISTIKOĞLU 

Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 
Levent 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Anavatan Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Bağımsız Milletvekili 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL --• 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL -C 
KATILMADI 
KATILMADI 

-— : , , ; ; 



ili 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
içel 
İçel 
içel 
içel 
içel 
içel 
İçel 
içel 
içel 
içe! 
içel 
içel 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

. 

Soyadı 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 
AKTAŞ 

Adı 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi" 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 
Ziya 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol'Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI - 1 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul .s 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
IİJâhbül 

Soyadı 
AL 
ANDİGAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 
GÜNDÜZ 

Adı 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa . 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif . 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 
irfan 

Parti 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 1 

Anavatan Partisi lj&£&3Ş&&{&}gi/Lİ 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

KATILMADI. 
fâû^asei/c^^J 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL . 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI - i 
KABUL . 
KATILMADI 



İli 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul ^""' 
istanbul 

Soyadı 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 
PAK 

Adı 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
ismail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 
Mehmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Miiliyetçİ Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
KABUL , 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL - C 
KABUL-
KABUL 



İN 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Soyad ı 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SOKMENOGLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BİÇAKÇIOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 
ÇÜMEN 

A d ı 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 
Mehmet 

Parti O y u 
Demokratik Sol Part 1 KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa|KATILMADI 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part j £ 6 ^ ^ ^ ! & f kAÇvL, 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part j i â ^ ^ s & g - ! ,£?-<? < ^ 
Anavatan Partisi I^vİ^&â^^/fc^iVi—. 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Milliyetçi Hareket PajKATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part-= 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
&g^^\k4£v^ 
KATILMADI". \ 
KABUL 
I ^ ^ ^ ^ S l &}£vi-
4&SS£gSM&\ frfâvJt-
KATILMADI ' •-C 
KATILMADI 
KABUL 



İ!i 
izmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 
izmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars _ 
Kasta rriörfu". 
Kastamonu 

Soyadı 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK . 
TANRI KULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 
DİLEKÇİ 

Adı 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 
M. Hadi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik SolPart 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Dogruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Dogruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

O y u 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI * C 
KATILMADI 
KABUL 



İii 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

[Kayseri 
Kırklareli 

^Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli" 
Kocaeli 

Soyadı 
SERDAROĞLU 
TEKİN EL 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOĞLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 
[GÖNÜL 

Adı 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
-Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Gumali 
Sefer 
Vecdi Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

-gSga-IUİggffifl tyjö^ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
Ks^BUSfe©! fcfrBvLr 
KABUL. . -& 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya ^ 
Kütahya ° ^ 
Kütahya 
- • • • ' 

Soyadı 
İMAMOĞLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 
KARAKUŞ 

Adı 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet / 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 
Şeydi 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
I4a^öçş&©l t4& T I 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI . t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya ' - • • 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kâhranîârîrfiaras 
Kahramanmaraş 

Soyadı 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY ; 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALİ 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN : 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 

Adı 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Aii 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 

KOCABAŞ | Metin 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi v 

Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

-
-
-

-
-
-
-
-
~ 
-

raSSBBhfc/fö «*• -
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

-
-
~ 

\^Hçjs^dAki\ &}gı/U.-
KATILMADi 

KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI - £ 
KABUL -
KATİLMADİ 

-
-
~ 
-
~ 



İli | Soyadı 
Kahramanmaraş |ÖZBAŞ 
Kahramanmaraş | SAĞLAM 
Kahramanmaraş JSEZAL 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Nevşehir 

TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOGLU 
ŞAHIN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOĞLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALOĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 

Nevşehi r 0 0 İELKATMIŞ 
Nevşehir TAŞKIN 

Adı 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim . 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tun ay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 
Mükremin-

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi -
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI . 

44*2£a*A&f ics}ti ı/{j 
j £Söaö» ı . /b f r? i /L . 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI * t 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu ı 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Samsun °*" 
Samsun 

Soyadı 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 

LKONYALl 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU " 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN J 
CENGİZ 
ÇAKAR 

Adı 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet-
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 
Mehmet 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL _ 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KABUL • -
KABUL .' 
KATILMADI - 1 
KABUL 
KATILMADI 



İÜ 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ ^ 
Tekirdağ ° c 

Tekirdağ 

Soyadı 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOGLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 
ZAMANTILİ 

Adı 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 
Ahmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI -1 
KATILMADI 
KABUL 



ili 
Tokat 
Tokat 
Tokat . 
Tokat 
Tokat . 
Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa ^ 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 
KARAVAR 

Adı 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

M. Ergün | Fazilet Partisi 
Reşat Milliyetçi Hareket Pa 
Ali Şevki | Doğruyol Partisi 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 
Ahmet 

Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi H3reket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI. 
KATILMADI 
KATILMADI 
•^^^m^\ £«auL 
KATILMADI 
KATILMADI 



" i 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak c 

Zonguldak 

Soyadı 
ŞIHANLIOĞLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 
CERRAHOGLU 

Adı 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
ilyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 
İsmail Hakkı 

Parti 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
ı^^^^©f tm^ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - t 
KABUL 
KABUL 



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 
Bayburt \ 
Karaman 
Karaman 
Karaman 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Şırhak °*" • 
Bartın 

Soyadı 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 
ÇAKAN 

Adı 
Hasan 
Ömer 
Murat -
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal' 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 
Zeki 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu : 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
K A ^ B Ö S I MCH/L. 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI -
KATILMADI 
KATİLMADİ. 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI - & 
KATILMADI 
KABUL 



1 
00 

1 

İli 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 
Yalova 
Karabük 
Karabük 
Karabük 
Kilis 
Kilis _ 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

Soyadı 
YAZICIOGLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ ..:, 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI . 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 





Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 279) 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nen Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/378) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-18252 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipo 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : Adalet Bakanlığının 13.10.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.69.1999/22627 

sayılı yazısı. 
Cürüm işleme için teşekkül oluşturmak ve telefon görüşmelerine ilişkin mahremiyeti ih

lâl suçlarını işlediği iddia olunan Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkında 
tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 13.10.1999 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.69.1999 122627 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve telefon görüşmelerine ilişkin mahremiyeti ihlâl 
suçlarını işlediği iddia olunan Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkında yapılan hazırlık soruşturması sıra
sında, adı geçenin Diyarbakır İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Doku
nulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 27.9.1999 gün, Hz. 1999/969 sayılı yazısıyla alınmakla birlik
te takdim kılınmıştır. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğine delaletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 

2.12.1999 

jlu'nun Yasama Dokunulmazlığı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 1.12.1999 

Esas No.: 3/378 
Karar No.: 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekili 
Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazı
sı, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla cürüm işlemek 
için teşekkül oluşturmak ve telefon mulakematı mahremiyetini ihlâl suçu isnat olunan Diyarbakır 
Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onlan ayncalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yaranna uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklannın bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak Diyarba
kır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona er
mesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 

Sözcü 
Ş. Bülent Yahnici 

Ankara 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 

Üye 
H. Tayfun İçli 

Ankara 
(Muhalif) 

Başkanvekili 
N.Kemal Atahan 

Hatay 
(Dokunulmazlığın kaldınlması gerekir) 

Kâtip 
Sühan Özkan 

İstanbul 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Salih Çelen 
Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 279) 
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Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Erzurum 
Üye 

Edip Özgenç 
İçel 

(Muhalifim) 
Üye 

Cavit Kavak 
İstanbul 

(Muhalif) 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 

Üye 
Turhan Tayan 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Adnan Fatin Özdemir 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 
Üye 

Süleyman Arif Emre 
İstanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Özcan 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
(Muhalifim) 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Nacar 

Kilis 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 

(S. Sayısı: 279) 



_ 4 -

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

A. Nazlı Ilıcak 
İstanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

(Muhalifim) 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Üye 
Süleyman Turan Çirkin 

Hatay 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
(Muhalefet) 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibannı korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 279) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 280) 

Aydın Milletvekili Ali Miza Gönül'ün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/379) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 2.11.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-18253 

Konu: Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 18.10.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.13.1995/023036 

sayılı yazısı. 

6136 Sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ve 
meskûn mahalde silâh suçunu işlediği iddia olunan Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül hakkın
da tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönde
rilmiştir. 

Türlüye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğim arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 18.10.1999 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.O3.O.CİG.O.O0.0O.O.l.128.13.1995/023036 

Konu : Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

6136 Sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ve mes
kûn mahalde silâh atmak suçunu işlediği iddia olunan Ali Rıza Gönül hakkında yapılan hazırlık so
ruşturması sırasında, adı geçenin, Aydın İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasa
ma Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Nazilli Cumhuriyet 
Başsavcılığının 28.9.1999 gün ve 4/52 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 1.12.1999 

Esas No.: 3/379 
Karar No.: 73 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Aydın Milletvekili Ali 

Rıza Gönül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla 6136 Sayılı 
Kanuna muhalefet ve meskûn mahalde silâh atmak suçu isnat olunan Aydın Milletvekili Ali Rıza 
Gönül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığım; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak Aydın Mil
letvekili Ali Rıza Gönül hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Sözcü 

Ş. Bülent Yahnici 
Ankara 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 

Üye 
H. Tayfun İçli 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Erzurum 

Başkanvekili 
N. Kemal Atahan 

Hatay 
Kâtip 

Sühan Özkan 
İstanbul 

Üye 
M. Zeki Sezer 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Salih Çelen 

Antalya 

Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 280) 
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Üye 
Edip Özgenç 

İçel 
(Muhalifim) 

Üye 
Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Turhan Tayan 
Bursa 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 
Adana 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

A. Nazlı Ilıcak 
İstanbul 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
(Muhalifim) 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Mehmet Nacar 
Kilis 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
Üye 

Beyhan Aslan 
Denizli 

Üye 
Süleyman Turan Çirkin 

Hatay 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

(Muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 280) 



Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 280) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 281) 

Afyon Milletvekili Mehmet Telek'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/380) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 2.11.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/18254 
Konu : Afyon Milletvekili Mehmet Telek'in Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 18.10.1999 tarih ve B.O3.O.CİG.O.0O.00.O.-1.128.72.1999/023080 

sayılı yazısı. 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 

Afyon Milletvekili Mehmet Telek hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 18.10.1999 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.-1.128.72.1999/023080 
Konu: Afyon Milletvekili Mehmet Telek'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 

Afyon Milletvekili Mehmet Telek hakkında Afyon Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebe
biyle yapılan yargılama sırasında, adı geçenin Afyon İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında usulü muamelelerin durdurul
masına ve evrakın Afyon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair, Afyon Asliye Ceza 
Mahkemesinin 21.9.1999 gün ve 1998/1165 Esas-1999/1227 sayılı kararını havi dosya anılan yer 
Cumhuriyet Başsavcılığının 27.9.1999 gün ve 1999/2349 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Afyon Milletvekili Mehmet Telek hakkında yargılamaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 1.12.1999 
Esas No.: 3/380 
Karar No.: 67 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Afyon Milletvekili 

Mehmet Telek'in Yasama Dokulmazlığnım Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçu isnat olunan Afyon Milletvekili Mehmet Telek 
hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiş
tir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi-
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıkların bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Afyon 
Milletvekili Mehmet Telek hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 

Sözcü 
Ş. Bülent Yahnici 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
H. Tayfun İçli 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Erzurum 

Başkanvekili 
N. Kemal Atahan 

Hatay 

Kâtip 
Sühan Özkan 

İstanbul 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Salih Çelen 
Antalya 

Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi- (S. Sayısı: 281) 
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Üye 
Edip Özgenç 

içel 
(Muhalifim) 

Üye 
Cavit Kavak 

istanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir , 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 
Turlum Tayan 

Bursa 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 
Adana 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Üye 
Mehmet Sadrı Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

A. Nazlı Ilıcak 
istanbul 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

istanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Mehmet Nacar 

Kilis 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
Üye 

Beyhan Aslan 
Denizli 

Üye 
Süleyman Turan Çirkin 

Hatay 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

(Muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 281) 



Üye 

Edip Özbaş 
Kahramanmaraş 

Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 

Yekta Açıkgöz 
- Samsun 

(Muhalefet) 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmalan en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığmağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 281) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 282) 

istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/381) 

T.C: 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 2.11.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/18255 
Konu : istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın 

Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 18.10.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.-1.128.76.1999/023102 
sayılı yazısı. 

Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Aydın 
Ayaydın hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanhğı'mn ilgi yazısının su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 18.10.1999 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı .B.03.0.CİG.0.00.00.0.-1.128.76.19991023102 

Konu : istanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Aydın Ayaydın hakkında yapılan 

hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin, istanbul İlinden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, İstan
bul Cumhuriyet Başsavcılığının 28.9.1999 gün ve 1999/675 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte tak
dim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof.Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 1.12.1999 

Esas No. : 3/381 
Karar No.: 58 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili 

Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokulmazlığının Kaldırılması Hakbnda Başbakanlık yazısı, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onlan ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıkların bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak İstan
bul Milletvekili Aydın Ayaydın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar verilmiştir. .. 

Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 

Sözcü 
Ş. Bülent Yahnici 

Ankara 
Üye 

Ahmet İyimaya 
Amasya 

Üye 
H. Tayfun İçli 

Ankara 
Üye 

Ayvaz Gökdemir 
Erzurum 

Üye 

Başkanvekili 

N. Kemal Atahan 
Hatay 

(Dokunulmazlığın kaldırılması gerekir) 

Kâtip 
Sühan Özkan 

İstanbul 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Salih Çelen 
Antalya 

Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 
Üye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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Üye 
Edip Özgenç 

İçel 
(Muhalifim) 

Üye 
Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir 

Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 

Turfıan Tayan 
Bursa 

Üye 
Adnan Fatin Özdemir 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 
Yasin Hatiboğlıı 

Çorum 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
"Mustafa Verkaya 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Nacar 
Kilis 

(Muhalifim) 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

(Muhalifim) 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

Üye 

Nazire Karakuş 
istanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
(Muhalefet) 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 

(Muhalifim) 
Üye 

Edip Özbaş 
Kahramanmaraş 

(Muhalifim) 
Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

(Muhalifim) 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
(Muhalifim) 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız, suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 282) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 283) 

Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/382) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 2.11.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310118256 
Konu : Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 20.10.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.OO.00.0.-U28.62.1999/23234 
sayılı yazısı. 

Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan 
Sakarya Milletvekili Nezir Aydın hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 20.10.1999 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.03.0.CİG.0.00.00.0.-1.128.62.1999/23234 

Konu : Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın Yasama Dokunulmazlığı 
BAŞBAKANLIĞA 

Devletin Askerî Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan Nezir 
Aydın hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Sakarya İlinden Milletvekili 
seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenle
nen fezlekeli evrak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 7.10.1999 gün, 1999/517 sayılı yazısıyla 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Sakarya Milletvekili Nezir Aydın hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Prof.Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 2.12.1999 
Esas No.: 3/382 
Karar No.: 63 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Sakarya Milletvekili 

Nezir Aydın'ın Yasama Dokulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı 
Komisyonumuzun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla Türk Silahlı 
Kuvvetlerini alenen tahkir etmek suçu isnat olunan Sakarya Milletvekili Nezir Aydın hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onlan ayncalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığım; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklann bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasa'nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın beyanlarının tahkir ve tezyif amacını 
değil siyasî gelişmeleri eleştirme amacını taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle Sakarya Milletvekili Nezir 
Aydın hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatımn sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanyekili 
Ertuğrul Yalçmbayır N. Kemal Atanan 

Bursa Hatay 

Kâtip Üye 

Sühan Özkan Ahmet İyimaya 
İstanbul Amasya 

Üye Üye 

M. Zeki Sezer H.Tayfun İçli 
Ankara Ankara 

(Muhalif) 

Üye Üye 

Salih Çelen Ayvaz Gökdemir 
Antalya Erzurum 

\ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 283) 



Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Turlum Tayan 
Bursa 

(Muhalifim) 
Üye 

Adnan FatinOzdemir 
Adana 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 

Üye 
Edip Özgenç 

İçel 
(Muhalifim) 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
(Muhalifim) 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Mehmet Nacar 
Kilis 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 
Üye 

Ali Arabacı 
Bursa 
Üye 

Beyhan Aslan 
Denizli 

(Muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 283) 
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Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

A. Nazlı İlıcak 
İstanbul 

Üye 

Edip Özbaş 
Kahramanmaraş 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 

Üye 

Yaş ar Topçu 
Sinop 

Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

Üye 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

(Muhalif) 
Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 

Yekta Açıkgöz 
Samsun 

(Muhalefet) 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız, suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 283) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

-T.B.M.M. (S. Sayısı: 284) 

İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı îlıcak'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/383) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 2.11.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310118257 
Konu: İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı îlıcak'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: Adalet Bakanlığının 20.10.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.64.1999/23243 
sayılı yazısı. 

Devletin Askerî Kuvvetlerini neşren tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan 
İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı ' 20.10.1999 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.64.1999/023243 
Konu : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı îlıcak'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Devletin Askerî Kuvvetlerini neşren tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia olunan Ayşe 

Nazlı Ilıcak hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin İstanbul İlinden Milletve
kili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzen
lenen fezlekeli evrak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 14.9.1999 gün, Ceza M. 1999/507 sa
yılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp, 
kaldırılmaması hususunda gereğine delaletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Ânayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 1.12.1999 

Esas No.: 3/383 
Karar No.: 56 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili 

A. Nazlı Ilıcak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldmlması Hakkında Başbakanlık yazısı İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla, Devletin As
kerî Kuvvetlerini neşren tahkir ve tezyif etmek suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili A. Nazlı Ilı
cak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatımn sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

İstanbul Milletvekili A. Nazlı Ilıcak Komisyonumuza gelerek sözlü savunma yapmıştır. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığım; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. İstanbul Milletvekili A. Nazlı Ilıcak'ın beyanlarının tahkir ve tezyif 
amacını değil, siyasî gelişmeleri eleştirme amacını taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle İstanbul Milletve
kili A. Nazlı Ilıcak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili 

Ertuğrul Yalçınbayır N. Kemal Atahan 
Bursa Hatay 

(Muhalifim) 
Sözcü Kâtip 

Ş. Bülent Yahnici Sühan Özkan 
Ankara İstanbul 

Üye Üye 
Ahmet İyimaya M. Zeki Sezer 

Amasya Ankara 
(Muhalifim) 

Üye Üye 
H. Tayfun İçli Salih Çelen 

Ankara Antalya 
(Muhalif) 

Üye Üye 
Ayvaz Gökdemir Melvnet Şandır 

Erzurum Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 284) 
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Üye 
Edip Özgenç 

içel 
(Muhalifim) 

Üye 
Cavit Kavak 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

istanbul 
Üye 

Işın Çelebi 
izmir 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 
Turhan Tayan 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Adnan Fatin Özdemir 

Adana 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 
Üye 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 

Üye 
Süleyman Arif Enire 

istanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

istanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Mehmet Nacar 

Kilis 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 
Üye 

Ali Arabacı 
Bursa 
Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

Üye 
Nazire Karakuş 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 284) 
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Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
(Muhalefet) 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 284) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 285) 

Konya Milletvekili Lütfı Yalman'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/384) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 2.11.1999 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-3101'18258 
Konu: Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRICİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 20.10.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.75.1999/23276 

sayılı yazısı. 
Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği id

dia olunan Konya Milletvekili Lütfi Yalman hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 20.10.1999 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.75.1999/023276 
Konu : Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçunu işlediği iddia 

olunan Lütfı Yalman hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasında, adı geçenin Konya İlinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkın
da düzenlenen fezlekeli evrak, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 28.9.1999 gün, Hz. 5316 sayılı 
yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Konya Milletvekili Lütfı Yalman hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldı
rılmaması hususunda gereğine delaletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 1.12.1999 

Esas No.: 3/384 
Karar No.: 64 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 4.11.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Konya Milletvekili Lütfi 

Yalman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı Komisyonumu
zun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Ha
zırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 16.11.1999 günlü raporuyla devletin emni
yet kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahkir etmek suçu isnat olu
nan Konya Milletvekili Lütfı Yalman hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasamn 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Konya Milletvekili Lütfı Yalman'ın beyanlarının tahkir ve tezyif amacını 
değil siyasî gelişmeleri eleştirme amacını taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle Konya Milletvekili Lütfi 
Yalman hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine ka
rar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili 

Ertuğrul Yalçınbayır N. Kemal Atahan 
Bursa Hatay 

(Muhalifim, dokunulmazlığın 
kaldırılması gerekir) 

Kâtip Üye 
Sühan Özkan Ahmet İyimaya 

İstanbul Amasya 
Üye Üye 

M. Zeki Sezer H. Tayfun İçli 
Ankara Ankara 

(Muhalif) 
Üye Üye 

Salih Çelen Ayvaz Gökdemir 
Antalya Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 285) 
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Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 
Üye 

Işın Çelebi 
İzmir 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 
Üye 

Turhan Tayan 
Bursa 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 
Adana 
Üye 

Ramazan Toprak 
Aksaray 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 

üye 
EdipÖzgenç 

İçel 
(Muhalifim) 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
(Muhalifim) 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
Üye 

Mehmet Nacar 
Kilis 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
Üye 

Beyhan Aslan 
Denizli 

(Muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 285) 
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Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

A. Nazlı İlıcak 
istanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Üye 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

(Muhalif) 
Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile ilgili Muhalefet Şerhimin Açık

lamasıdır : 
Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 

suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız, suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan .. 
izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 285) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (8. Sayısı: 286) 

Adana Milletvekilleri Recai Yıldırım ve Ali Halaman'ın Ya
sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele

rinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/251) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 28.6.1999 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/08786 
Konu: Adana Milletvekilleri Recai Yıldırım ve Ali Halaman'ın Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 14.6.1999 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.27.1999/13504 sa

yılı yazısı. 
298 sayılı Kanuna muhalefet suçunu işledikleri iddia olunan Adana Milletvekilleri Recai 

Yıldırım ve Ali Halaman hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 
ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 14.6.1999 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.27.1999/013504 
Konu : Adana Milletvekilleri Recai Yıldırım ve Ali Halaman'ın Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 
298 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Recai Yıldırım ve Ali Halaman hak

lannda yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenlerin Adana İlinden Milletvekili seçildikle
rinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazhklannm kaldınlması için haklannda düzenlenen 
fezlekeli evrak, Adıma Cumhuriyet Başsavcılığının 18.5.1999 gün ve 14/A-1990 sayılı yazısıyla 
alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Adana Milletvekilleri Recai Yıldırım ve Ali Halaman hakkında soruşturmaya devam olunabil
mesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldınlmaması hususunda gereğine delaletlerini arz ederim. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 30.11.1999 

Esas No.: 3/251 
Karar No.: 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 1.7.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Adana Milletvekili Ali Ha-

laman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı Komisyonumuzun 
8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Hazırlık 
Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 3.8.1999 günlü raporuyla yasaklanmış yer
lere afiş yapıştırmak suçu isnat olunan Adana Milletvekili Ali Halaman hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Adana Milletvekili Ali Halaman Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Komisyonumuz Adana Milletvekili Ali Halaman'ın eylemini siyasî faali
yet kapsamında değerlendirmiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekili 

Ertuğrul Yalçınbayır N. Kemal Atahan 
Bursa Hatay 
Sözcü Kâtip 

Ş. Bülent Yahnici Sühan Özkan 
Ankara İstanbul 

Üye Üye 
Ahmet İyimaya M. Zeki Sezer 

Amasya Ankara 
(Çekimser) 

Üye Üye 
H. Tayfun İçli Salih Çelen 

Ankara Antalya 
(Muhalif) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 286) 
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Üye 

Ayvaz Gökdemir 
Erzurum 

Üye 

Edip Özgenç 
içel 

(Muhalifim) 
Üye 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Üye 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Üye 

Işın Çelebi 
izmir 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 

Mehmet Kundakçı 
Osmaniye 

Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 
Mehmet Nacar 

Kilis 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
(Çekimser) 

Üye 

Mehmet Şandır 

Hatay 
Üye 

Süleyman Arif Emre 
İstanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

istanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Mustafa Verkaya 
İstanbul 

Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Sadık Yakut 
Kayseri 

Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 

Turhan Tayan 
Bursa 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 
Adana 
Üye 

Ramazan Toprak 
Bursa 
Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 286) 
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Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 
Üye 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

Nazire Karakuş 
istanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
(Muhalefet) 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanım tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmalan en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zanmyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
izmir 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 30.11.1999 

Esas No.: 31251 
Karar No. : 27 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 1.7.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Adana Milletvekili Recai 

Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı Komisyonumu-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 286) 
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zun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan Ha
zırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 3.8.1999 günlü raporuyla yasaklanmış yer
lere afiş yapıştırmak suçu isnat olunan Adana Milletvekili Recai Yıldırım hakkındaki kovuşturma
nın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onlan ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığım; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Komisyonumuz Adana Milletvekili Recai Yıldırım'ıneylemini siyasî fa
aliyet kapsamında değerlendirmiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona erme
sine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 
Sözcü 

Ş. Bülent Yahnici 
Ankara 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 

Üye 
H.Tayfun İçli 

Ankara 
(Muhalif) 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Erzurum 
Üye 

Edip Özgenç 
İçel 

(Muhalifim) 
Üye 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Başkanvekili 
N. Kemal Atahan 

Hatay 
Kâtip 

Sühan Özkan 
İstanbul 

Üye 
M. Zeki Sezer 

Ankara 
(Çekimser) 

Üye 
Salih Çelen 

Antalya 

Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 
Üye 

Süleyman Arif Emre 
İstanbul 

Üye 
Osman Küıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 286) 
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Üye 

Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Üye 

Işın Çelebi 

İzmir 

Üye 

Mustafa Kamalak 

Kahramanmaraş 

Üye 

Mehmet Kundakçı 
Osmaniye 

Üye 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 

Mehmet Nacar 
Kilis 

Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 
Üye 

Ali Arabacı 
Bursa 

Üye 

Beyhan Aslan 
Denizli 

Üye 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 

Üye 

Edip Özbaş 
Kahramanmaraş 

Üye 

Mustafa Verkaya 

İstanbul 

Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Sadık Yakut 
Kayseri 

Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 

Turhan Tayan 

Bursa 
Üye 

Adnan Fatin Özdemir 

Adana 

Üye 

Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

(Muhalifim) 

Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 286) 
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Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 

Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

\ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Üye 

Yekta Açıkgöz 
Samsun 

Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklandın 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 286) 





Dönem: 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 288) 

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ile Diyarbakır Millet
vekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporları (3/179) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 20.10.1998 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12.310/18976 

Konu: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ile Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 16.10.1998 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.57/1998/25441 

sayılı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işledikleri iddia olunan Kırıkkale Milletvekili Kemal 

Albayrak ile Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkında tanzim edilen soruştur
ma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 16.10.1998 
Sayı: B.,03.O.CİG.,0.00.,00.,0.1.128.57.1998.025441 

Konu: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işledikleri iddia olunan Kemal Albayrak ve Ömer Vehbi Ha-

tipoğlu'na ilişkin Ankara 12 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 1998/804 esas sayısında kayıtlı dava 
ile ilgili dosya adı geçenlerin Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılması işlemlerinin yerine geti
rilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine dair 15.9.1998 günlü karan uyarınca dü
zenlenen fezlekeli evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 29.9.1998 gün ve 1998/593 sayılı ya
zısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 
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Kınkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hak
larındaki kamu davasının görülmesine devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması husu
sunda gereğine delaletleri arz olunur. 

Hasan Denizkurdu 
Adalet Bakanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon 29.11.1999 
Esas No. : 3/179 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 17.6.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kırkkale Milletvekili Ke

mal Albayrak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı Komisyo
numuzun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kuru
lan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 28.7.1999 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanmak suçu isnat olunan Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak hakkındaki kovuşturmanın 
milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onlan ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır: Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak Kırıkkale 
Milletvekili Kemal Albayrak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Ertuğrul Yalçınbayır N. Kemal Atahan 

Bursa Hatay 
(Kaldırılması yönünde muhalifim) 

Kâtip Üye 
Sühan Özkan Ahmet İyimaya 

İstanbul Amasya 
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Üye 
M. Zeki Sezer 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üye 
Salih Çelen 

Antalya 
Üye 

Mehmet Şandır 
Hatay 

(Muhalifim) 
Üye 

Süleyman Arif Emre 
istanbul 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
(Muhalif) 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
(Muhalifim) 

Üye 
Adnan Fatin Özdemir 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 
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Üye 
H. Tayfun İçli 

Ankara 
(Muhalif) 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Erzurum 
Üye 

Edip Özgenç 
İçel 

(Muhalifim) 
Üye 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 
Üye 

Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Nacar 

Kilis 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 
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Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 

Üye 
A. Nazlı Ilıcak 

İstanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
Üye 

İsmail Çevik 
Nevşehir 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

Üye 
Süleyman Turan Çirkin 

Hatay 
(Muhalifim) 

Üye 
Nazire Karakuş 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 
Üye 

Yekta Açıkgöz 
Samsun 

(Muhalefet) 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : • 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklandın 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 29.11.1999 

Esas No.: 3/179 
Karar No.: 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 17.6.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekili 

Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazı
sı Komisyonumuzun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, içtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 
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Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 28.7.1999 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanmak suçu isnat olunan Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuştur
manın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onlan ayncalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yaranna uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması 
amacına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı 
ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği dikkate alınarak Diyar
bakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzereYüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 

Kâtip 
Sühan Özkan 

istanbul 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Salih Çelen 
Antalya 

Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 
(Muhalifim) 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

İstanbul 
Üye 

Osman Kılıç 
istanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Mustafa Verkaya 
istanbul 

(Muhalifim) 

Başkanvekili 
N. Kemal Atahan 

Hatay 
(Kaldırılması yönünde muhalifim) 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Üye 

H. Tayfun İçli 
Ankara 

(Muhalif) 
Üye 

Ayvaz Gökdemir 
Erzurum 

Üye 
Edip Özgenç 

içel 
(Muhalifim) 
- Üye 
Cavit Kavak 

istanbul 
Üye 

Mehmet Ali Şahin 
istanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

izmir 
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Üye 
Mehmet Özcan 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
(Muhalif) 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
(Muhalifim) 

Üye 
Adnan Fatin Özdemir 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 

Üye 
Yasin Hatiboğlu 

Çorum 
Üye 

Mehmet Sadri Yıldırım 
Eskişehir 

Üye 
A. Nazlı Ilıcak 

istanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
(Muhalifim) 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 
(Muhalifim) 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 
Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Üye 
Mehmet Nacar 

Kilis 
(Muhalif) 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 

Üye 
Ali Arabacı 

Bursa 
(Muhalifim) 

Üye 
Beyhan Aslan 

Denizli 
Üye 

Süleyman Turan Çirkin 
Hatay 

(Muhalifim) 
Üye 

Nazire Karakuş 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Sevgi Esen 
Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
(Muhalefet) 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 
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Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile İlgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 288) 





Dönem: 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 289) 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ile Kırıkkale 
Milletvekili Kemal Âibayrak'ın Yasama Dokunulmazlılıkla-
rmm Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/184) 
T.C. 

Başbakanlık 
Personel ve Prensipler 7.1.1999 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-00385 

Konu: Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve Kırıkkale Milletvekili Kemal Âibayrak'ın 
Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECÜSÎ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 5.1.1999 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.70.1998/000063 sayı

lı yazısı. 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Diyarbakır Milletvekili Ömer 

Vehbi Hatipoğlu ile Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak hakkında tanzim edilen soruştur
ma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 5.1.1999 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.0.1.128.70.1998-000063 

Konu: Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve Kırıkkale Milletvekili Kemal Âibayrak'ın 
Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 
Görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği iddia olunan Ömer Vehbi Hatipoğlu ve Kemal Al

bayrak haklarında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenlerin Diyarbakır ve Kırıkkale İl
lerinden Milletvekili seçildiklerinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılma
sı için haklarında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 24.12.1998 gün 
ve Hz. 1998/100865 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak hak
larında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü 
maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda, gereğine de
laletleri arz olunur. 

Hasan Denizkurdu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 2911.1999 
Esas No.: 3/184 
Karar No.: 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 17.6.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kırıkkale Milletvekili Ke

mal Albayrak'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı Komisyo
numuzun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kuru
lan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 28.7.1999 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis
yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 
olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Kırık
kale Milletvekili Kemal Albayrak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Ertuğrul Yalçınbayır N. Kemal Atahan 

Bursa Hatay 
(Kaldırılması yönünde muhalifim) 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Üye 

H. Tayfun İçli 
Ankara 

(Muhalif) 
Üye 

Ayvaz Gökdemir 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 289) 

Kâtip 
Sühan Özkan 

İstanbul 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Salih Çelen 
Antalya 
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Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 
(Muhalif) 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

istanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

istanbul 
Üye 

İşın Çelebi 
izmir 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 

Üye 
Mehmet Nacar 

Kilis 

Üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 
Üye 

Ali Arabacı 
Bursa 
Üye 

Beyhan Aslan 
Denizli 

Üye 
Süleyman Turan Çirkin 

Hatay 
(Muhalifim) 

Üye 
Nazire Karakuş 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Edip Özgenç 

İçel 
(Muhalifim) 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Özcan 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
(Muhalif) 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
(Muhalifim) 

Üye 
Adnan Fatin Özdemir 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

A. Nazlı İlıcak 
İstanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
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Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 
Üye 

Yekta Açıkgöz 
Samsun 

(Muhalefet) 
Üye 

Yahya Akman 
Şanlıurfa 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldınlması ile ilgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdamnı tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklandın 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 

25.11.1999 
Mehmet Özcan 

izmir 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 29.11.1999 
Esas No.: 3/184 
Karar No.: 17 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlıkça 17.6.1999 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekili 

Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığımn Kaldınlması Hakkında Başbakanlık yazısı 
Komisyonumuzun 8.7.1999 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 28.7.1999 günlü raporuyla görevi kötüye 
kullanma suçu isnat olunan Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturma
nın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu Komisyonumuza yazılı savunma vermiştir. 
Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile Hazırlık Komisyonu raporunu inceleyen Karma Komis

yonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi 
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıklann (dokunulmazlıkların) tanındığını, 
ancak böyle farklı bir statünün onları ayncalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 289) 



- 5 -

olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalış
malarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması ama
cına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasamn 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve 
bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Diyar
bakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 

Kâtip 
Sühan Özkan 

İstanbul 
Üye 

M. Zeki Sezer 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Salih Çelen 
Antalya 

Üye 
Mehmet Şandır 

Hatay 
(Muhalif) 

Üye 
Süleyman Arif Emre 

istanbul 

Üye 
Mehmet Ali Şahin 

İstanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 

Üye 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Sadık Yakut 

Kayseri 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 

Başkanvekili 
N. Kemal Atahan 

Hatay 
(Kaldırılması yönünde muhalifim) 

Üye 
Ahmet İyimaya 

Amasya 
Üye 

H. Tayfun İçli 
Ankara 

(Muhalif) 
Üye 

Ayvaz Gökdemir 
Erzurum 

Üye 
Edip Özgenç 

İçel 
(Muhalifim) 

Üye 
Osman Kılıç 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Verkaya 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Özcan 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Kundakçı 

Osmaniye 
(Muhalif) 

Üye 
Emin Karaa 

Kütahya 
(Muhalifim) 
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Üye 
Mehmet Nacar 

Kilis 
(Muhalifim) 

üye 
Dengir Mir Mehmet Fırat 

Adıyaman 
Üye 

Ali Arabacı 
Bursa 
Üye 

Beyhan Aslaı 
Denizli 

Üye 
Süleyman Turan Çirkin 

Hatay 
(Muhalifim) 

Üye 
Nazire Karakuş 

istanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Sevgi Esen 

Kayseri 

Üye 
Yekta Açıkgöz 

Samsun 
(Muhalefet) 

Üye 
Yahya Akman 

Şanlıurfa 

Üye 
Adnan Fatin Özdemir 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Ramazan Toprak 

Aksaray 
Üye 

Yasin Hatiboğlu 
Çorum 

Üye 
Mehmet Sadri Yıldırım 

Eskişehir 
Üye 

A. Nazlı Ilıcak 
İstanbul 

Üye 
Edip Özbaş 

Kahramanmaraş 
(Muhalif) 

Üye 
İsmail Çevik 

Nevşehir 
(Muhalifim) 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Bazı Milletvekillerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması ile ilgili Muhalefet Şerhimin Açık
lamasıdır : 

Siyasetin, Milletvekillerinin ve TBMM'nin itibarını korumak ve kamu vicdanını tatmin için, 
suç isnadıyla karşılaşan Milletvekillerinin yargı önüne çıkarak aklanmaları en doğal, önlenemez 
haklarıdır. 

Kamuoyunda, haklı-haksız suçlu zannıyla Milletvekilliğinin sürdürülmesi, demokrasimizin 
sağlıklı gelişmesinin en büyük engelidir. 

Yasama Dokunulmazlığının, suç sanıklarının sığınağı olmaması temel ilke olmalıdır. 
25.11.1999 

Mehmet Özcan 
İzmir 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 317) 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/620) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 24.1.2000 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10110]-71388 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.1.2000 
tarihinde kararlaştırılan "Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde 1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran 
27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 4.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanmıştır. Bu Kanun, yayımını izleyen tarihten itibaren 3 ay sonra yürürlüğe gire
cektir. 

İthalat işlemlerinin katma değer vergisi karşısındaki durumu Gümrük Kanunu hükümlerine pa
ralel olarak belirlenmekte. Katma Değer Vergisi Kanununda Gümrük Kanununa atıflar yapılmakta
dır. Bu nedenle Gümrük Kanununda yapılan değişiklik doğal olarak Katma Değer Vergisi Kanunu
nu da doğrudan etkilemiştir. İthalat işlemleri ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Kanununda yer 
alan düzenlemelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununa paralel hale getirilmesi amacıyla bu Tasarı ha
zırlanmıştır. 

Öte yandan, Tasarı ile, deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olan mallara ait katma değer 
vergisinin indirimine imkân tanınmaktadır. 

Tasarı ile ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5.2.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nede
niyle, 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin 
hükümlerinde düzenlemeler yapılmıştır. 

Akaryakıt ürünlerindeki otomatik fiyatlandırma mekanizması vasıtasıyla dünya petrol fiyatla
rındaki değişimler yurtiçi akaryakıt ürün fiyatlarına otomatik olarak yansımaktadır. 1999 yılının 
Mart ayından itibaren dünya petrol fiyatlarındaki hızlı yükselme nispî vergileme ile birleşince yur
tiçi fiyatlar nedeniyle iç piyasadaki akaryakıt ürünleri fiyatı daha hızlı yükselmiştir. Vergilemede 
esas olan verginin fiyatlar karşısında zaman içinde tarafsız bir etkiye sahip olmasıdır. Bu Kanun ile 
nispî vergilemeden maktu vergilemeye geçilerek akaryakıt tüketim vergisi daha rasyonel bir yapı
ya kavuşturulmaktadır. Ancak enflasyonist ortamda maktu vergiler kısa zamanda aşınarak değerini 
yitirmektedir. Bu nedenle uygulanan maktu miktarlar toptan eşya fiyatları indeksine bağlanarak re-
el olarak değerini koruması sağlanmıştır. 
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Diğer taraftan tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisinin Hazineye daha hızlı intikal ederek re-
el değerini koruması için vergi ödeme dönemi kısaltılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer 
alan ithalat istisnası, Gümrük Kanununun bazı maddelerine atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. 
Yapılan değişiklikle, yürürlükten kaldırılan 1615 sayılı Gümrük Kanunu maddelerine yapılan atıf
lar, yeni 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddelerine uygun hale getirilmektedir. 

Bu çerçevede, aktarma rejimi 4458 sayılı Gümrük Kanununda transit rejimi içerisinde düzen
lendiğinden madde metninden çıkarılmış, gümrük sahası ibaresi, gümrük hizmetlerinin verildiği 
gümrüklü sahalar olarak değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 
hariçte işleme rejimi ve geri gelen eşyaya ilişkin hükümlerine göre geri gelen eşyanın yurtdışında 
kazandığı değer farkının istisnaya dahil olmadığına açıklık getirilmektedir. Geri gelen eşyanm güm
rük vergisi muafiyet veya istisnalarından yararlanamadığı, hallerde, bu fıkra hükmünün uygulana
mayacağı tabiidir. 

Madde 2. - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49 uncu maddesi, gümrük vergisi te
minata bağlanan işlemler için katma değer vergisinin de teminata bağlanmasını öngörmektedir. 

İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithaline ait gümrük vergisinin çeşit
li nedenlerle teminata bağlanamadığı durumlarda, katma değer vergisini teminata bağlatmak sure
tiyle işlem yaptırma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmekte, bu gibi hallerde ortaya çıka
bilecek sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan, teminatlı işlem yapılacak haller ile te
minat uygulamasının usul ve esaslarını belirleme konusunda da Maliye Bakanlığı yetkili kılınmak
tadır. 

Madde 3. - Madde ile; Katma Değer Vergisi Kanununda geçen bazı ibareler 4458 sayılı Güm
rük Kanununa uyumlu hale getirilmiştir. 

Öte yandan, hizmetin Türkiye'de değerlendirilmesi halinde Türkiye'de vergilendirilmesini ön
gören düzenleme, mükerrer vergilendirmeye neden olduğundan ve Avrupa Birliği uygulamalarına 
uygun düşmediğinden kaldırılmaktadır. Böylelikle katma değer vergisi teorisine aykırılık gideril
mekte ve uygulama güçlükleri ortadan kaldırılmaktadır. 

Ayrıca, deprem ve sel felaketine maruz kalan mükelleflerin zayi olan mallarına ait yüklenilen 
katma değer vergilerinin indirilmesi konusunda Kanunda düzenleme yapılmak suretiyle uygulama
ya açıklık getirilmektedir. 

Madde 4. - Madde ile; 1615 sayılı Gümrük Kanununun yürürlükten kaldırılması ve yerine 
27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5.2.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nede
niyle 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifede bu değişikliğe paralel 
düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür. 

Öte yandan, Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan bazı maktu harç tutarlarının zaman 
içinde reci değerlerini yitirmiş olması, bu değerlerin yeniden değerleme oranında artırılmasına rağ
men yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Yapılan düzenleme ile Bakanlar Kuruluna yeniden değer
lemeye tabi tutulmuş harç tutarlarını değişen koşullara uygun şekilde belirleme imkânı verilmekte
dir. Ayrıca, (9) sayılı Tarifede yer alan teknik muayene harcı uygulamasında likit petrol gazı kulla
nan taşıtlar ile diğer taşıtlar tanım itibariyle ayrılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 317) 
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Maddc 5. - Madde ile; yeni Gümrük Kanununun 5.2.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nede
niyle 1318 sayılı Finansman Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
muaflıklar yeniden düzenlenmiştir. 

Madde .6. -Akaryakıt tüketim vergisinin nispi olarak alınması, dünyada petrol ürünlerinin fi
yatlarında meydana gelen artışların tüketicilere daha yüksek oranlarda yansımasına neden olmakta
dır. Ayrıca, dolaylı vergilerde uyumlaştırma yapılması gereken Avrupa Birliğine üye ülkelerde 
akaryakıt ürünlerinde maktu vergi uygulanmaktadır. Bu nedenlerle akaryakıt tüketim vergisi kapsa
mına giren ürünlerden alınacak vergi maktu olarak belirlenmiştir. 

Ancak verginin maktu alınması nedeniyle vergi hâsılatında zaman içerisinde meydana gelecek 
aşınmayı önlemek üzere, maktu olarak belirlenen tutarların toptan eşya fiyatları indeksine göre ay
lık olarak artması öngörülmüştür. Ayrıca maktu tutarları Avrupa Para Birimi veya yabancı para bi
rimleri karşılığı Türk Lirası olarak uygulatma ve bu uygulamanın hangi dönemler için yapılacağını 
belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Bu şekilde uygulanan maktu vergi tutarlarının, her bir mal itibariyle ayrı ayrı veya topluca 50 
katına kadar artırılması veya sıfıra kadar indirilmesi; ürün türleri, çeşitleri ve kullanım yerleri ile it
halatın şekline göre farklı tutarlar belirlenmesi; vergi uygulamasına esas alınacak birimlerin kilog
ram, litre, metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst katları olarak değiştirilmesi konusunda da 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Maliye Bakanlığı yetkili 
kılınmaktadır. 

Madde 7. - Mükelleflerce tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisinin bir an önce Hazineye inti
kali amacıyla, vergilendirme dönemi 15 günlük dönemler olarak belirlenmiş, verginin de her döne
mi izleyen 10 uncu günü akşamına kadar beyan edilerek ödenmesi öngörülmüştür. Vergilendirme 
dönemini gün, hafta veya ay olarak belirleme; beyanname verme ve ödeme süresini kısaltma veya 
azamî seviyesine kadar uzatma; bazı işlemlerde ithalatçıların vergiyi ithal edilen ürünlerin satışı 
aşamasında değil, ithal aşamasında ödemeleri konularında da Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir. 

Madde 8. - Madde ile; ithalatçılardan alınacak teminatı sınırlayan hüküm, madde metninden 
çıkarılarak, hem ithalatçıların global teminat vermelerine, hem de Maliye Bakanlığınca belirlene
cek miktarda teminat mektubu alınmasına imkân tanınmaktadır. 

Akaryakıt tüketim vergisinin maktu tutarlarda alınması ve vergi hâsılatının tamamının genel 
bütçe gelirlerine dahil edilmesi nedeniyle uygulama olanağı kalmayan vergi matrahı ve vergi hâsı
latının dağılımı maddeleri Kanun metninden çıkarılmaktadır. 

Öte yandan, düşük tutarda vergilendirilen malların amaç dışı kullanımı ve satışı ile bundan 
kaynaklanan haksız kazancın ve vergi ziyamın önlenmesi bakımından, bu malları yüksek tutarda 
vergiye tabi mal olarak kullanan veya satanların ziyamın uğratılan vergiyi ödemeleri ve bu vergiy
le ilgili cezalara muhatap tutulmaları sağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. - Madde ile; Kanunun yayımlandığı ay içinde yapılan akaryakıt satışlarına 
ait akaryakıt tüketim vergisinin vergilendirme dönemi ile beyan ve ödeme süresi düzenlenmektedir. 

Öte yandan, maktu vergi tutarlarında, 2000 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
ayın 16 ncı gününden geçerli olmak üzere, her ay % 2,6 oranında ayrıca artış yapılması öngörül
mektedir. 
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Geçici Madde 2. - Madde ile; sınır ticareti kapsamında ithal edilen akaryakıt ürünlerine iliş
kin olarak tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisinden, sınır ticareti yapılan illerin özel idarelerine 
Bakanlar Kurulu Kararı ile belli bir oranda pay verilmesi düzenlenmektedir. 

Madde 9. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 10.-Yürütme maddesidir. 

Plan ve IÜitçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 26.1.2000 
Esas No. : 1/620 
Karar No. : 84 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 24.1.2000 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı gün Komisyonumuza havale edilen "Ba
zı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 
26.1.2000 tarihinde yaptığı 37 nci birleşimde, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Sümer Oral ile 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla, ince
lenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 6 Mart 1995 tarihinde yapılan ortaklık kon
seyi toplatısında alınan kararlar çerçevesinde 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ile 
Gümrük Birliği süreci başlamıştır. Gümrük Birliğine uyumu sağlamak amacıyla 1615 Sayılı Güm
rük Kanununu yürürlükten kaldıran ve 5.2.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 
27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çıkarılmıştır. Ülkemizde ithalat işlemlerinin kat
ma değer vergisi karşısındaki durumu Gümrük Kanunu hükümlerine paralel olarak belirlenmekte 
ve Katma Değer Vergisi Kanununda Gümrük Kanununa atıflar yapılmaktadır. Bu nedenle, 4458 sa
yılı Gümrük Kanununda yapılan değişiklikler çerçevesinde Katma Değer Vergisi Kanununda ge
rekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 1318 sayılı Fi
nansman Kanununda da 4458 sayılı Gümrük Kanununa paralel değişiklikler yapılması ihtiyacı or
taya çıkmıştır. Diğer yandan; ülkemizde deprem ve sel felaketi gibi durumlarda zayi olan eşyalara 
ait olan katma değer vergisinde indirim yapma imkânı yoktur. Bu durum, bu tür felaketlerle karşı 
karşıya kalan mükelleflerin mağduriyetlerine yol açmaktadır. 

Ayrıca, 1999 yılının Mart ayından itibaren dünya petrol fiyatlarındaki hızlı yükselme nispî ver
gileme ile birleşince yurtiçi akaryakıt ürünlerinin fiyatları, akaryakıt ürünlerine uygulanan otoma
tik fiyatlandırma mekanizmasından dolayı hızla yükselmiştir. Vergilemede esas olanın, verginin 
fiyatlar karşısında zaman içinde tarafsız bir etkiye sahip olması gerektiği düşüncesi çerçevesinde, 
akaryakıt tüketim vergisinin daha rasyonel bir yapıya kavuşturulmasını teminen, nispî vergileme
den maktu vergilemeye geçilmesi önem arz etmektedir. 

Tasarı ile: 
- 3065 sayılı Kalma Değer Vergisi Kanununda, yürürlükten kaldırılan 1615 sayılı Gümrük Ka

nununa yapılan atıfların, yeni 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddelerine uygun hale geti
rilmesinin, deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olan mallara ait katma değer vergisinin indiri
mine imkân tanınmasının, 

- 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 1318 sayılı Finansman Kanununda 4458 sayılı Gümrük Kanu
nuna paralel değişikliklerin yapılmasının, 

- Akaryakıt tüketim vergisinde nispî vergilemeden maktu vergilemeye geçilmesi, bu nedenle 
vergi hâsılatında zaman içerisinde meydana gelecek aşınmayı önlemek amacıyla, maktu miktarla-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 317) 
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rın artış oranının toptan eşya fiyat endeksine bağlanmasının ve bu verginin Hazineye intikal süre
sinin 15 günlük dönemler olarak belirlenmesi ve verginin her dönemi izleyen 10 uncu günün akşa
mına kadar beyan edilerek ödenmesinin, 

- Akaryakıt tüketim vergisinde yapılan değişiklikler çerçevesinde Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının, 

- Maktu vergi tutarlarında, 2000 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ayın 16 ncı gü
nünden geçerli olmak üzere, her ay % 2.6 oranında ayrıca artış yapılmasının, 

- Sınır ticareti kapsamında ithal edilen akaryakıt ürünlerine ilişkin olarak tahsil edilen akarya
kıt tüketim vergisinden, sınır ticareti yapılan illerin özel idarelerine Bakanlar Kurulu kararı ile bel
li bir oranda pay verilmesinin, 

amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Gümrük Kanununun, Avrupa Birliği Mevzuatına ve iç hukuk sistemimize uygun hale getiril

mesi çerçevesinde çıkarıldığı. Tasarı ile öngörülen düzenlemelerin Avrupa Birliğine tam üyelik sü
recinin başladığı bir dönemde önemli bir adım olarak değerlendirilmesinin gerektiği, 

- Akaryakıt tüketim vergisinde uygulanacak maktu miktarların artış oranının, toptan eşya fiyat en
deksi aylık artış oranına bağlanmasının enflasyonun gelecek dönemlere aktarılmasına yol açacağı, 

- Kamu finansmanının iç borç faiz ödemeleri nedeniyle tıkanma noktasına geldiği, bu bağlam
da tüm kamu harcamalarını kapsayacak reformun en kısa sürede Meclisin gündemine getirilmesi 
gerektiği, 

- Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olarak halkımıza benimsetilmesi gerektiği, üreten ve 
aynı zamanda ürettiği oranda tüketen bir toplum olmanın yolunun adil bir vergi sisteminin kurul
masından geçtiği, 

- Ülkemizde vergi yükünün Avrupa Birliği ülkelerine oranla düşük olduğu, vergilemenin tüm 
toplum katmanlarına adil bir şekilde yaygınlaştırılmasının, bu çerçevede kayıt dışı ekonominin ka
yıt altına alınması ve ekonomideki dengesiz rekabet koşullarının makro bir şekilde ele alınarak dü
zenlenmesinin istikrar programının başarısı için gerekli olduğu, 

- İstikrar programının başarısının, gelir ve harcama alanında yapılacak düzenlemelere bağlı olduğu, 
- Akaryakıt tüketim vergisinin maktu uygulamasında Bakanlar Kuruluna verilen 50 katına ka

dar artırma yetkisinin; Meclis iradesinin en temel özelliği olan vergi koyma ve kaldırma hakkının 
devri anlamına gelebileceği, 

- Hükümetin uygulamaya koyduğu istikrar programında, her şeyin öngörülen enflasyona göre 
endekslenmesine rağmen, akaryakıt tüketim vergisinin artış oranının tespitinde geriye dönük enf
lasyonun baz alındığı, bunun uygulanan sistem içinde bir dengesizliğe yol açabileceği, 

-Ülkemizde toplanan vergilerin GSMH'nın % 2()'si civarında olduğu, bu oranın yükseltilebil
mesi için kayıt dışı kalan vergi konularının süratle Avrupa Birliği düzeyine indirilmesi gerektiği, 

gibi görüş ve önerileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 
- Akaryakıt tüketim vergisinin nispî sisteme göre uygulanmasının enflasyonist dönemlerde 

başvurulan bir yöntem olduğu, bu nedenle Hükümetimizce istikrar programı çerçevesinde ekono
minin stabilizasyonu amacıyla maktu sisteme geçilmesinin amaçlandığı, 

- Tasarı ile akaryakıt tüketim vergisinde öngörülen maktu vergi uygulamasının Avrupa Birli
ği ülkelerinde de yaygın olarak kullanıldığı, bu sistemin özelleştirme uygulamalarında ve Avrupa 
Birliğine uyum sürecinde önemli katkılarının olacağı, 

- Öngörülen düzenlemelerin konuyla ilgili tarafların görüşleri alınarak hazırlandığı, gelir kay
bına sebebiyet verecek bir durum olmadığı gibi, Hükümetin buradan ilave bir gelir beklemediği, 
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- Bakanlar Kuruluna verilen artırma yetkisi ile ekonomik değişikliklere paralel olarak akarya
kıt tüketim vergisinin maktu oranlarını ayarlayabilme imkânının sağlandığı, 

- 57 nci Hükümetin temel hedeflerinden birinin kamu kaynaklarının akılcı ve etkili kullanılma
sı olduğu, bu temel hedef doğrultusunda 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile öngörülen düzenlemele
rin uygulanmasına dönük çalışmaların en kısa sürede tebliğ veya bütçe uygulama talimatı olarak 
yayımlanacağı, ayrıca kayıt dışı kalan vergi konularının vergilendirilmesinin öncelikli hedefler ara
sında olduğu, 

ifade edilmiştir. 
Geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benim

senerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
- Çerçeve 2 nci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49 uncu maddesine 

eklenmesi öngörülen fıkraya; bu fıkra ile Maliye Bakanlığına tanınan yetkinin, global teminat uy
gulaması, teminat türü, şekli ve miktarını da kapsadığı hususuna açıklık getirmeye yönelik bir iba
renin ilave edilmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesinde yer alan "mükerrer 138 inci maddesine 3986 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi ile eklenen fıkranın üçüncü cümlesindeki" ibaresinin "mükerrer 138 inci maddesinin dördün
cü fıkrasında yer alan", "aynı cümledeki" ibaresinin "aynı fıkrada yer alan" şeklinde redaksiyona 
tabi tutulması suretiyle, 

- Çerçeve 6 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanununun 4 üncü maddesinin; ikinci fıkrasının, maktu vergi tutarlarının her ay toptan eşya fiyat
ları endeksi oranında artırılması hususunun daha açık bir şekilde ifade edilmesini teminen yeniden 
düzenlenmesi, dördüncü fıkrasında yer alan "50 katına kadar artırmaya" ibaresinin, Bakanlar Kuru
luna verilen, maktu vergi tutarlarını 50 katına kadar artırma yetkisinin, yüksek vergi tutarına tabi 
mallar için yüksek kaldığı görüşünden hareketle "en yüksek vergi tutarının iki katına kadar artırma
ya" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 8 inci maddesi ile 3074 sayılı Kanunun mükerrer 5 inci maddesinin sonuna eklenen 
fıkranın; uygulamada yanlış anlamalara sebebiyet verilmemesi ve daha anlaşılır hale getirilmesi 
amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

'- Çerçeve 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere; 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa II .8.1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunla eklenen geçi

ci 28 inci maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendini, içinde bulunulan ekonomik koşullarda işlet
melerin malî bünyelerinin güçlendirilmesi amacıyla; kurumların gayrimenkul ve iştirak satışından 
doğan kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için be
yanname verilmemesi ve başka gelirler nedeniyle verilen beyannamelere bu gelirin dahil edilmeme
si, ayrıca, istisna kazançların stopaj oranını % 10'a kadar indirmeye Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmesi doğrultusunda yeniden düzenleyen bir metnin, çerçeve 9 uncu madde olarak tasarıya ilave 
edilmesi, 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa; 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana ge
len deprem felaketine maruz kalan kişilerden olan alacaklara uygulanmak üzere, bu alacakların de
ğersiz alacak olarak nitelendirilebilmesi veya şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için Vergi Usul 
Kanununun 322 ve 323 üncü maddelerinin uygulanmasını kolaylaştıracak bir düzenlemenin, anı
lan Kanuna geçici 24 üncü ve tasarıya çerçeve 10 uncu madde olarak ilave edilmesi, 

26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasını; yayın kuruluş
larının brüt reklam gelirlerinden alman özel işlem vergisi tutarının, bu kuruluşlarca ödenen eği
time katkı payı tutarının % 10'u ile sınırlandırılması doğrultusunda yeniden düzenleyen bir met
nin çerçeve 11 inci madde olarak tasarıya ilave edilmesi, 

suretiyle, 
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-Çerçeve 1, 3, 5 ve 7 nci maddeleri ile geçici 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 

-Yürürlüğe ilişkin 9 uncu maddesinin, tasarının maddelerinde yapılan değişiklikler ve ilave 
edilen maddeler nedeniyle yeniden düzenlenmesi ve madde numarasının 12 olarak teselsül ettiril
mesi suretiyle, 

-Yürütmeye ilişkin 10 uncu maddesi ise, 13 üncü madde olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 
Ayrıca, tasarının başlığı, içeriğinde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Coşkııner 

Burdur 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

Üye 
Aydın Ayaydın 

İstanbul 
Üye 

Masum Türker 
İstanbul 

Üye 
Necdet Tekin 

Kırklareli 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Ş. Ram is Savaş 

Sakarya 

Üye 
Liitfi Ceylan 

Tokat 

Başkanvekili 
Mehmet Hanifi Tiryaki 

Gaziantep 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hikmet Uluğbay 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Al tan Karapaşaoğlıı 
Bursa 

Üye 
Hakkı Duran 

Çankırı 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Yılmaz Karakoyıınlu 
İstanbul 

Üye 
Hasan Metin 

İzmir 
Üye 

Ali Gebeş 
Konya 

Üye 
Veysi Şahin 

Mardin 

Üye 
Tarık Cengiz 

Samsun 

Üye 
Hasan Özgöbek 

Uşak 

Sözcü 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
Üye 

Abdülkadir Akçan 
Afyon 

Üye 
Ali Uzunırınak 

Aydın 

Üye 
Oğuz Tezınen 

Bursa 

Üye 
Mücahit Himoğlu 

Erzurum 
Üye 

Ramazan Gül 
İsparta 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 
Üye 

İlhanıi Yılmaz 
Karabük 

Üye 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Kemal Kabataş 
Samsun 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Bekir Giindoğan 
Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı mad
desinin (1) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"b) 4158 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) 
numaralı fıkrası harici, geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hüküm
leri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali, (Bu Kanunun 11 in
ci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanunu
nun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından 
faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük 
idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) 

c) Transit ve gümrük antreposu rejimleri ile serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve güm
rük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerin uygulandığı mal ve hizmetler. 

2. Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tâbi tutulması veya aslî kıs
mına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir." 

MADDE 2. - 3065 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken katma 

değer vergisini teminata bağlatmak suretiyle işlem yaptırmaya, bu uygulamanın kapsamı ile usul 
ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 3. - 3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (j) bendinde yer alan, "gümrük hat
tından geçilmesi" ibaresi "gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması", 12 nci 
maddesinin (I) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "gümrük hattından geçerek" ibaresi 
"gümrük bölgesinden çıkarak", 39 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan 
"gümrük hattından geçildiği" ibaresi "gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıl
dığı", 6 ncı maddesinin (b) bendi "Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de 
faydalanılmasını", 30 uncu maddesinin (c) bendi "Deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar 
hariç olmak üzere zayi olan mallara ait katma değer vergisi" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesine 
3986 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen fıkranın üçüncü cümlesindeki "Bakanlar Kurulu, 
bu Kamına bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları" ibaresi, "Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı 
tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiy
le belirlenmiş olan tutarları" şeklinde, aynı cümledeki "on katına" ibaresi "yirmi katına" şeklinde, 
(8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak 
harçlar" başlıklı bölümünün (14) numaralı bendi ile aynı tarifenin "X- Gümrük Kanunu hükümle
rine göre verilen ruhsatname harçları" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (9) sayılı 
tarifenin "V- Teknik muayene harçları" başlıklı bölümüne, "muayenelerinden, (7 460 000 TL.)" 
bendinden sonra gelmek üzere "LPG tesisatı bulunan taşıtların yukarıdaki bent uyarınca yapılacak 
muayenelerinden (7 460 000 TL.)" bendi eklenmiştir. 

"14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri : 
Gümrük müşavirliği izin belgesi 171200 000 TL. 
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 85 580 000 TL." 
"X-Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları : 
1. Genel antrepo izin belgeleri : 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden : 
-Açma 2 247 260000 TL. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU, HARÇLAR KANUNU, FİNANSMAN KANUNU, 
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VER
Gİ USUL KANUNU VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKIN

DA KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - 3065 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"İhraç edilecek Ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken katma 

değer vergisini teminata bağlatmak suretiyle işlem yaptırmaya, teminata tabi işlemleri tespit etme
ye, teminatın türü, şekli ve miktarı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir." 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi
nin dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu 
harçları" ibaresi, "Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu 
harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları" şeklinde, aynı 
fıkrada yer alan "on katına" ibaresi "yirmi katına" şeklinde, (8) sayılı tarifenin "VI- Meslek erba
bına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (14) nu
maralı bendi ile aynı tarifenin "X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçla
rı" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (9) sayılı tarifenin "V- Teknik muayene harç
ları" başlıklı bölümüne, "muayenelerinden, (7 460 000 TL.)" bendinden sonra gelmek üzere "LPG 
tesisatı bulunan taşıtların yukarıdaki bent uyarınca yapılacak muayenelerinden (7 460 000 TL.)" 
bendi eklenmiştir. 

"14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: 
Gümrük müşavirliği izin belgesi 171 200 000 TL. 
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 85 580 000 TL." 
"X - Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları: 
1. Genel antrepo izin belgeleri : 
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden : 
-Açma " ~ 2 247 260 000 TL. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

-İşletme (Her yıl için) • 749 060 000 TL. 
b) Yurtiçi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden : 
-Açma 1 498 160 000 TL. 
-İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden : 
-Açma 1 498 160 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden : 
-Açma I 498 160 000TL. 
- İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma 

izin belgelerinden : 374 510 000 TL. 
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden : 374 510 000 TL. 
2. Özel antrepo izin belgeleri : 
-Açma 1 123 600 000 TL, 
- İşletme (Her yıl için) . 556 440 000 TL. 
3. Geçici depolama yeri izin belgeleri : 
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden : 
- Açma 2 247 260 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden : 
-Açma ' 1 123 600 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 556 440 000 TL." 

MADDE 5. - 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 3 üncü maddesinin bi
rinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında ithal 
edilen diplomatik taşıtlarla, aynı Kanunun 128 ilâ 134 üncü maddeleri kapsamında, Türkiye'ye ge
çici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen Türkiye Gümrük Böl
gesi dışında yerleşik kişilerin beraberlerinde getirdikleri taşıtlar," 

MADDE 6. - 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesi başlığıylaTMrlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Matrah ve Vergi Tutarı 
Madde 4. - Akaryakıt tüketim vergisi, verginin konusuna giren malların satışı sırasında satış 

miktarı üzerinden aşağıda yazılı tutarlarda hesaplanır. 
Kurşunsuz benzin 287 650 TL/Litre 
Süper benzin 291 955 TL/Litre 
Normal benzin 277 939 TL/Litre 
Gazyağı 199 069 TL/Litre 
Motorin 192 192 TL/Litre 
Marinediescl 192 192 TL/Litre 
Kalorifer yakıtı 53 547 TL/Kilogram 
Fuel oil çeşitleri 7 620 TL/Kilogram 
Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri 1 581 TL/Kilogram 
(LPG, bütan, propan) 
Yukarıda yer alan maktu vergi tutarları her ay. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık ola

rak ilan edilen toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranın
da ve bu değişimin ilanını izleyen günden itibaren değişir. 

Bakanlar Kurulu, maktu vergi tutarlarını Avrupa Para Birimi (EURO) veya yabancı para bi
rimleri karşılığı Türk Lirası olarak uygulatmaya ve.uygulama dönemlerini gün veya ay olarak be
lirlemeye yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 317) 
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- İşletme ( Her yıl için) 749060 000 TL. 
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden: 
-Açma 1498 160 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden: 
-Açma " 1498 160 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 749 060 000TL. 
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden: 
-Açma 1498 160 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma 

izin belgelerinden: " " 374 510 000 TL. 
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden: 374 510 000 TL. 
2. Özel antrepo izin belgeleri: 
-Açma 1 123 600 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 556 440 000 TL. 
3. Geçici depolama yeri izin belgeleri: 
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden: 
-Açma , 2 247 260 000 TL. 
-İşletme (Her yıl için) 749 060 000 TL. 
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden: 
-Açma 1 123 600 000 TL. 
- İşletme (Her yıl için) 556 440 000 TL." 
MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Matrah ve Vergi Tutarı 
Madde 4. - Akaryakıt tüketim vergisi, verginin konusuna giren malların satışı sırasında satış 

miktarı üzerinden aşağıda yazılı tutarlarda hesaplanır. 
Kurşunsuz benzin 287 650 TL/Litre 
Süper benzin 291 955 TL/Litre 
Normal benzin 277 939 TL/Litre 
Gazyağı 199 069 TL/Litre 
Motorin 192 192 TL/Litre 
Marine diesel 192 192 TL/Litre 
Kalorifer yakıtı 53 547 TL/Kilogram 
Fuel oil çeşitleri 7 620 TL/Kilogram 
Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri 1 581 TL/Kilogram 
(LPG, bütan, propan) 
Maktu vergi tutarları her ay, bir önceki ayda uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık olarak ilan edilen toptan eşya fiyatları endeksinde bir ön
ceki aya göre meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanını izleyen günden itibaren değişir. 

Bakanlar Kurulu, maktu vergi tutarlarını Avrupa Para Birimi (Euro) veya yabancı para birim
leri karşılığı Türk Lirası olarak uygulatmaya ve uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirle
meye yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 317) 
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Bakanlar Kurulu, yukarıdaki fıkralara göre uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal iti
bariyle ayrı ayrı veya topluca 50 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye; bu sınırlar içe
risinde ürün türleri, çeşitleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar belirleme
ye; maktu vergi uygulanacak birimleri, kilogram, litre, metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst 
birimleri olarak değiştirmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 
MADDE 7. — 3074 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 5. — Her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerinde 

yapılan satışlara ait Akaryakıt Tüketim Vergisi, bu dönemleri izleyen 10 uncu günün akşamına ka
dar, rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşların merkezlerinin bağlı olduğu vergi daire
sine, şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek beyanname ile beyan edilir ve aynı süre 
içinde ödenir. 

Bakanlar Kurulu, vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye; beyanname verme 
ve ödeme süresini kısaltmaya; ithalatın şekline göre vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük ida
resine yaptırtmaya yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasla
rı belirlemeye yetkilidir." 

MADDE 8. — 3074 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddeleri ile mükerrer 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış; mükerrer 5 inci maddesinin sonuna aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Akaryakıt Tüketim Vergisine tâbi malları satın alanların, bu malları daha yüksek tutarda ver
giye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyama sebebiyet 
vermeleri halinde, bunlar adına ziyaa uğratılan vergi tarh olunur ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :' 317) 
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Bakanlar Kurulu, yukarıdaki fıkralara göre uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal iti
bariyle ayrı ayrı veya topluca en yüksek vergi tutarının iki katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar 
indirmeye; bu sınırlar içerisinde ürün türleri, çeşitleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre 
farklı tutarlar belirlemeye; maktu vergi uygulanacak birimleri kilogram, litre, metreküp, kilokalori 
veya bunların alt ve üst birimleri olarak değiştirmeye yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 
MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 8. - 3074 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 nci maddeleri ile Mükerrer 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış; Mükerrer 5 inci maddesinin sonuna aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Akaryakıt tüketim vergisine tabi malları satın alanların, bu mallan daha yüksek tutarda ver
giye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyama sebebiyet 
vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır." 

MADDE 9. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 11.8.1999 tarih ve 
M i l sayılı Kanunla eklenen Geçici 28 inci maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"Bu kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için 
beyanname verilmez, başka gelirler nedeniyle verilen beyannameye bu gelir dahil edilmez. Üretim 
tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkııllerin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli ya
tırım yapmak veya kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim 
şirkete aynî sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre vergiden müstesna tutulan 
kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin 
b-ii alt bendine göre vergi tevkifatına tabi tutulmaz. Bu hüküm uyarınca vergiden istisna edilen di
ğer kazançlar için ise bu vergi tevkifatı % 15 olarak uygulanır. Bakanlar Kurulu bu oranı % 10'a 
kadar indirmeye yetkilidir." 

MADDE 10. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki Geçici 24 ün
cü madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 24. - 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde deprem felâketine maruz ka
lan yörelerde, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı bulunan kişilerden alacağı bulunan 
mükellefler, bu Kanunun 322 ve 323 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasında bu madde hük
münü de dikkate alırlar. 

Karşılık ayrılmak veya zarar yazılmak istenen alacak; 
1. Alacağın bulunduğu yerdeki deprem tarihinden önce doğmuş olmalıdır. 
2. Varlığı Vergi Usul Kanununda sayılan belgeler ile tevsik edilmelidir. 
Borçlunun malvarlığının en az üçte birini kaybettiğine ilişkin olarak açılmış tespit davası üze

rine verilen karar, alacağın dava veya icra safhasına geldiğini gösterir ve bu nevi alacaklar için pa
sifte karşılık ayrılabilir. 

Alacaklı ve borçlunun her türlü muvazaadan ari olarak sulh olmaları ve bu konuda düzenleye
cekleri bir belgeyi karşılıklı olarak imzalamaları halinde bu belge kanaat verici belge sayılır ve bel
geye konu alacak değersiz alacak addolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 317) 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımlandığı ay içinde yapılan satışlara ait Ateryakıt 
Tüketim Vergisi, izleyen ayın 10 uncu günü akşamına kadar bir beyanname ile beyan edilir ve ay
nı süre içinde ödenin 

7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 4 
üncü maddesine göre belirlenen maktu vergi tutarları, 2000 takvim yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Ha
ziran aylarında her ayın 16 ncı gününden itibaren % 2,6 oranında artırılarak uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. —Bakanlar Kurulu, sınır ticareti kapsamında ithal edilen mallara ilişkin 
olarak tahsil edilen Akaryakıt Tüketim Vergisinin % 5'ine kadarlık kısmını, sınır ticareti yapılan 
illerin özel idarelerine aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Ma
liye Bakanlığınca belirlenir. 

MADDE 9. - Bu Kanunun 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri 5.2.2000 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10.-Bu Kanun 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

D. Bahçeli 
Devlet Bakanı 

R. Önal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel 
Devlet Bakanı 

M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

H. Gemici 
Devlet Bakanı 

F. Ünlü 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı V. 

Prof Dr. Ş. S. Gürel 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp 
Kültür Bakanı 

M. İ. Talay 

hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
//. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlıı 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Çay 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç: Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

F. Aytekin 

En. veTab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V. 
Y. Okuyan 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı V. 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

M. A. İrtemçelik 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. E. Öksüz 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 317) 
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Maliye Bakanlığı 3568 sayılı "Kanuna göre yetki almış meslek mensubunca düzenlenmiş ve 
üçüncü fıkrada belirtilen şartların mevcudiyetini gösteren tasdik raporunu kanaat verici vesika ola
rak kabul edebilir. Ancak bu vesika borçlu yönünden vazgeçilen alacak sayılmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul Maliye Bakanlığınca belirlenir." 
MADDE 11. - 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere, 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun Ge

çici J inci maddesinin A fıkrasında belirtilen işlemler ve kâğıtlar için ödenen eğitime katkı payı tu
tarı kadar ayrıca özel işlem vergisi ödenir. Şu kadar ki; 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun 
Geçici 1 inci maddesinin A fıkrasının 8 numaralı bendine göre ödenecek özel işlem vergisinin tu
tarı, ödenen eğitime katkı payı tutarının % 10'unu geçemez. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanu
nun Geçici 1 inci maddesinin A fıkrasının 10,11 ve 12 numaralı bentlerinde yer alan hükümler özel 
işlem vergisi hakkında da uygulanır." 

GEÇİCİ MADDE 1. -Tasarının Geçici I inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. -Tasarının Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12.-Bu Kanunun; 
- 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri 5.2.2000 tarihinde, 
- 6, 7, 8 ve 11 inci maddeleri 1,2.2000 tarihinde, 
- 9 uncu maddesi 1999 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
- 10 uncu maddesi 31.12.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
- diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 13. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

© 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 317) 





Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 190) 

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Söz
leşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/512) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5.8.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.11/101-592/3717 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.6.1999 

tarihinde kararlaştınlan "Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi 
ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
TASARI GEREKÇESİ 

Münih Sözleşmesi olarak da adlandırılan Avrupa Patent Sözleşmesi 5 Ekim 1973'de imzala
nıp, 7 Ekim 1977'de yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye, başlangıcı 8 Eylül 1949 olan, Strasbourg'da toplanmış Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisinin bir Avrupa Patent Kurumu kurulmasına ilişkin bir Sözleşmenin yapılmasını savunduğu 
ve bunun için bir Uzmanlar Komisyonunun oluşturulmasını önerdiği bu sürece başından beri katıl
mıştır. 

Türkiye 6 Haziran 1947 tarihinde kurulan ve bugün Avrupa Patent Kurumunca devralınan 
Uluslararası Patent Enstitüsünün (IIB : Institut International des Brevets) de eski bir üyesidir. 

Türkiye, Münih Diplomatik Konferansında temsil edilmiş, fakat Sözleşmenin kabulü konusun
da oylamada çekimser kalmış ve Türk Delegasyonunun çekimser oy kullanmasının nedeninin Türk 
Hükümetinin Sözleşmeye karşı olması değil, Sözleşmeyi yeniden gözden geçirme isteği olduğu be
lirtilmiştir. 

Münih Diplomatik Konferansı, 5 Ekim 1973'de imzalanan Avrupa Patent Sözleşmesi (Münih 
Sözleşmesi) ile sona ermiştir. Sözleşme önce 14 devletçe imzalanmış, imza süresi içinde daha son
ra iki devletin de imza koyması ile bu sayı 16'ya yükselmiştir. Halen Sözleşmeye üye ülke sayısı 
19'dur. Bu ülkeler şunlardır: Hollanda, İngiltere, İsveç, Danimarka, Almanya, Avusturya, Yunanis
tan, Fransa, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Portekiz, Monako, Finlandiya, Belçika, İspanya, Lüksem-
burg, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. 

Sözleşme, 178 maddeden oluşmaktadır. Fakat Sözleşmenin 164 üncü maddesinde açıkça belir
tilmiş olduğu gibi aşağıdaki düzenlemeler Sözleşmeyi tamamlar ve onun ayrılmaz parçası niteliğin
dedir. 
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- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Yönetmelik, 
- Ulusal mahkemelerin yetkisi ve özellikle Avrupa Patentinin verilmesine yönelik taleplerle il

gili olarak verilen Ulusal Kararların Tanınmasına İlişkin Protokol, 
- Avrupa Patent Organizasyonuyla İlgili Ayrıcalık ve Muafiyetler Protokolü, 
- Avrupa Patent Sisteminin Merkezileştirilmesi ve Uygulanmasına İlişkin Protokol, 
- Sözleşmenin 69 uncu Maddesinin Yorumu ile İlgili Protokol, 
-Avrupa Patent Sözleşmesi her devletin katılımına açık bir Sözleşme değildir. Sözleşmenin 165 

inci maddesine göre Sözleşmeye katılma hakkı olan devletler, Sözleşme ile ilgili olan Hükümetler 
Konferansına katılmış olan devletlerle, konferansa katılım için davet edilmiş olan devletlerdir. 

Bununla birlikte Sözleşmenin 166/1-b maddesine göre, İdare Konseyinin daveti ile diğer Av
rupa devletlerinin de Sözleşmeye katılması mümkün olabilir. Türkiye, yukarıda belirtildiği üzere bu 
sürece başından itibaren dahil olduğu için İdare Konseyinin böylesi bir davetine gerek olmaksızın 
Sözleşmeye katılma hakkına sahiptir. 

Sözleşmenin birinci kısmını oluşturan genel hükümler, Sözleşmeye egemen olan temel ilkele
ri şu şekilde belirlemiştir. 

- Patentin verilmesi işlemi ile ilgili ortak hukukun yaratılması, 
- Avrupa patentinin isteme bağlı olarak üye devletlerden biri veya hepsi için verilebilmesi, 
- Avrupa patentinin üye devletlerde, ulusal haklar gibi hüküm ve sonuç doğurması, 
Genel hükümlerde yer alan ilkelerden anlaşıldığı gibi, Sözleşme esas itibariyle başvuru ve pa

tent verilmesi işlemlerinde rasyonelleşmeyi gerçekleştirme amacına yöneliktir. 1 Ocak 1996 tarihi 
itibariyle Türkiye'nin de taraf olduğu Patent İşbirliği Antlaşması, başvuru işlemlerinde merkezileş
tirmeyi sağlarken, Avrupa Patent Sözleşmesi bunun da ötesinde bir adım atmıştır. Yani başvuru iş
leminin yanı sıra patent verilmesi işleminin de merkezileştirilmesi sağlanmıştır. 

Avrupa Patentinin verilmesiyle ilgili olarak Sözleşmeyle sağlanan ortak hukukun yaşama ge
çirilmesi için kurulan Avrupa Patent Organizasyonu iki organdan oluşmaktadır. Bunlar: 

a) Avrupa Patent Ofisi 
b) İdare Konseyidir. 
Organizasyonun asli görevi olan Avrupa Patentinin verilmesi, Avrupa Patent Ofisi aracılığıyla 

yapılır. 
Bilindiği üzere patentler verildikleri ülkelerde geçerlidirler. Diğer bir deyimle patentin sağla

dığı koruma patentin verildiği ülke sınırları içinde kalmaktadır. Diğer ülkelerde korumanın temin 
edilebilmesi için o ülkelerde de patent alınması zorunludur. Geleneksel sistemlerde patent alınabil
mesi için koruma talep edilen ülkelere ayrı ayrı başvuru yapılması zorunluluğu vardır. Her ülkede 
ayrı ayrı işlem gören başvurular için, o ülkelerde dosyalama ve inceleme çalışmaları tekrarlanmak
ta ve büyük masraflara yol açılmaktadır. Oysa Avrupa Patent Sözleşmesi aracılığıyla yapılan tek bir 
başvuru ile Sözleşmeye üye 19 ülkede geçerli bir Avrupa Patentinin alınması mümkün olmaktadır. 
Böylece hem başvuru sahipleri, hem de üye ülkelerin patent ofislerinin işlemler için harcadıkları za
man, emek ve para azaltılmaktadır. 

Avrupa Patent Sözleşmesinin 167 nci maddesi uyarınca farmasötik ürünler ve bu ürünlerin üre
tim usullerinin patentle korunması için tanınan geçiş süresi içerisinde Türkiye'nin Sözleşmeye ta
raf olmaması nedeniyle, bu geçiş süresinden Türkiye'nin yararlanması mümkün olmamıştır. Anılan 
madde ile tanınan geçiş süresi de 1988 yılında dolduğundan Türkiye'nin Sözleşmeye taraf olabil
mesi için farmasötiklerin ve üretim usullerinin patentle korunması gerekmekteydi. Ancak 27 Hazi-
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ran 1995 tarihine kadar yürürlükte kalan 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu farmasötikleri ve bu 
ürünlerin üretim usullerini koruma kapsamı dışında tutmaktaydı. Bu nedenle de Türkiye'nin Avru
pa Patent Sözleşmesine taraf olması mümkün değildi. Ancak ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ti
caret Örgütü Kuruluş Antlaşmasının eki Ticaretle İlişkili Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPs) Anlaşma
sının 65/2,65/4,70/8 inci maddeleri uyarınca Türkiye farmasötik ürün ve usullere ilişkin patent baş
vurularını 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle kabul etmekte, tekniğin bilinen durumuna ait araştırmasını 
yapmakta ve patentlenebilirlik kriterleri açısından incelemeye tabi tutmaktadır. "Patent Haklarının 
Korunması Hakkında 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
566 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca, sözkonusu başvurulara ait patent belgeleri de, 
1 Ocak 1999 tarihinden itibaren verilmektedir. 

1 Ocak 1995 tarihinden itibaren ülkemize yapılan ilaç başvurularının ve verilen patentlerin ül
kelere göre dağılımı ekte verilmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Türkiye'nin Avrupa Patent Sözleşmesine katılımı için herhangi 
bir yasal engel kalmamıştır. Türkiye'nin Avrupa Patent Sözleşmesine katılımıyla ülkemizin Avru
pa ile entegrasyonunda önemli adım atılmış olacaktır. 

1.1.1995 - 5.10.1999 Tarihleri Arasında 
Türk Patent Enstitüsüne Yapılan İlaç Patenti 
Başvurularının ve Verilmesine Karar Verilen 

Patentlerin Dağılımı 
1999'da Patent Verilmesine 

Ülke 
ABD 
Almanya 
İsviçre 
İngiltere 
Fransa 
İsveç 
Belçika 
Japonya 
Hollanda 
İtalya 
Türkiye 
Kanada 
Danimarka 
İrlanda 
İspanya 
Avustralya 
Avusturya 
Kore 
Norveç 
İsrail 
Macaristan 
Monako 
Güney Afrika 
Hindistan 
Portekiz 
Yunanistan 
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Başvuru Sayısı 
422 
273 
197 

, 137 
87 
74 
61 
47 
42 
37 
19 
15 
11 
10 
8 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
2 
3 
2 

Karar Verilenler 
111 
74 
50 
46 
38 
30 
28 
10 
9 
8 
4 
8 
6 
3 

3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 
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1999'da Patent Verilmesine 
Ülke .. JBflŞVuru Sayısı Karar Verilenler 
Bermuda 1 -
Bulgaristan 1 -
Finlandiya 1 1 
Gürcistan 1 1 
Lihtenştayn 1 -
Madagaskar 1 1 
Polonya l_ ±_ 

TOPLAM 1491 442 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ GEREKÇE 
Münih Sözleşmesi olarak da adlandırılan Avrupa Patent Sözleşmesi 5 Ekim 1973'de imzala

nıp, 7 Ekim 1977'de yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye, başlangıcı 8 Eylül 1949 olan, Strasbourg'da toplanmış Avrupa Konseyi Danışma 

Meclisinin bir Avrupa Patent Kurumu kurulmasına ilişkin bir sözleşmenin yapılmasını savunduğu 
ve bunun için bir Uzmanlar Komisyonunun oluşturulmasını önerdiği bu sürece başından beri katıl
mıştır. 

Türkiye 6 Haziran 1947 tarihinde kurulan ve bugün Avrupa Patent Kurumunca devralman 
Uluslararası Patent Enstitüsünün (IIB : Institut International des Brevets) de eski bir üyesidir. 

Türkiye, Münih Diplomatik Konferansında temsil edilmiş, fakat Sözleşmenin kabulü konusun
daki oylamada çekimser kalmış ve Türk Delegasyonunun çekimser oy kullanmasının nedeninin 
Türk Hükümetinin Sözleşmeye karşı olması değil, Sözleşmeyi yeniden gözden geçirme isteği oldu
ğu belirtilmiştir. 

Münih Diplomatik Konferansı, 5 Ekim 1973'de imzalanan Avrupa Patent Sözleşmesi (Münih 
Sözleşmesi) ile sona ermiştir. Sözleşme önce 14 devletçe imzalanmış, imza süresi içinde daha son
ra iki devletin de imza koyması ile bu sayı 16'ya yükselmiştir. Halen Sözleşmeye üye ülke sayısı 
19'dur. Bu ülkeler şunlardır: Hollanda, İngiltere, İsveç, Danimarka, Almanya, Avusturya, Yunanis
tan, Fransa, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Portekiz, Monako, Finlandiya, Belçika, İspanya, Lüksem-
burg, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. 

Sözleşme, 178 maddeden oluşmaktadır. Fakat Sözleşmenin 164 üncü maddesinde açıkça belir
tilmiş olduğu gibi aşağıdaki düzenlemeler Sözleşmeyi tamamlar ve onun ayrılmaz parçası niteliğin
dedir. 

- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Yönetmelik, 
- Ulusal mahkemelerin yetkisi ve özellikle Avrupa Patentinin verilmesine yönelik taleplerle il

gili olarak verilen Ulusal Kararların Tanınmasına İlişkin Protokol, 
- Avrupa Patent Organizasyonuyla İlgili Ayrıcalık ve Muafiyetler Protokolü, 
- Avrupa Patent Sisteminin Merkezileştirilmesi ve Uygulanmasına İlişkin Protokol, 
- Sözleşmenin 69 uncu Maddesinin Yorumu ile İlgili Protokol. 
- Avrupa Patent Sözleşmesi her devletin katılımına açık bir Sözleşme değildir. Sözleşmenin 165 

inci maddesine göre Sözleşmeye katılma hakkı olan devletler, Sözleşme ile ilgili olan Hükümetler 
Konferansına katılmış olan devletler, Konferansa katılım için davet edilmiş olan devletlerdir. 

Bununla birlikte Sözleşmenin 166/1-b maddesine göre, İdare Konseyinin daveti ile diğer Av
rupa devletlerinin de sözleşmeye katılması mümkün olabilir. Türkiye, yukarıda belirtildiği üzere bu 
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sürece başından itibaren dahil olduğu için îdare Konseyinin böylesi bir davetine gerek olmaksızın 
Sözleşmeye katılma hakkına sahiptir. 

Sözleşmenin birinci kısmını oluşturan genel hükümler, Sözleşmeye egemen olan temel ilkele
ri şu şekilde belirlemiştir. 

- Patentin verilmesi işlemi ile ilgili ortak hukukun yaratılması, 
- Avrupa Patentinin isteme bağlı olarak üye devletlerden biri veya hepsi için verilebilmesi, 
- Avrupa Patentinin üye devletlerde, ulusal haklar gibi hüküm ve sonuç doğurması, 
Genel hükümlerde yer alan ilkelerden anlaşıldığı gibi, Sözleşme esas itibariyle başvuru ve pa

tent verilmesi işlemlerinde rasyonelleşmeyi gerçekleştirme amacına yöneliktir. 1 Ocak 1996 tarihi 
itibariyle Türkiye'nin de taraf olduğu Patent İşbirliği Antlaşması, başvuru işlemlerinde merkezileş
tirmeyi sağlarken, Avrupa Patent Sözleşmesi bunun da ötesinde bir adım atmıştır. Yani başvuru iş
leminin yanı sıra patent verilmesi işleminin de merkezileştirilmesi sağlanmıştır. 

Avrupa Patentinin verilmesiyle ilgili olarak Sözleşmeyle sağlanan ortak hukukun yaşama ge
çirilmesi için kurulan Avrupa Patent Organizasyonu iki organdan oluşmaktadır. Bunlar: 

a) Avrupa Patent Ofisi 
b) idare Konseyi'dir. 
Organizasyonun asli görevi olan Avrupa Patentinin verilmesi, Avrupa Patent Ofisi aracılığıyla 

yapılır. 
Bilindiği üzere patentler verildikleri ülkelerde geçerlidirler. Diğer bir deyimle patentin sağla

dığı koruma patentin verildiği ülke sımrları içinde kalmaktadır. Diğer ülkelerde korumanın temin 
edilebilmesi için o ülkelerde de patent alınması zorunludur. Geleneksel sistemlerde patent alınabil
mesi için koruma talep edilen ülkelere ayrı ayrı başvuru yapılması zorunluluğu vardır. Her ülkede 
ayrı ayn işlem gören başvurular için, o ülkelerde dosyalama ve inceleme çalışmaları tekrarlanmak
ta ve büyük masraflara yol açılmaktadır. Oysa Avrupa Patent Sözleşmesi aracılığıyla yapılan tek bir 
başvuru ile Sözleşmeye üye 19 ülkede geçerli bir Avrupa Patentinin alınması mümkün olmaktadır. 
Böylece hem başvuru sahipleri, hem de üye ülkelerin patent ofislerinin işlemler için harcadıkları za
man, emek ve para azaltılmaktadır. 

Avrupa Patent Sözleşmesinin 167 nci maddesi uyarınca eczacılık ürünleri ve bu ürünlerin üre
tim usullerinin patentle korunması için tanınan geçiş süresi içerisinde Türkiye'nin Sözleşmeye ta
raf olmaması nedeniyle, bu geçiş süresinden Türkiye'nin yararlanması mümkün olmamıştır. Anılan 
madde ile tanınan geçiş süresi de 1988 yılında dolduğundan Türkiye'nin Sözleşmeye taraf olabil
mesi için eczacılık ürünlerinin ve üretim usullerinin patentle korunması gerekmekteydi. Ancak 27 
Haziran 1995 tarihine kadar yürürlükte kalan 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu eczacılık ürünlerini 
ve bu ürünlerin üretim usullerini koruma kapsamı dışında tutmaktaydı. Bu nedenle de Türkiye'nin 
Avrupa Patent Sözleşmesine taraf olması mümkün değildi. Ancak ülkemizin de taraf olduğu Dün
ya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşmasının eki Ticaretle İlişkili Fikri Mülkiyet Haklan (TRIPS) An
laşmasının 65/2,65/4,70/8 inci maddeleri uyarınca Türkiye eczacılık ürün ve usullere ilişkin patent 
başvurularım 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle kabul etmekte, tekniğin bilinen durumuna ait araştırma
sını yapmakta ve patentlenebilirlik kriterleri açısından incelemeye tabi tutmaktadır. "Patent Hakla
rının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 566 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca, söz konusu başvurulara ait patent belgele
ri de, 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren verilmektedir; 

1 Ocak 1995 tarihinden itibaren ülkemize yapılan ilaç başvurularının ve verilen patentlerin ül
kelere göre dağılımı ekte verilmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Türkiye'nin Avrupa Patent Sözleşmesine katılımı için herhangi 
bir yasal engel kalmamıştır. Türkiye'nin Avrupa Patent Sözleşmesine katılımıyla ülkemizin Avru
pa ile entegrasyonunda önemli adım atılmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 6 -

Dışişlcri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 21.10.1999 
Esas No : 11512 
Karar No: 117 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA , 

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 20 Ağustos 1999 tarihli 14 üncü ve 14 Ekim 
1999 tarihli 16 ncı Birleşimlerinde Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile 
Türk Patent Enstitüsü yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuzun 20 Ağustos 1999 tarihli 14 üncü Birleşiminde, bazı üyelerimizin Sözleşme
nin Özellikle yerli ilaç sanayiine zarar verebileceği yönündeki tereddütleri üzerine konunun İzmir 
Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Suat Çağlayan başkanlığında, Antalya Milletveki
li Nesrin Ünal, Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner, Gaziantep Milletvekili Bedri İncetahtacı ve 
İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz'dan oluşan Alt Komisyona hayale edilmesine karar verilmiştir. 

Alt Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasından sonra 14 Ekim 1999 tarihinde yapılan 16 
ncı Birleşimde görüşmelere devam edilmiştir. 

Alt Komisyon Raporu'nda; 
Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği Antlaşması ile ticari küreselleşmeyi amaçlayan 

GATT ve ekindeki TRIPS Anlaşmasını onaylamış bulunduğumuz cihetle, patent anlaşmasının 
Ocak 1999'dan itibaren fiilen uygulanmakta olduğu belirtilmekte ve Sözleşmenin ilgili sektöre 
mensup kuruluşlar aleyhine oluşturması beklenen etkilerin en aza indirilmesine yönelik çalışmala
rın aciliyetle hayata geçirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. 

Patent verilmesi işleminin merkczileştirilmesini ve patent verilmesi işlemiyle ilgili ortak huku
kun yaratılmasını amaçlayan Tasarı Alt Komisyon Raporu doğrultusunda benimsenmiş ve Tasarı 
Gerekçede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Kânıran İnan 
Van 

Kâtip 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Üye 

Teoman Özalp 
Bursa 
Üye 

Mustafa Yaman 
Giresun 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 

Başkanvekili 
B. Suat Çağlayan 

İzmir 
. Üye 

Müjdat Kayayerli 
Afyon 
Üye 

Hasan Erçelebi 
Denizli 

Üye 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Cevdet Akçalı 

Kütahya 
Üye 

M. Cengiz Güleç 
Sivas 

Sözcü 
Mehmet Kaya 

Kahramanmaraş 
Üye 

Nesrin Ünal 
Antalya 

• Üye 
Mahmut Erdir 

Eskişehir 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Birol Büyükö'ztürk 

Osmaniye 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ 
İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞ
MESİ VE EKLERİNE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.-5 Ekim 1973 tarihinde Mü-

nih'de imzalanan ve 21 Aralık 1978, 17 Aralık 
1991, 13 Aralık 1994, 20 Ekim 1995 ve 5 Ara
lık 1996 tarihlerinde tadil edilen "Avrupa Pa
tenlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent 
Sözleşmesi" ve eklerine (Avrupa Patentlerinin 
Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin Uygulama 
Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patent 
Sisteminin Merkezileştirilmesi ve Sunulması 
Hakkında Protokol-Merkezileştirme Protokolü, 
Bir Avrupa Patentinin Verilmesi Hakkı ile İlgi
li Kararların Yargı Yetkisi ve Tanınması Hak
kında Protokol-Tanıma Protokolü, Avrupa Pa
tent Organizasyonunun Ayrıcalıkları ve Doku
nulmazlıkları Hakkındaki Protokol-Ayrıcalık 
ve Dokunulmazlık Protokolü ve Ücretlere İliş
kin Maddeler) katılmamız uygun bulunmuştur. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ 
İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞ
MESİ VE EKLERİNE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Etüği Metin) 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca.' ıbul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
H. Uluğbay 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 

Yaşar Okuyan 
Kültür Bakanı 
M. t. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H.H.Özkan 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. A. Çay 
içişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı V. 

H. Gemici 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakam 

F. Aytekin 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakam 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R.K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

M. A. İrtemçelik 
Adalet Bakam 

Prof. Dr. H. S. Türk 
Dışişleri Bakanı 

İ. Cem 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

K. Aydın 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Prof.Dr.H.Y.Gökalp 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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17 Aralık 1991 tarihli, Avrupa Patent Sözleşmesi 63. Maddesinde 
değişiklik yapan yasa ve Avrupa Patent Organizasyonu İdari 

Konseyinin, 21 Aralık 1978, 13 Aralık 1994, 20 Ekim 1995 ve 5 
Aralık 1996 tarihli kararları tarafından değiştirilmiş metniyle 

5 Ekim 1973 tarihli 

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ 

İLE İLGİLİ 

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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İÇİNDEKİLER 

Giriş 

KIŞIMI 
-GENEL VE KURUMSAL HÜKÜMLER 

Bölüm I 
- Genel hükümler 
Madde 1 Patentlerin Verilmesine 
İlişkin Avrupa Hukuku 

Madde 2 Avrupa Patenti 
Madde 3 Mülki Hüküm 
Madde 4 Avrupa Patent Organizasyonu 

Madde 14 Avrupa Patent Ofisi'nin Dilleri 
Madde 15 İşlemlerle İlgili Daireler 
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GİRİŞ 

Üye devletler, 
buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki 
işbirliğini güçlendirmek amacıyla; 

bu tür korumanın, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek 
bir prosedürle sağlanması ve verilen patentler için 
standart kuralların oluşturulması amacıyla; 

Avrupa Patent Organizasyonu'nu kuran ve 20 Mart 1983 
tarihinde Paris'te imzalanan ve en son 14 Temmuz 1967'de 
düzeltilen Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris 
Sözleşmesinin 19 uncu maddesinin amacı dahilindeki özel 
bir anlaşmayı ve 19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği 
Anlaşması'nın 45 inci maddesinin 1 inci paragrafı . uyarınca 
bir bölgesel patent anlaşması oluşturmak amacıyla; 

aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

KISIM I - GENEL VE KURUMSAL HÜKÜMLER 

BÖLÜM I - Genel Hükümler 

Madde 1- Patentlerin Verilmesine İlişkin Avrupa Hukuku 

Tüm üye ülkeler* için ortak olan bu hukuk sistemi, 
buluşlara patent verilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

' Halen üye olan 18 ülke; AT, BE, CH, DE, DK, ES, Fİ, GB, GR, IE, İT, Ll, LU, MC, NL, PT, SE. 

XteX 
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Maddo 2 - Avrupa Patenti 

(1) Bu Sözleşmenin yetkisiyle verilen patentlere Avrupa 
Patentleri denilecektir. 

(2) Avrupa patenti, onun verildiği Üye Devletlerin her 
birinde, bu Sözleşme içinde aksi ifade edilmedikçe, o 
devlet tarafından verilen bir patent gibi aynı etkiye sahip 
olacak ve aynı şartlara tabi olacaktır. 

RefrSöz. Md. 63-65, 68, 69, 70, 99-105, 142 Yön.Md. 61 

Madde 3 - Mülki Hüküm 

Bir Avrupa patenti, bir veya daha fazla Üye Devletler için 
talep edilebilir. 

Ref:Söz.Md..79, 149 

Madde 4* - Avrupa Patent Organizasyonu 

(1) Bundan sonra Organizasyon olarak belirtilecek olan bir 
Avrupa. Patent Organizasyonu bu Sözleşme ile kurulmuştur. 
Organizasyon idari ve mali özerkliğe sahiptir. 

(2) Organizasyonun organları: 

(a) bir Avrupa Patent Ofisi; 

(b) bir İdari Konsey. 
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(3) Organizasyonun görevi, Avrupa patentlerinin 
verilmesidir. Bu iş idari Konsey tarafından denetlenen 
Avrupa Patent Ofisi tarafından yürütülür. 

Ref: Söz.Madde 10-36. 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 5/88, G 7/88 G 
8/88 (Ek 1) 

Bölüm II - Avrupa Patent Organizasyonu 

Madde 5* - Yasal Statü 

(1) Organizasyon tüzel kişiliğe sahiptir. 

(2) Organizasyon, Üye Devletlerin her birinde, o Devletin 
ulusal kanunu kapsamında tüzel kişilere tanınan en geniş 
yasal yetkiye sahiptir; özellikle menkul veya gayri menkul 
•mülkiyetini elde edebilir veya satabilir ve yasal işlemler 
için taraf olabilir. , 

(3) Avrupa Patent Ofisinin Başkanı, Organizasyonu temsil 
eder. 

* Bak Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 7/88, 
G 8/88 (Ek I) 

Madde 6* - Merkez 

(1) Organizasyonun merkezi Münih'tedir. 
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(2) Avrupa Patent Ofisi Münih'tedir. Ofisin, La Hage'de 
(Den Haag) bir şubesi vardır. 

* Bak Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 7/88, 
G 8/88 (Ek I) 

Madde 7* - Avrupa Patent Ofisinin Alt-Ofisleri 

Gerekli görüldüğü hallerde, İdari Konseyin kararı ile 
Avrupa Patent Ofisinin alt ofisleri, üye Devletlerde ve 
sınai mülkiyet konularında ilgili uluslararası arası 
organizasyonlar arasında bilgi ve iletişim amacıyla, Üye 
Devletin veya ilgili organizasyonun onayına tabi olarak 
oluşturulur. 

Ref: Söz. Md. _3Ş 

* Bak.Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 7/88, 
G 8/88 (Ek I) 

Madde 8 - İmtiyazlar ve Muafiyetler 

Bu sözleşmeye eklenen İmtiyazlar ve Muafiyetler hakkındaki 
protokol, Organizasyonun, İdari Konsey üyelerinin, Avrupa 
Patent Ofisi memurlarının ve Organizasyonun çalışmalarında 
yer alan Protokolde belirtilen diğer şahısların, her bir 
Üye Devletin bölgesinde görevlerinin icra edilmesinde 
gereken imtiyazları ve dokunulmazlıklardan yararlanacağı 
koşulları tarif eder. 
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Maddo 9 - Sorumluluk 

(1) Organizasyonun sözleşmeden doğan sorumluluğu, ilgili 
sözleşmeye uygulanan kanun ile belirlenir. 

(2) Organizasyonun kendisinin veya Avrupa Patent Ofisi 
çalışanlarının görevlerini yerine getirirken sebep 
oldukları herhangi bir zarar konusunda Organizasyonun 
sözleşme dışı sorumluluğu, Federal Almanya Cumhuriyeti 
Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Zarara Hauge'taki şube 
veya bir alt-ofis veya ona bağlı memurların sebep olduğu 
hallerde, bu şube veya alt-ofisin bulunduğu Üye Devletin 
ulusal hükümleri uygulanır. 

(3) Organizasyona karşı Avrupa Patent Ofisi memurlarının 
kişisel sorumlulukları, hizmet yönetmeliklerine veya işe 
alınma koşullarına göre belirlenir. 

(4) 1 inci ve 2. nci paragraflarda belirtilen 
uyuşmazlıkların giderilmesinde < yargılama yetkisine sahip 
mahkemeler; 

(a) 1 inci paragrafta belirtilen uyuşmazlıklarda taraflar 
arasında başka bir ülkenin mahkemesi bir anlaşma ile. 
belirlenmedikçe, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yetkili 
yargılama mahkemeleri, 

(b) 2 nci paragrafta belirtilen uyuşmazlıklarda, Federal 
Almanya Cumhuriyeti'nin yetkili yargılama mahkemeleri veya 
şube veya hizmet biriminin bulunduğu ülkenin yetkili 
yargılama mahkemeleri. 
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Bölüm III - Avrupa Patent Ofisi 

Madde 10* Yönetim 

(1) Avrupa Patent Ofisi, İdari konseyne karşı 
faaliyetlerinden sorumlu bulunan Avrupa Patent Ofisi 
Başkanı tarafından yönetilir. 

(2) Bu amaca uygun olar̂ aJc, Başkan özellikle aşağıdaki görev 
ve yetkilere sahiptir; 

(a) Avrupa Patent Ofisinin faaliyetlerinin yerine 
getirilmesi için, idari talimatların benimsenmesi ve halk 
için rehber kitapçıkların yayınlanması dahil, bütün gerekli 
önlemleri almak, 
(b) Antlaşmada öngörülmemiş olması halinde, hangi işlerin 
Münih'teki Avrupa Patent Ofisi'nde, hangilerinin La 
Haye'deki şubede yapılmasını sırasıyla belirlemek, 
(c) îdari konsey'nin yetki alanına girmekle birlikte, 
Başkan, antlaşmanın tadil edilmesi, genel yönetmelikler ve 
kararlarla ilgili herhangi bir öneriyi İdari konseyne 
sunmak, 
(d) Bütçeyi, değişikliklerini ve ek bütçeyi hazırlamak, 
uygulamak, 
(e) İdari konseyne yıllık faaliylet raporunu sunmak; 
(f) Personeli denetlemek, 
(g) 11 inci Maddenin hükümlerine uygun olarak, personeli 
atamak ve terfi ettirmek, 
(h) 11 inci Maddenin hükmü dışındaki memurlar üzerinde 
disiplin yetkisini kullanmak ve 11 inci Maddenin 2 nci ve 
3 üncü paragraflarında belirtilen memurlar konusunda İdari 
konseyne disiplin ile ilgili öneride bulunmak, 
(i) Görev ve yetkilerini devredebilmek. 
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(3)** Başkana birden çok Başkan Yardımcısı yardımcı olur. 
Başkan bulunmadığı veya rahatsız olduğu zaman, Başkan 
Yardımcılarından biri İdari konsey tarafından belirlenen 
prosedüre uygun olarak Başkan Yardımcılarından biri, 
başkana vekalet eder. 

Ref: Söz. Md. 9, 12. 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararlar! G 5/88, G. 
7/88, G 8/88 (Ek II) 

** Bak. İdari Konseyin EPO/APT (Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1978, 326)nun Başkanını yerine bir başkasının 
vekalet etmesi hakkındaki 6 Temmuz 1978 tarihli kararı. 

Madde 11 - Üst Düzey Yöneticilerin Atanması 

(1) Avrupa Patent Ofisinin Başkanı İdari konseynin kararı 
ile atanır. 

(2) Başkan Yardımcıları, Başkanın görüşleri alındıktan 
sonra İdari konseynin kararı ile atanır. 

(3) Temyiz Kurullarının ve Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 
Başkanları dahil, üyeleri, Avrupa Patent Ofisi Başkanının 
teklifi üzerine, İdari konseynin kararı ile atanır. Bunlar, 
Avrupa Patent Ofisi Başkanı'nın görüşleri alınarak tekrar 
İdari konsey tarafından atanabilirler. 

(4) İdari konsey, 1 inci ve 3 üncü paragraflarda atıfta 
bulunulan memurların üzerinde disiplin yetkisine sahiptir. 

Ref: Söz.Md. 21, 22, 35 
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Madde 12 - Ofisin Görevleri 

Avrupa Patent Ofisinin görevlileri, kurumdaki görevlerinin 
sona ermesinden sonra bile, niteliği itibariyle mesleki bir 
sır olan herhangi bir bilgiyi ne açıklayabilirler ne 
kullanabilirler. 

Madde 13 - Organizasyon.ile Avrupa Patent Ofisi Çalışanları 
Arasındaki Uyuşmazlıklar 

(1) Avrupa Patent Ofisinin görevlileri ve önceki 
görevliler veya bunların hukuki halefleri, Avrupa Patent 
Organizasyonu ile olan uyuşmazlıklarda Uluslararası Çalışma 
Örgütünün İdare Mahkemesi'ne, bu mahkemenin statüsüne uygun 
olarak, daimi görevlilerin Hizmet veya Emekli Maaş 
Yönetmeliklerindeki veya diğer görevlilerin iş koşullarını 
düzenleyen koşullar dahilinde başvurabilirler. 

(2) Bir itiraz, ancak ilgili kişi Hizmet Yönetmelikleri, 
Emekli Maaşı Planı Yönetmeliği veya duruma göre, işe alma 
koşulları kapsamında ona sağlanmış olan diğer tüm şikayet 
olanaklarını tüketmiş ise, kabul edilir. 

Madde 14* Avrupa Patent Ofisinin Dilleri 

(1) Avrupa Patent Ofisinin resmi dilleri İngilizce, 
Fransızca ve Almanca'dır. Avrupa patent başvuruları bu 
dillerin biriyle yapılır. 
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(2) Bununla birlikte, resmi dilleri İngilizce, Fransızca 
veya Almanca'dan başka bir dile sahip bir Üye Devletlerin 
herhangi birinde ikametgahı veya iş yeri merkezine sahip 
olan gerçek veya tüzel kişiler' ile o Devletin uyruğunda 
olup da yurtdışında ikamet eden vatandaşları tekrar Avrupa 
patent başvufularını, o Devletin resmi dilinde 
yapabilirler. Ancak başvurunun, yönetmelikçe belirtilen 
süre içinde, Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden 
birinde tercümesi yapılarak verilir. Bu tercüme, Avrupa 
Paten Ofisi'nden önceki işlemler, düzenlemeler sırasında 
ilk başvurunun orijinal metni-ile uyumlu hale getirilir. 

(3) Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, Avrupa Patent 
Ofisi'nin resmi dillerinden biri ile yapılmış olan başvuru 
veya ikinci fıkraya göre resmi dile çevirisi için, Avrupa 
Patent Ofisi nezdindeki tüm başvuru ve patent verilmesi 
işlemlerinde, aynı resmi dil kullanılır. 

(4) İkinci fıkrada belirtilen kişiler, süreye bağlı 
belgeleri, o ülkenin resmi dilinde verebilirler. Ancak, 
bunların da Yönetmelikte belirtilen süre içinde işlem 
dilindeki bir tercümesini vermek zorundadırlar. 
Yönetmelikte belirtilen durumlarda, Avrupa Patent Ofisi'nin 
diğer resmi dillerinde de yapılabilir. 

(5) Avrupa Patent başvurusu ile ilgili olmayan dokümanlar, 
bu Sözleşmede belirtilen dillerin birinde değilse veya 
Sözleşmede belirtilen süre içinde tercümesi yapılmazsa, 
dikkate alınmazlar. 

(6) Avrupa patent başvurusu, işlem dilinde yayımlanır. 
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(7) Avrupa Patent tarifnameleri, işlem dilinde yayımlanır. 
Bu yayında, istemlerin Avrupa Patent Ofisi'nin diğer iki 
resmi dilindeki çevrisi de bulunur. 

(8) Avrupa Patent Ofisinin üç resmi dilinde: 

(a) Avrupa Patent Bülteni; 
(b) Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesi. 
yayınlanır. 

Patent Siciline yapılan tesciller, Avrupa Patent 
üç resmi dilinde yapılır. 

Ref: Söz.Md. 70, 80, 90, 93, 97, 98, 103, 127, 129 
Yön.Madde 1, 2, 4-7, 35, 44, 69 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 6/91, G 2/95 
(Ek I) 

Madde 15 - İşlemlerle İlgili Daireler 
7 

Bu Sözleşmede belirtilen işlemleri (usulleri) uygulamak 
için, Avrupa Patent Ofisinin içinde aşağıdaki birimler 
kurar: 
(a) Bir evrak giriş dairesi, 
(b) Araştırma Daireleri, 
(c) İnceleme Daireleri, 
(d) İtiraz Daireleri, 
(e) Bir Hukuk Dairesi, 
(f) Temyiz Kurulları, 
(g) Bir Genişletilmiş Temyiz Kurulu. 

Ref: Söz. Madde 16-22, 143, Yön. 9, 10, 12, 106a/devamı 

( 9 ) A v r u p a 

O f i s i ' n i n 
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Madde 16 - Evrak Giriş Bölümü 

Evrak Giriş Bölümü, La Hage'deki şubededir. Bu bölüm, 
inceleme talebi yapılana veya başvuru sahibinin 96 ncı 
maddenin 1 inci paragrafı uyarınca işlemlere devam edilmesi 
beyanında bulununcaya kadar Avrupa Patent başvurusunun 
dosyalanması, şekli startlar açısından incelenmesiyle 
yetkilidir. Ayrıca, Avrupa patent başvurusunun ve Avrupa 
araştırma raporunun yayımlanmasından yükümlüdür. 

Ref:Söz. Madde 6, 15, 18, 90, 91, 93, 94, 95, Yön. Madde 9 

Madde 17 - Araştırma Bölümleri 

Araştırma Bölümleri La Haye'deki şubededir. Bu bölümler, 
Avrupa araştırma raporlarının düzenlemesiyle yetkilidirler. 

Ref:Söz. Md 6, 15, 92, Yön. Md 9' 

Madde 18 - İnceleme Bölümleri 

(l)Bir İnceleme Bölümü, Evrak Giriş Bölümünün yetkisinin 
sona erdiği andan itibaren her bir Avrupa patent 
başvurusunun incelenmesiyle yetkilidir. 

(2) Bir İnceleme Bölümü, üç teknik Patent uzmanından 
oluşur. Bununla birlikte, son karar verilmeden önce 
inceleme, bir genel kural olarak, uzmanlardan birisi 
dosyayı incelemekle görevlendirilir. Sözlü işlemler 
İnceleme Bölümünün önünde gerçekleşir. İnceleme Bölümü, 
kararın türüne göre gerekli görülürse, hukuk eğitimi almış 
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bir patent uzmanının ilavesi ile genişletilir. Karara 
ilişkin oylarda eşitlik olması halinde, İnceleme Bölümü 
başkanının oyu belirleyicidir. 

Re£:Söz.Md. 15, 16, 33, 94, 153 Yön.Md. 9 

Maddo 19 - İtiraz Bölümleri 

(1) Bir İtiraz Bölümü, herhangi bir Avrupa Patentine karşı 
itirazların incelenmesiyle yetkilidir. 

(2) * Bir İtiraz Bölümü, üç teknik uzmandan oluşur; bu 
uzmanlardan en az ikisinin itiraz konusu olan patentin 
verilmesi işlemlerinde yer almamış olması gerekir. Avrupa 
patentinin verilmesine ait işlemlerde yer almış patent 
uzmanı başkan olamaz. İtiraz Bölümü,, itiraz hakkındaki 
nihai bir kararı almadan önce, üyelerinden birini itirazın 
incelenmesiyle görevlendirebilir. Sözlü işlemler İtiraz 
Bölümü nezdinde gerçekleşir. İtiraz Bölümü, kararın türüne 
göre gerekli görürse, patentin'verilmesi işlemlerinde yer 
almamış hukukçu bir uzmanın katılımıyla genişletilir. 
Karara ilişkin oylarda eşitlik olması halinde, İtiraz 
Dairesinin başkanının oyu belirleyicidir. 

Ref:Söz. Md. 99 Yön.Md. 9 

*• Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 5/91 (Ek I) 

Madde 20* - Hukuk Bölümü 

(1) Hukuk Bölümü,, Avrupa Patent Siciline yapılacak tescil 
ve terkinlere ilişkin kararlarla, patent vekilleri 
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listesine yapılacak kayıt ve kayıt silme ile ilgili 
kararlar konusunda yetkilidir. 

(2) Hukuk Bölümü, ilişkin kararlar, hukuk bilgisine haiz 
bir üye tarafından alınır. 

RefrSöz. Md. 15, 127, 134 Yön.Md. 9 

* Bak. Avrupa Patent Ofisi Başkanının, Hukuk Dairesi'nin 
Yetkileri ile ilgili 10.03.1989 tarihli kararları (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1989, 177 ve sonrası (DG 5 
Başkan Yardımcısının, Hukuk Dairesi ile ilgili 05.07.1990 
tarihli (abd) bildirisi (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 
1990, 404 ve sonrası). 

Madde 21* Temyiz Kurulları 

(1) Temyiz Kurulları, Evrak Giriş Bölümü, İnceleme Bölümü, 
İtiraz Bölümü ve Hukuk Bölümü ' kararlarına karşı yapılan 
temyizleri incelemekle yetkilidir. 

(2) Evrak Giriş Bölümü veya Hukuk Bölümü kararlarına 
karşı yapılan şikayetler için, Temyiz Kurulu hukuk eğitimi 
görmüş üç üyeden oluşur. 

(3) İnceleme Bölümü kararlarına karşı yapılan şikayetler 
için, Temyiz Kurulu: 

(a) Karar, bir Avrupa patent başvurusunun reddi veya bir 
Avrupa patentinin verilmesi ile ilgili ve dört üyeden daha 
az' üyeden meydana gelen bir İnceleme Bölümü tarafından 
alınmış ise, iki teknik ve bir' hukuk eğitimli üyeden, 
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(b) Karar dört üyeden meydana gelen bir İnceleme Bölümü 
tarafından alındığı zaman veya Temyiz Kurulunun şikayetin 
niteliği gereği olarak düşündüğünde, üç teknik ve iki hukuk 
eğitimli üyeden, 

(c) Diğer bütün durumlarda, üç hukuk eğitimi almış üyeden 
oluşur. 

(4) Bir İtiraz Bölümü kararına karşı yapılan Temyiz 
kurulu; 

(a) Karar üç üyeden oluşan bir İtiraz Bölümü tarafından 
alındığı zaman, ikisi teknik, biri hukuk eğitimli üyeden, 

(b) Karar, dört üyeden oluşan bir İtiraz Bölümü tarafından 
alındığı zaman veya Temyiz Kurulu şikayetin niteliği gereği 
olarak düşündüğünde, üçü teknik, ikisi hukuk eğitimli 
üyeden oluşur. 

Ref :Söz. Md. 11, 15, 106,. 154, 155 Yön.Md. 10, 
106a/1.mükerrer 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 2/90, G 8/95 
(Ek I) 

Madde 22 - Genişletilmiş Temyiz Kurulu 

(1) Genişletilmiş Temyiz kurulu; 

(a) Temyiz Kurulları tarafından ona yöneltilmiş hukuki 
konularda karar vermekle, 
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(b) 112 inci madde uyarınca, Avrupa Patent Ofisinin Başkanı 
tarafından ona yöneltilen hukuki konularda görüşler 
görüşler bildirmekle yetkilidir. 

(2) Kararları veya görüşleri vermek için, Genişletilmiş 
Temyiz Kurulu hukukçu beş üyeden ve teknik eğitimi almış 
iki üyeden oluşur. Hukuk eğitimli bir üye, kurula başkanlık 
yapar. 

Ret": Söz. Md. İl, 15 Yön.Md. 10 

Madde 23* - Kurul Üyelerinin Bağımsızlxğa. 

(1) Genişletilmiş Temyiz Kurulunun ve Temyiz Kurulu üyeleri 
beş yıllık bir dönem için atanırlar, bu dönem içinde ciddi 
sebepler ve bu sebeplere bağlı olarak Genişletilmiş Temyiz 
Kurulunun teklifi üzerine İdari Konseyinin bir kararı 
olmadıkça, görevlerine son verilmez. 

(2) Kurulların üyeleri, Evrak Giriş Dairesi, İnceleme 
Dairesi, İtiraz Dairesi veya Hukuk Dairesi üyeleri 
olamazlar. 

(3) Kurulların üyeleri kararlarında, herhangi bir talimatla 
bağlı olmayıp, sadece bu sözleşmenin hükümlerine 
tabidirler. 

(4) ** Temyiz Kurullarının ve genişletilmiş Temyiz 
Kurulunun Prosedür Kuralları, Yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak yapılır. 

Ref: Yön.Md. 11 

* Bak. G e n i ş l e t i l m i ş Temyiz Kurulu Karar ı G 6/95 (Ek I) 
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** Bak. Temyiz Kurulunun 07.07.1989'dan geçerli (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1983, 7 ve devamı; 1989, 361 ve 
devamı) sayılı Prosedür Kurallarına ve Genişletilmiş Temyiz 
Kurulunun 08.06.1994'ten geçerli (Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1983, 3 ve devamı; 1989, 362 ve devamı; 1994, 443 
ve devamı) sayılı Prosedür Kuralları. 

Madde 24* - Muafiyet ve İtiraz 

(1) Temyiz Kurullarının veya Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 
üyeleri, şayet onların o hususta herhangi bir kişisel 
menfaati varsa, taraflardan birinin temsilcileri olarak 
daha önce ilgili olmuşlarsa veya temyiz altındaki karara 
katılmışlarsa, herhangi bir temyizde yer alamazlar. 

(2) Eğer, birinci paragrafta belirtilen nedenlerden 
veya başka bir nedenle bir Temyiz Kurulunun 
Genişletilmiş Temyiz Kurulunun herhangi bir üyesi, 
temyize katılmamayı düşünürse, durumu Kurula bildirir. 

(3) Temyiz Kurulunun veya Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 
üyelerine, birinci paragrafta belirtilen nedenlerden biri 
için* herhangi bir tarafça veya tarafsız olacakları 
konusunda şüpheye düşülürse, itiraz edilebilir. Eğer, 
ilgili red nedenleri bilinmesine rağmen, prosedüre uygun 
bir işlem yapılmış . ise, itiraz geçersiz sayılır. Hiçbir 
itiraz üyelerin milliyetine dayandırılamaz. 

(4) Temyiz Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu 2 ve 3 
üncü paragraflarda belirtilen durumlarda yapılacak işlem 
konusunda, ilgili üyenin katılımı olmaksızın karâr verir. 
Bu kararın alınması için, itiraz edilen üye başka bir üye 
ile yer değiştirir. 
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Ref: Yön.Md. 93 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 5/91 (Ek I) 

Madde 25 - Teknik Görüş 

Bir ihlal veya hükümsüz kılma nedeniyle yetkili ulusal 
mahkemenin başvurusunda, Avrupa Patent Ofisi eylemin konusu 
olan Avrupa patenti ile ilgili bir teknik görüşü, uygun bir 
ücretin ödenmesi karşılığında vermek zorundadır. İnceleme 
Dairesi bu görüşlerin verilmesiyle yetkilidir. 

* Bak. Ücretler ile ilgili Hükümler madde 2, paragraf 20. 

Bölüm IV - İdari Konsev 

Madde 26 - Üyelik 

(1) tdari konsey Üye Devletlerin temsilcilerinden ve 
bunların yedek üyelerinden oluşur. Her bir Üye Devletin, 
îdari Konseye bir Temsilci ve bu temsilciye vekalet edecek 
yedek üye bulundurmak hakkı vardır. 

(2) îdari Konseyin üyeleri, kendi Prosedür Kurallarına 
uygun olarak, danışman ve uzmanlardan yararlanabilirler. 
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Maddo 27 - Başkanlık 

(1) îdari konsey Üye Devletlerin Temsilcileri ve bunlara 
vekalet edecek üyeler arasından bir başkan ve bir başkan 
yardımcısını seçer. Başkan yardımcısı ve başkanın çeşitli 
nedenlerle görevde olmadığı zamanlarda, başkana vekalet 
eder. 

(2) Başkan ve başkan yardımcılığı görevleri üç yıldır. Bu 
süre, yenilenebilir. 

Madde 28 - Kurul 

(1) En az sekiz ülke temsilcilerinin bulunması durumunda, 
İdari konsey üyeleri arasından seçeceği beş kişiden oluşan 
kurulu oluşturur. 
(2) îdari Konseyin Başkanı ve Başkan Yardımcısı makamları 
nedeniyle Kurulun üyeleridir; diğer üç üye îdari konsey 
tarafından seçilir. 
(3) îdari konsey tarafından seçilen üyelerin görev süreleri 
üç yıldır. Bu süre yenilenmez. 
(4) Kurul, İdari konsey tarafından Prosedür Kurallarına 
uygun olarak ona verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. 

Maddo 29 - Toplantılar 

(1) İdari konsey, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. 

(2)Avrupa Patent Ofisi Başkanı İdari konsey'nin 
toplantılarına katılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 3 4 -

(3) îdari konsey yılda bir kez olağan toplanır. Ayrıca, 
Başkanının çağrısı veya Üye Devletlerin üçte birinin talebi 
üzerine toplanır. 

(4) îdari konseynin toplantıları, bir gündem içeriğine göre 
ve Prosedür Kurallarına uygun olarak yapılır. 

(5) Geçici gündem, Prosedür Kurallarına uygun olarak 
hernangi bir Üye Devlet tarafından talep edilen herhangi 
bir soruyu içerir. 

Madde 30 - Gözlemcilerin Katılması 

(1) Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, Avrupa Patent 
Organizasyonu ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı arasında 
yapılmış bir anlaşmanın hükümlerine uygun olarak, îdari 
konseynin toplantılarında temsil edilir. 

(2) Uluslararası patent prosedürünün uygulanması ile 
görevli hükümetler arası bir organizasyon, Teşkilatla 
yaptığı anlaşma çerçevesinde ve bu anlaşmada belirtilen 
hükümlere uygun olarak, jdari Konsey toplantısında temsil 
edlirler. 

(3) Organizasyonun ilgili olduğu konularda faaliyet 
gösteren diğer hükümetler arası ve uluslararası sivil 
toplum örgütleri, karşılıklı çıkarlara ilişkin sorunların 
görüşüldüğü toplantılarda, İdari Konseyin çağrısı üzerine 
temsil edilebilirler. 
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Madde 31 - İdari konseyin Dilleri 

(1) İdari Konseyin toplantıları, İngilizce, Fransızca ve 
Almanca dillerinde olur. 

(2) İdari Konseye sunulan dokümanlar ve görüşme 
tutanakları, birinci fıkrada belirtilen dillerde 
düzenlenir. 

Madde 32 - Personel, Binalar vo Ekipman 

Avrupa Patent Ofisi, İdari Konsey ve oluşturulan 
komitelere, görevlerini yerine getirebilmek için gerekli 
personel, bina ve ekipman temin eder. 

Madde 33* - Belirli Durumlarda İdari Konseyin Yetkisi 

(1) İdari Konsey bu Sözleşmenin aşağıdaki hükümlerini 
değiştirmeye yetkili olacaktır: 

(a) bu Sözleşmede belirtilen süreleri. Bu, sadece 95 inci 
maddede belirtilen koşullarda 94 üncü maddede . belirtilen 
süre için uygulanır. 

(b) Uygulama yönetmeliklerini. 

(2) İdari Konsey, bu Sözleşme ile uyumlu olarak, aşağıdaki 
hükümleri kabul etmeye veya düzeltmeye yetkilidir. 

(a) Mali Yönetmelikleri; 
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(b) Avrupa Patent Ofisinin kadrolu memurlarının Hizmet 
Yönetmeliklerini ve diğer memurlarının hizmet koşullarını, 
kadrolu ve diğer memurların maaş cetvellerini, statülerini, 
atanma koşullarını ve diğer ek ödemelerle ilgili 
yönetmeliklerini 

(c) Emekli Maaşı Yönetmeliklerini ve maaşlardaki artışlara 
uygun olarak, mevcut emekli maaşlarındaki artışları; 

(d) Ücretler ile ilgili Kurallar; 

(e) Prosedür Kuralları. 

(3) İdari Konsey, 18 inci Maddenin 2 nci paragrafına 
rağmen, belirli olay . grupları için, deneyimlerine göre 
değerlendirerek, İnceleme Dairelerinin, bir teknik uzmandan 
oluşmasına karar vermeye yetkilidir. 

(4) îdari Konsey, Avrupa Patent Ofisi Başkanına Avrupa 
Patent Teşkilatı adına Devletlerle, hükümetler arası 
teşkilatlarla ve bu teşkilatlardaki anlaşmalara uygun 
olarak kurulan dokümantasyon merkezleri ile antlaşma 
görüşmeleri yapmak ve kendi onayı ile, anlaşmaları 
sonuçlandırma görevlerini vermekle yetkilidir. 

Ref:Söz. Md. 35 Yön.Md. 10, 74 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları G 5/88, G 
7/88, G 8/88, G 6/95 (Ek I) 
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Madda 34 - Oy Hakkı 

(1) İdari Konseydeki oy hakkı, Üye Devletlerle sınırlıdır. 

(2) Her bir Üye Devlet, 36 maddenin hükümlerine uygun 
olarak, oy hakkına sahiptir. 

Madde 35 - Oylama Kuralları 

(IV İdari Konsey 2 nci paragrafta belirtilenlerin dışındaki 
kararlarını, temsil edilen ve oy veren üye Devletlerin 
oylarının basit çoğunluğuna göre verir. 

(2) İdari Konsey, Md. 7/11, 33, 39/1, 40/2-4, 46, 87, 95, 
134, 151/3, 154/2, 155/2, 156, 157/2-4, 160/l-ikinci cümle, 
162, 163, 166, 167 ve 172'ye göre kararlarını, temsil 
edilen ve oy veren üye ülkelerin oylarının 3/4 'ünün. oy 
çokluğuna göre alır. 

Maddo 36 - Oyların Hesaplanması 

(1) Her üye devlet, ücretler ile ilgili kuralların kabulü 
veya düzeltilmesi konusunda, Üye Devletler tarafından 
yapılacak mali katkının arttırılması durumunda, yeni 
Organizasyon bütçesinin bütçe değişikliğinin veya ek 
bütçenin kabulünde, her bir Üye Devletin bir oya sahip 
olacağı bir ilk gizli oylamadan sonra bu gizli oylamanın 
sonucu ne olursa olsun, 2 nci paragrafa uygun olarak ikinci 
gizli oylamanın derhal yapılmasını talep eder. Karar bu 
ikinci gizli oylamanın sonucu ile belirlenir. 
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(2) Her bir Üye Devletin ikinci gizli oylamada vereceği 
oyların sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır; 

(a) 40 inci madde 3 ve 4 üncü paragraflara uygun olarak, 
her üye devlet için özel mali katkının yüzdesi, üye devlet 
sayısı ile çarpılıp, beşe bölünmesiyle elde edilir., 

(b) yukarıdaki şekilde hesaplanan oy sayısı, bir sonraki 
yüksek tam sayıya tamamlanır. 

(c) bu sayıya beş ilave oy eklenir. 

(D) yine de, hiçbir Üye Devlet 30'dan daha çok oya sahip 
olamaz. 

Bölüm V - Mali Hükümler 

Hadde 37 - Harcamaların Karşılanması 

Organizasyonun masrafları aşağıdaki şekilde karşılanır: 

(a) Teşkilatın kendi kaynaklarından; 
(b) Üye ülkeler tarafından, ülkelerin Avrupa Patentlerinin 
yıllık ücretleri açısından ödemeleri ile; 
(c) gerektiğinde, Üye Devletler tarafından yapılan özel 
mali katkılar ile 
(d) uygun olan hallerde, 146'ıncı maddeye göre sağlanan 
gelir ile. 

Ref: Söz.Md. 47, 50 
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Madde 38 - Organizasyonun Kendi Kaynaklarx 

Organizasyonun kendi öz kaynakları, Sözleşmede belirtilen 
çeşidi ne olursa- olsun f.aturalandırılmış ücretlerden 
sağlanan gelirdir. 

Ref:Yön.Md. 40 

Madde 39 - Üye Ülkelerin, Avrupa Patentlerinin Yıllık 
Ücretleri Nedeniyle Yaptıkları Ödemeler 

(D* Her bir Üye Devlet, Avrupa Patentinin yıllık ücretleri 
bakımından idari Konsey tarafından tespit edilen ve her üye 
ülke için eşit olan ve %75 oranını geçmeyen bir payı 
Organizasyon'a öder'. Ancak, anılan oran İdari konsey 
tarafından tespit edilen asgari bir miktardan daha az ise, 
Üye Devlet o asgari miktarı Organizasyon'a öder. 

(2) Her bir Üye Devlet, İdari konsey'nin ödemenin miktarını 
tespit için gerekli bilgileri, Organizasyona iletir. 

('3) Bu ödemelerin vade tarihleri İdari konsey tarafından 
belirlenir. 

(4)Ödemenin vade tarihinde, tam olarak ödenmemesi halinde, 
Üye Devlet ödenmeyen miktarı, vade tarihinden itibaren 
faizi ile birlikte öder. 

Ref:Söz. Md. 35, 40, 41, 47, 50, 141, 146, 147, 161, 176 

* Bak. İdari Konseyin, Avrupa P.O.'ne ödenecek olan Avrupa 
patentlerinin yıllık ücret oranı hakkındaki 08.06.1984 
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tarihli kararı (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1984, 
296) 

Madde 40 - Ücretlerin ve Ödemelerin Seciyesi - Özel mali 
Katkılar 

(1) 38 inci Madde uyarınca ücretlerin miktarı ve 39 uncu 
Madde uyarınca oran, Organizasyon bütçesinin dengede olması 
amacıyla yeterli geliri temin edecek düzeyde tespit edilir. 

(2) Ancak, Organizasyon İ inci paragrafta belirtilen 
şartlar altında bütçesini dengeleyemezse, Üye Devletler 
İdari konsey tarafından söz konusu hesap dönemi için 
belirlenen özel mali katkı miktarını Organizasyona öderler. 

(3) Bu özel. mali katkılar, herhangi bir üye devlet için bu 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önceki son yıl içinde 
dosyalanan patent sayışı esasına göre belirlenir ve 
aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

(a)Üye Devlette yapılan patent, başvurularının sayısına 
oranla yarısı. 

(b)Üye Devlette ikametgah ve iş yerine sahip gerçek ve 
tüzel kişilerin diğer Üye Devletlerde yapmış oldukları 
patent başvurularının ikinci yüksek sayısına oranının 
yarısı. 

Ancak, patent başvuru sayısı 25000'i aşan Devletler 
tarafından yapılacak katkı miktarları,' bu Devletlerde 
yapılan başvuru sayıları toplanarak bu Devletlerdeki patent 
başvurularının bu toplam sayıya oranıyla ortaya çıkan 
cetvele göre belirlenir. 
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(4) Üye devletlerden birinin üçüncü paragraf hükümlerine 
göre mali katkı payı hesaplanamıyorsa, İdari konsey, o 
devletin onayı ile o devletin mali katkı payını belirler. 

(5) 39 uncu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragrafları, özel 
mali katkılara da uygulanır. 

(6) Özel mali katkılar, bütün Üye Devletler için aynı olan 
bir orandaki faiz ile birlikte geri ödenir. Geri ödemeler 
bütçenin bu ödemeler için hazırlıklı olması halinde 
yapılır. Geri ödemeler, üçüncü ve dördüncü fıkrada 
belirtilen cetvele uygun olarak Üye Devletler arasında 
dağıtılır. 

(7) Herhangi bir bütçe döneminde ödenen özel mali katkı 
paylarının tamamıyla geri ödenmesi, bir sonraki bütçe yılı 
için ödenmiş olan bu tip katkıların tam veya bir 
bölümlerinin geri ödenmesinden önce yapılır. 

RefıSöz. Md. 35, 36, 47, 50, 161, 170, 176 

Madde 41 - Avanslar 

(1) Avrupa Patent Ofisinin Başkanın talebi üzerine, Üye 
Devletler İdari konsey tarafından tespit edilen meblağ 
sınırı dahilinde, ödemeleri ve katı paylarındaki avansları 
Organizasyona öderler. Bu tip avanslar, Üye Devletlerin o 
bütçe yılı içinde ödemek zorunda olduğu miktara oranla, üye 
devletler arasında paylaştırılır 
(2) 39 uncu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragrafları 
karşılıklı olarak avanslara da uygulanır. 

Ref:Söz. Md. 50, 146 
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Madde 42 - Bütçe 

(1) Organizasyonun, her bir hesap dönemi için 
gider tahminleri yapılır ve bütçede gösterilir. 
olduğu hallerde, bütçede değişiklikler ve ek bütçe 

(2) Bütçe gelir ve gider, dengelenir. 

(3) Bütçe, Mali Yönetmeliklerde belirtilen hesap biriminde 
hazırlanır. , 

Madde 43 - Harcama Yetkisi 

(1) Bütçeye kaydedilen harcamaya, Mali yönetmeliklerde 
aksine herhangi bir hüküm olmadıkça, bir hesap dönemi 
süresi içinde yetki verilir. 

(2) Mali Yönetmeliklerde belirtilecek şartlara bağlı 
olarak, çalışanların masrafları dışındaki, hesaplama 
döneminin sonundaki beklenmedik herhangi bir ödenek ,yeni 
döneme nakledilebilir, ancak takip eden hesap dönem sonunu 
aşmaz. 

(3) Ödenekler, Mali Yönetmeliklere uygun olarak harcamanın 
tipi ve amacına göre farklı başlıklar altında sınırları 
belirlenir ve gerekli olduğu kadar bölümlere ayrılır. 

gelir ve 
Gerekli 
yapılır. 
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Madde 44 - Öngörülemeyen Gidere Ait Ödenekler 

(1) Organizasyonun bütçesi öngörülemeyen gider için 
ödenekler içerir. 

(2) Organizasyon tarafından bu ödeneklerin sarf edilmesi 
İdari konseyin ön onayına tabidir. 

Madde 45 - Hesap Dönemi 

Bütçe yılı 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona.erer. 

Madde 46 - Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü 

(1) Avrupa Patent Ofisinin Başkanı taslak bütçeyi Mali 
Yönetmeliklerde belirtilen tarihten önce İdari konseyne 
sunar. 

(2) Bütçe ve bütçe değişiklikleri veya ek bütçe İdari 
konsey tarafından kabul edilir. 

Ref:Söz. Md. 35 

Madde 47 - Geçici Bütçe 

(1) Hesap dönemi başlangıcında, bütçe İdari konsey 
tarafından henüz kabul edilmemiş ise, harcamalar aylık 
olarak, Mali Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, bütçedeki 
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her bir başlık veya alt bölümleri esasına göre, bir önceki 
hesap dönemine ait bütçe ödeneklerinin 1/12 si tutarında, 
Avrupa Patent Ofisi Başkanı' na tahsis edilen ödenekler 
taslak bütçede ayrılanların 1/12'sini aşmaması koşuluyla 
yapılır. 

(2) İdari konsey, 1 inci paragrafta belirtilen diğer 
hükümlere bağlı olarak, ödeneklerin 1/12 sinden fazlası 
için harcama yetkisi verebilir. 

(3) 37 nci Madde, alt paragraf(b)'ye göre yapılan ödemeler 
bir geçici esasa göre, taslak bütçenin ilişkilendirildiği 
bir önceki yıla ait 39 uncu madde uyarınca belirlenen 
koşullar altında yapılmaya devam edilir. 

(4) Üye Devletler her ay geçici esasa göre, 40 inci 
Maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragraflarında belirtilen 
miktara uygun olarak, yukarıdaki 1 inci ve 2 nc-i paragrafın 
uygulanmasını sağlamak için, gerekli özel mali katkı 
paylarını öderler. 39 uncu maddenin 4 üncü paragrafı, 
gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır. 

Raf:Söz. Md. 59, 146 

Madde 48 - Bütçe Uygulamasx 

(1) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, tahsis edilen ödenekler 
kapsamında olmak üzere, bütçeyi ve bütçe değişikliklerini 
veya ek bütçeyi kendi sorumluluğu altında uygular. 

(2) Bütçe dahilinde, Avrupa Patent Ofisi'nin Başkanı, Mali 
Yönetmeliklerde belirtilen sınırlara ve şartlara bağlı 
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olarak, fonları çeşitli başlıklar veya alt-başlıklar 
arasında aktarabilir. 

Madde 49 - Hesapların Denetimi 

(1) Organizasyonun gelir ve gider hesabı ile bir bilançosu, 
tdari konsey tarafından beş yıllık bir süre için atanan 
bağımsız denetçiler tarafından denetlenir. Bu süre 
yenilenebilir veya uzatılabilir. 

(2) Makbuzlara dayandırılacak ve gerekirse, yerinde 
yapılacak denetimle, bütün gelirin alındığını ve bütün 
harcamaların yasaya uygun ve düzgün bir şekilde yapıldığı 
ve mali idarenin doğru olduğu araştırılır. Denetçiler her 
bir hesap döneminin sonunda, bir rapor hazırlar. 

(3) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, yıllık olarak denetçilerin 
raporu ile birlikte Teşkilatın aktif ' ve pasiflerini 
gösteren bütçe ve bilançoya göre' bir önceki hesap döneminin 
hesaplarını, İdari konseyne sunar. 

(4) îdari konsey yıllık hesapları denetçilerin raporu ile 
birlikte onaylar ve Avrupa Patent Ofisi Başkanına bütçenin 
uygulanması konusunda yetki verir. 

Madde 50 - Mali Yönetmelik 

Mali Yönetmelik özellikle aşağıdaki hususları 
oluşturacaktır: 
(a) Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile hesapların 
ödenmesi ve denetlenmesi ile ilgili prosedürü; 
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(b) Üye Devletler tarafından Organizasyona yaptıkları 37 
nci maddede belirtilen ödeme ve katkı payları ile 41 nci 
maddede belirtilen avanslar ile ilgili yöntem ve prosedürü; 

(c) Muhasebe ve ödeme memurlarının 
onların denetimine ait düzenlemeler ile 

(d) 39 uncu, 40 inci ve 47 inci Maddelerde belirtilen faiz 
oranlarını; 

(e) 146 ncı madde uyarınca, katkı alacaklarının hesaplanma 
yöntemini; 

(f) İdari Konsey tarafından kurulan Bütçe ve Maliye 
Komisyonunun oluşumu ve görevleri. 

Madde 51 - Ücretler ile İlgili Kurallar 

Ücretler ile ilgili Kurallar, ö'zellikle ücretlerin miktarı 
ve ödeme tarzı ile ilgili kuralları belirler. 

KISIM I I - MADDİ PATENT HUKUKU 

Bölüm I - P a t e n t l e n e b i l i r l i l i k 

Madde 52 - Patentlenebilir buluşlar 

(1)* Avrupa patentleri sanayide uygulanabilen, yeni ve bir 
buluş basamağını içeren herhangi bir buluş için verilir. 
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(2) 1 inci paragraf içeriğine göre aşağıdakiler buluş 
sayılamazlar: 

(a) buluşlar, bilimsel teoriler ve matematik metotları; 

(b) estetik yaratmalar, , 

(c) zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul 
ve kurallar, 

(d) bilginin sunumu, 

(3) 2 nci fıkra hükümleri, bu fıkrada belirtilen konu 
faaliyetlerle ilgili Avrupa patent başvurusu ve patentinin, 
yalnızca bu konu ve faaliyetlerle ilgili uzantısı 
patenlenebilirliğin dışında kalır. 

(4)* İnsan veya hayvan vücuduna uygulanan cerrahi ve tedavi 
usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis 
usulleri, 1 inci fıkra anlamında sanayide uygulanabilir 
nitelikte buluş sayılmazlar. Bu hüküm, bu usullerin 
herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların 
üretim usullerine uygulanmaz. 

Ref:Söz. Md. 54, 56, 57, 100, 138 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/83, G 5/83, G 
6/83 (Ek I) sayılı kararları. 

Madde 53* Patenfclenebilirliğin istisnaları 

Avrupa patentleri aşağıdaki konularda verilmez: 
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(a) Yayımı ve işletilmesi, kamu düzenine veya ahlaka aykırı 
olan buluşlar. Böyle bir aykırılık olduğu sonucuna, sadece 
buluşun işletilmesinin tüm üye devletlerde veya bir 
kısmında yasa veya yönetmeliklerce yasaklanmış olmasıyla 
varılmaz. 

(b) Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik 
esaslara dayanan bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri. 
Bu hüküm, mikrobiyolojik usuller ve bu usuller yoluyla 
kazanılmış olan ürünlere uygulanamaz. 

Ref:Söz. Md. 100, 138, 167 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/95 (Ek I) sayılı 
kararı. 

Madde 54* - Yenilik 

(1) Bir buluş, tekniğin bilinen'durumuna dahil değilse yeni 
sayılır. 

(2) Tekniğin bilinen durumu, Avrupa patent başvurusunun 
başvuru tarihinden önce, yazılı veya sözlü tanıtım 
vasıtasıyla, kullanım ile veya başka herhangi bir yolla 
kamuya sunulan her şeyi kapsamaktadır. 

(3) Ayrıca, başvuru tarihi 2 nci paragrafta belirtilen 
tarihten önce olan ve 93 üncü madde uyarınca bu tarihte 
veya bu tarihten sonra yayımlanan Avrupa patent 
başvurularının içeriği, tekniğin bilinen durumu içinde 
sayılır. 
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(4) 3 üncü fıkra sadece, sonraki başvuru için belirlenen 
bir Üye Devletin, yayımlanmış olan daha önceki başvuruda da 
belirlenmiş olması halinde uygulanır. 

(5)Tekniğin bilinen durumuna ait madde ve madde 
bileşimleri, 52 nci maddenin 4 üncü paragrafında belirtilen 
herhangi bir usulde kullanılır ve bu usullerde 
kullanımları, tekniğin bilinen durumuna dahil değilse, 1 
inci ve 4 üncü paragraf hükümleri, bunların 
patentlenebilirliklerini engellemez. 

Ref:Söz. Md. 52, 55, 56, 80, 85, 89, 100, 138, 158, Yön.Md. 
27, 44, 87 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/83, G 5/83, G 
6/83, G 2/88, G 6/88, G 1/92, G 3/93 (Ek I) sayılı 
kararları/görüşleri. 

Madde 55 - Zarar Verici Olmayan Açxklamalar 

(1) 54 üncü Maddenin uygulanması için, buluşun açıklanması 
şayet o Avrupa patent başvurusunun yapılmasından önceki 
altı aydan daha önce meydana gelmemişse ve aşağıdaki 
nedenler sebebiyle veya onların sonucunda olmuş ise, 
dikkate alınmayacaktır: 

(a) başvuru sahibi veya onun yasal selefi aleyhine bir 
suistimal veya 

(b) başvuru sahibinin veya onun yasal selefinin bir resmi 
veya resmi nitelikte sayılan, 30 Kasım 1972'de değişikliğe 
uğrayan , 22 Kasım L928'de Paris'te imzalanan uluslararası 
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sergilerle ilgili Sözleşme kapsamındaki uluslararası 
sergide buluşu teşhir etmiş ise. 

(2) 1 inci fıkranın (b) bendinin söz konusu olması halinde, 
1 inci fıkra hükmünün uygulanabilmesi için, başvuru 
sahibinin, Avrupa patent başvurusunu yaparken, Yönetmelikte 
belirtilmiş • olan süre ve şartlara uygun olarak buluşunu 
sergilediğini belirtir ve bunu destekleyen belgeyi verir. 

Ref: Söz.Md. 100, 138 Yön.Md. 23, 104b/ikinci mükerrer 

Madde 56 - Buluş Basamağx 

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından; 
tekniğin bilinen durumu dikkate alınarak kolay bir şekilde 
çıkarılamıyorsa buluş basamağını içerir. 54 üncü madde 
kapsamındaki dokümanlar tekniğin bilinen durumuna 
dahillerse, bu dokümanlar buluş basamağının olup olmadığı 
konusunda karar vermede dikkate alınmazlar. 

Ref:Söz. Md. 52, 100, 138 Yön Md.27, 27a/birinci mükerrer, 
44 

Madde 57* - Sanayiye Uygulanabilir Olma 

Bir buluş, tarım dahil, sanayinin herhangi bir dalında 
üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise sanayiye 
uygulanabilir olduğu kabul edilir. ' 

Ref:Söz.Md. 52, 100, 138 Yön. Md.27, 27a/birinci mükerrer 
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* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/83, G 5/83, G 683 
(Ek I) sayılı kararlar.ı . 

Bölüm II - Avrupa Patenti Başvurusunda Bulunmaya 
ve Avrupa Patenti Edinmeye Yetkili Kişiler -
Buluşu Yapanın Belirtilmesi 

Madde 58 - Bir Avrupa Patent Başvurusunda Bulunma Hakkı 

Bir Avrupa patent başvurusu her türlü gerçek ve tüzel Kişi 
ve tabi olduğu hukuka göre tüzel kişilerle eşit sayılan 
topluluklar tarafından yapılabilir. 

Ref:Söz. Md. 118 Yön.Md. 26, 52, 100 

Madde 59 - Birden Çok Başvuru Sahibi 

Avrupa Patent Başvurusu, birden çok başvuru sahibince 
müştereken veya birden çok başvuru sahibince tayin edilmiş 
farklı üye ülkeler için yapılabilir. 

Ref:Söz. Md.118 Yön.Md.26,52,100 

Madde 60* Avrupa Patenti Hakkı 

(1) Avrupa patenti hakkı, buluş yapana veya onun halefine 
aittir. Şayet buluş sahibi bir işçi ise, Avrupa patent 
hakkı, işçinin esas olarak istihdam edildiği devletin 
yasasına uygun olarak kararlaştırılır. Şayet işçinin 
esas olarak istihdam edildiği ülke tespit edilemezse, 
uygulanacak yasa işçinin bağlı olduğu^ iş yerine sahip olan 
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işverenin içinde bulunduğu Devletin hukuku esas 
alınacaktır. 

(2) Şayet iki veya daha fazla kişi birbirinden bağımsız 
olarak bir buluş yapmışlarsa, Avrupa patent hakkı, patent 
başvuru tarihi önce olan Avrupa Patent Başvurusu sahibine 
ait olur. Ancak, bu hüküm sadece bu ilk başvurunun 93 üncü 
maddeye göre yayımlanması halinde ve sadece o başvurunun 
yayınında da belirlenmiş olan Üye Devletler açısından 
geçerli olacaktır. 

(3) Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılan işlemler için 
başvuru sahibi, Avrupa Patentine yönelik hakkını kullanmaya 
yetkili sayılır. 

RefrSöz. Md. 61, 80, 89, 138 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/92 (Ek I) sayılı 
kararları. 

Madde 61* - Avrupa Patenti Hakkxna Sahip Olmayanlar 
Tarafından Yapılan Avrupa Patent Başvuruları 

(1) 60'inci maddenin 1 inci paragrafında belirtilen ve 
başvuru sahibi olmayan kişiler, kesinleşmiş bir yargı 
kararı ile Avrupa Patentine yönelik hakkın sahibi 
kılınmışlarsa, şayet patent henüz verilmemişse, kararın 
kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, bu kararın Avrupa 
patenti başvurusunda belirlenen üye devletlerce tanınmış 
olması veya kabul edilmesi veya sözleşmeye ekli Tanıma 
Protokolü hükümleri gereğince tanınması durumunda, şunları 
talep edebilirler. 
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(a) başvurunun, başvuru- sahibi yerine kendi başvurusu gibi 
yürütülmesini, 

(b) aynı buluş için yeni bir Avrupa patent başvurusu 
yapabilir veya 

(c) başvurunun reddedilmesini talep edebilir. 

(2) 76 ncı maddenin 1 inci fıkrası, 1 inci fıkra kapsamında 
yapılan yeni başvurulara uygulanır. 

(3) 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmasında izlenecek 
prosedür, fıkra 1 kapsamında yapılan yeni bir başvuruya 
uygulanan özel şartlar ve başvuru, araştırma ücretlerinin 
ödenmesi suresi ve ülke belirleme ücretleri Yönetmeliklerde 
belirtilir. 

Ref :Söz.Md. 100, 122, 128, 138, Yön. Md. 6 13-16, 37, 42, 
85a/birinci mükerrer, 92, 95a/birinci mükerrer 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/92 (Ek I) sayılı 
kararı. 

Madde 62 - Buluşu Yapanın Belirtilme Hakkı 

Buluşu yapan, başvuru sahibi veya Avrupa Patenti sahibine 
karşı Avrupa Patent Ofisi nezdinde belirtilme hakkına 
sahiptir. 

R o f : S ö z . M d . 8 1 , Yön. Md. 1 7 - 1 9 , 4 2 , 92 

f İ\XK* \ 
İ 7^\ -
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Bölüm III - Avrupa patenti ve Avrupa Patent 

Başvurusunun hükümleri 

Madde 63* - Avrupa Patentinin Süresi 

(1) Avrupa Patentinin süresi başvuru tarihinden itiraben 20 
yıldır. 

(2) 1 inci 'paragraf hükmü, bir Üye Devletin Avrupa 
Patentinin süresini, ulusal patentlere uygulanan aynı 
koşullar altında uzatmasına engel değildir. Bu koşullar: 

(a) 0 Devleti etkileyen bir savaş durumunu veya benzer acil 
şartları dikkate alınması amacıyla. 

(b) Avrupa patentinin konusu ürün veya proses veya ürünün 
kullanımı, o ülkede piyasaya çıkartılmadan önce yasa gereği 
bir idari yetki prosedüründen geçiriliyorsa, 

(3) 2 nci paragraf, 142 nci Maddeye uygun olarak tayin 
edilen ülkeler grubu için verilen patentlere kıyasen 
uygulanır. 

(4) 2 nci paragraf uyarınca süre uzatımı için veya koruma 
ile ilgili hazırlık yapan Devlet, Organizasyon ile yapılan 
anlaşmaya uygun olarak, ilgili hükümlerin uygulanması ile 
ilgili işleri Avrupa Patent Ofisi'ne havale eder. 

Ref:Söz.Md. 2, 167 

* 04.07.1997 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 1 ve 
sonrası) tarihinde yürürlüğe giren, 17.12.1991 tarihli EPC 
Madde-63'ü değiştiren kanun ile değiştirildi. 
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Madde 64*/** - Avrupa Patentinden Doğan Haklar 

(1) Bir Avrupa patenti, 2 nci paragraf hükümleri uyarınca, 
verilişine ilişkin ilanın yayımı tarihinden itibaren, 
patentin verildiği üye ülkelerde patentin sahibine, o 
ülkede verilmiş olan bir ulusal patentin verdiği aynı 
hakları sağlar. 

(2)Avrupa Patenti'nin konusu, bir proses ise, patent ile 
sağlanan koruma bu proses ile doğrudan elde edilen ürünleri 
de kapsar. 

(3) Bir Avrupa patentinin ihlali, ulusal hukuklara göre 
işlem görür. 

Ref:Söz. Md. 2, 67, 68, 97 

* Bak. 2/79 No.lu (Ek II) Yasal Tavsiye. 

** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/88 (Ek I) no.lu 
kararı. 

Madde 65 - Avrupa Patentinin Tarifname Takzminın Çevirisi 

(1)** Avrupa Patent Ofisi'nin Avrupa patentini verdiği veya 
değişik metni ile muhafaza etmek istediği her üye devlet, 
şayet Avrupa Patenti, onun resmi dillerinden biri ile 
düzenlenmemiş ise, başvuru sahibi veya patent sahibinden, 
kendi resmi dillerinden seçeceği birine, tek bir resmi dili 
varsa o dilde metnin çevirisini Merkezi Sınai Mülkiyet 
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Ofisine sunmasını talep edebilir. Tercümenin verilmesi için 
gerekli olan süre, ilgili üye ülke daha uzun süre 
öngörmemişse, Avrupa Patentinin verildiği ve değişiklik 
yapılmış olarak Avrupa Patentinin korunmasının devam 
ettiğine ilişkin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay 
sonra sona erer. 

(2) 1 inci paragraf hükmüne göre düzenleme yapmış her üye 
devlet, başvuru veya patent sahibinden, kendi 
belirleyecekleri süre içinde tercümelerin yayımlanması için 
gerekli harcamaların kısmen veya, tamamen ödenmesine ilişkin 
hüküm getirebilirler 

(3) Herhangi bir Üye Devlet, 1 inci ve 2 nci paragraf 
hükümlerine uyulmaması halinde, Avrupa patentinin o 
devlette, başından beri geçersiz olarak kabul edileceğini 
düzenleyebilir. 

Ref:Söz. Md. 2, 70 Yön. Md.5-1, 58 

* Bak. 2/79 (Ek II) No.'lu Yasal Tavsiye 

**' 01.01.1996 da (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995 
tarih ve 9 sayılı) yürürlüğe giren 13.12.1994 tarihli 
İdari konsey kararı ile değiştirilmiştir. 

Madde 66* - Avrupa Başvurusu İle Ulusal Başvurunun 
Eşdeğ'erliliği 

Başvuru tarihine hak kazanmış bir Avrupa patenti başvurusu, 
belirlenmiş üye devlette; usulüne uygun yapılmış bir 
ulusal başvuruya eşittir. Aynı hüküm, Avrupa patent 
başvurusu için rüçhan talep edilmesi halinde de geçerlidir. 
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Re£:Söz. Md. 80, 87, 88, 135, 136, 140 

* Bak. 2/79 (Ek II) No.lu Yasal Tavsiye. 

Madde 67* - Bir Avrupa Patent Başvurusunun Yayından Sonraki 
Hakları 

(1) Bir Avrupa patent başvurusu, 93 üncü madde uyarınca 
yayınlandığı tarihten itibaren, başvurunun yayımında 
belirtilen belirlenmiş devletlerde geçici olarak, 64 üncü 
madde uyarınca korumayı başvuru sahibine sağlar. 

(2) Her Üye Devlet, Avrupa patent başvurusunun 64 üncü 
madde ile verilen gibi bir koruma hakkını sağlamayacağı 
hükmünü getirebilir. Ancak, yayınlanmış Avrupa patent 
başvurusuna ait koruma, ilgili Devlet yasalarının 
incelenmemiş ulusal patent başvurularının zorunlu 
yayınından oluşan korumadan daha az değildir. ,En azından 
her üye Devlet başvuru sahibine, Avrupa Patent 
Başvurusunun yayımı tarihinden itibaren, o ülkede buluşu 
kullanan kişilerden, kendi hukuklarına göre, tıpkı ulusal 
bir patentin ihlal edilmiş olduğunun kabul edilebileceği 
durumlar için uygun bar tazminat talebi hakkı verir. 

(3) İşlem dili, kendi, resmi dillerine uygun olmayan Üye 
Devletler, 1 inci ve 2 nci paragraflarda belirtilen geçici 
korumayı, patent istemlerinin, başvuru sahibinin resmi 
dillerin arasında kendi seçeceği birine tercüme etmesinden 
veya ilgili Devlet: bel 11 bir resmi dil kullanma şartı 
öngörüyorsa, bu dile uygun olarak yapılan tercümenin; 
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(a) ulusal hukuk düzenlemeleri ile, kamuoyunca ulaşılabilir 
hale gelmesinden, veya • 

(b) anılan Devlette buluşu kullanan kişiye bildirilmiş 
olmasından itibaren başlatır. 

(4) Avrupa patent başvurusu, geri alındığı, geri alınmış 
olduğu farzedildiği veya sonuçta reddedildiği zaman, 1 inci 
ve 2 inci paragrafta sınırları belirtilen etkilere asla 
sahip olmamış sayılır. Aynı hüküm geri alınan veya geri 
alındığı farzedilen belirlenmiş Devletteki Avrupa patent 
başvurusunun etkileri konusunda da geçerlidir. 

Re£:Söz. Md. 68, 70, 93, 158 

* Bak. Yasal Düzenleme No. 2/79 (Ek II). 

Madde 68* - Avrupa Patentinin Geçersiz Sayılmasının 
Hükümleri 

Avrupa patent başvurusu ve sonucundaki patentin 67 ve 64 
üncü maddelerinde belirtilen etkileri, itiraz işlemi 
sonrası patentin geçersiz sayılması halinde, geçersizlik 
çevresine koşut olarak başlangıçtan beri doğmamış sayılır. 

Ref:Söz. Md. 2, 102 

* Bak. Yasal Düzenleme No. 2/79 ve 11/82 (Ek II). 
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Madde 69 */**/*** - Koruma Alanı 

(1) Bir Avrupa patent veya bir Avrupa patent başvurusu ile 
verilen koruma alanı, patent istemlerinin içeriğine göre 
belirlenir. Bununla birlikte, tarifname ve resimler, patent 
istemlerini yorumlamak için kullanılır. 

(2) Avrupa patentinin verilmesine kadar geçen süre için, 
Avrupa patent başvurusu ile verilen korumanın alanı 93 üncü 
madde uyarınca yapılan yayında belirtilen en son ibraz 
edilen patent istemleri ile belirlenir. Ancak, verildiği 
şekli ile veya itiraz işlemi sonucunda değiştirildiği şekli 
ile verilen Avrupa patenti ile/ . koruma alanı 
genişletilmemiş olması şartıyla önceki halini kapsar 
şekilde, Avrupa patent başvurusu ile verilen koruma alanı 
belirlenir. 

RefrSöz. Md. 2, 164 

* Bak. Aşağıda belirtilen, 5' Ekim 1973'te Patentlerin 
Verilmesi ile ilgili bir Avrupa Sisteminin kurulmasına ait 
Münih'teki Diplomatik Konferansta kabul edilen Sözleşmenin 
69 uncu Maddesinin Yorumu hakkındaki Protokol. 

"69 uncu Madde, Avrupa patenti tarafından sağlanan 
korumanın sadece, patent istemlerinde, istemlerin daha iyi 
anlaşılmasını sağlayan tarifnamede ve buluşu açıklayan 
resimlerde kullanılan kelimelerin, kelimesi kelimesine katı 
bir tanımlaması ile yorumlanmamalıdır. Ne de patent 
istemlerinin, sadece bir rehber olarak hizmet verdiği ve 
sağlanan gerçek korumanın, buluşun ilgili olduğu teknik 
alandaki bir uzman ' tarafından tarifname ve buluşu 
açıklayan resimlerin yorumlanmasından, patent sahibinin 
tasarlamış olduğu -' şeylere kadar uzanabileceği şekilde 
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yorumlanmamalıdır. Aksine, üçüncü kişiler için kesin olan 
makul bir derece ile patent sahibine yönelik tam bir 
korumanın uç noktaları arasındaki bir pozisyon olarak 
yorumlanır." 

(Protokol 164 üncü maddenin 1 inci fıkrasına göre 
Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.) 

** Bak. Yasal Tavsiye (Düzenleme) No. 2/79 (Ek II). 

*** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/88, G 6/88 (Ek 
I) No.lu kararları. 

Madde 70 •*/**...- Bir Avrupa Patentinin veya Avrupa Patent 
Başvurusunun Bağlayıcx Metni 

(1) Bir Avrupa patentinin veya Avrupa Patent Başvurusu'nun 
işlem dilinde düzenlenmiş metni, Avrupa Patent Ofisi 
nezdinde ve her Üye Devlette bağlayıcıdır. 

(2) Bununla birlikte, 14 üncü maddenin 2 nci ve 14 üncü 
paragraflarında belirtilen durumlarda, Avrupa Patent Ofisi 
nezdindeki işlemlerde, Avrupa Patenti ve Avrupa Patent 
başvurusunun konusunun, başvuru içeriğini aşıp aşmadığını 
belirlemede, orijinal metin esas alınır. 

(3) Her Üye ülke, Avrupa Patenti veya Avrupa Patenti 
Başvurusunun koruma alanını belirlemede, bu Sözleşmeye göre 
kendi dilinde yapılmış çevirinin, işlem diline göre 
yazılmış koruma alanından dar olması durumunda esas 
alınacağını öngörebilir. Bu kural, patentin hükümsüzlük 
işlemlerinde geçerli değildir. 
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(4) 3'üncü fıkra uyarınca hüküm getirmiş ülke: 

(a) başvuru veya patent sahibine, Avrupa Patenti veya 
Avrupa Patent başvurusunun düzeltilmiş tercümesini 
sunmasına izin vermek zorundadır. Bu düzeltilmiş çeviri 65 
inci Maddenin 2 inci paragrafı ve 67 inci maddenin 3 üncü 
paragrafı uyarınca Üye Devlet tarafından belirlenen şartlar 
oluşuncaya kadar, herhangi bir hukuki etkiye sahip 
değildir. 

(b) düzeltilmiş tercümenin yürürlüğe girmesinden sonra, 
önceden iyi niyetli olarak buluşu kullanmaya başlamış olan 
veya buluşu kullanım için, gerçekten ve ciddi hazırlıklara 
girmiş bulunan kişinin kullanımı, ilk Avrupa Patent 
Başvurusu ya da Avrupa Patenti'nin tercümesine göre, 
tecavüz sayılmadığı durumlarda, işletmedeki bu kullanıma ve 
işletmenin gereksinimi nedeniyle ücretsiz olarak buna devam 
edilmesine izin veren düzenleme getirebilir-, 

Ref:Söz. Md. 2 Yön.Md. 7 

* Bak. Yasal Düzenleme No. 2/79 (Ek II). 

** Bak. Yasal Düzenleme No. 17/90 (Ek II) 

Bölüm IV - Mal Varlığı Konusu Olarak Avrupa Patent 
Başvurusu 

Madde 71 - Hakların Devri ve Oluşturulması 

Avrupa Patent Başvurusu, belirlenmiş bir- veya birden çok 
üye Devlette, devredilebilir ve hakların konusu olabilir. 
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Ref: Yön.Md. 20, 21 

Madde 72 - Devir 
Bir Avrupa patent başvurusunun devri, yazılı olarak yapılır 
ve sözleşmeye taraf olanların imzasını içermesi gerekir. 

Ref: Yön.Md. 20 

Madde 73 - Lisans Sözleşmesi 

Avrupa Patent Başvurusu, belirlenmiş üye Devletlerin 
hepsinde veya bunların egemenlik alanının bir kısmında, 
kısmen veya tamamen lisans konusu olabilir. 

Ref: Yön.Md. 21, 22 

Madde 74 - Uygulanacak Hukuk 

Avrupa Patent Başvurusu, bu sözleşmede aksi 
belirtilmedikçe, belirlenmiş her Devlette bir mal varlığı 
değeridir ve hükümleri tayin edilmiş üye Devletteki, ulusal 
başvurular için geçerli olan hukuka tabidir. 

Ref:Söz.Md. 148 
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KISIM III - AVRUPA PATENTLERİ İÇİN BAŞVURU 

Bölüm I - Avrupa patent başvurusunun yapılması ve 
gerekleri 

Madde 75 - Avrupa patent başvurusunun yapılışı 

(1) Bir Avrupa patent başvurusu aş.ağıdaki şekilde 
yapılabilir: 

(a) * Münih'te ki Avrupa Patent Ofisine veya onun 
Hauge'teki şubesine, 

(b) Şayet Üye Ülkenin yasası ' izin verirse, söz konusu 
Ülkenin Merkezi Sınai mülkiyet Ofisine veya başka yetkili 
kılınmış makamına. Bu şekilde yapılan bir başvuru Avrupa 
Patent Ofisine aynı tarihte yapılmış bir başvuru gibi aynı 
etkiye sahip olacaktır. 

(2) Üye bir Ülkenin aşağıda belirtilen hukuki ve idari 
hükümlerinin uygulanması, birinci fıkra hükümlerine aykırı 
sayılmayacaktır. 

(a) Konusu itibariyle bazı buluşlara ilişkin başvurunun o 
üye Ülkenin yetkili kurumunun ön onayı olmadıkça ülke 
dışına iletilmesinin yapılmayacağı veya; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 19Ö) 



- 64 - . ' 

(b) her bir başvurunun başlangıçta ulusal bir makama 
yapılması veya ön onaya tabi olarak doğrudan başka yetkili 
kılınmış kuruma yapılması. 

(3) Hiçbir Üye Devlet, fıkra 1 (b)'de belirtilen herhangi 
bir yetki ile, bölünmüş Avrupa başvurularının 
yapılabileceğini öngöremeyeceği gibi buna da izin 
vermeyecektir. 

Ref: Söz.Md. 76, 120, 130, 152, Yön.Md. 24, 26, 85, 95a 
mükerrer 

* Avrupa Patent Ofisi Başkanının, Avrupa P.O.'nin 
Berlin'deki ofisinde bir başvuru ofisinin kurulması 
hakkındaki (OJ EPO 1989, 218) 10.05.1989 tarih ve 
Münih'teki "Pschorrh "Fe" binasında bir başvuru ofisinin 
kurulması hakkındaki (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 
1991, 223) 18.03.1991 tarihli kararlarına bakınız. 

Madde 76 - Bölünmüş Avrupa başvuruları 

(1) Bir bölünmüş Avrupa başvurusu doğrudan Münih'teki veya 
Hauge'deki şubesinde Avrupa Patent Ofisi'ne yapılmalıdır. 
Bölünmüş başvurunun konusu, önce yapılmış olan ana/asıl 
başvurunun kapsamını aşmayacak şekilde, başvuru 
yapılabilir; bu hükme uyulduğunda, bölünmüş başvuru önceki 
başvurunun yapıldığı tarihte yapılmış sayılır ve onun 
rüçhan hakkından faydalanır. 

(2) Bölünmüş Avrupa başvurusunda daha önceki başvuruda 
belirlenmeyen Üye Devletleri belir lenmeyelcektir. 
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(3) Fıkra l'in hükümlerinin yürütülmesinde izlenecek 
prosedür, bir bölünmüş başvuruda uyulması gereken özel 
hükümler ile başvuru, araştırma ve üye devletlerin 
belirlenmesine ait ücretlerin ödeme ödeme süreleri 
Yönetmelikte belirtilmiştir. 

Ref: Söz. Md. 61, 75, 100, 122, 128, 138 Yön. Md. 4, 6, 25, 
26, 37, 42, 85a/mükerrer, 92, 95a/mükerrer 

Madde 77 - Avrupa patent başvurularının gönderilmesi 

(1) Bir Üye Devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi veya 
yetkili olan diğer bir kurumu, kendisine yapılan Avrupa 
patent başvurusunu, devletin çıkarları açısından buluşların 
gizli tutulmasıyla ilgili ulusal hükümlere uyan en kısa 
süre içinde Avrupa Patent Ofisine göndermekle yükümlüdür. 

(2) Üye Devletler, birinci fıkrada belirtilen hükme göre 
aşikar bir şekilde konusu giz'li tutulmayı gerektirmeyen 
Avrupa patent başvurularını, yapıldığı tarihten itibaren 
altı hafta içinde Avrupa Patent Ofisine gönderilmesini 
sağlayacak gerekli önlemlerin hepsini alacaklardır. 

(3) Gizli tutulup tutulmaması konusunda ayrıca bir 
incelemeyi'gerektiren Avrupa patent başvuruları yapıldıktan 
sonraki dört ay içinde veya rüçhan hakkı talep edildiği 
hallerde, rüçhan tarihinden itibaren on dört ay içinde, 
Avrupa Patent Ofisine ulaşacak şekilde gönderileceklerdir. 

(4) Konusu itibariyle gizli tutulması gereken bir Avrupa 
patent başvurusu Avrupa Patent Ofisine gönderilmeyecektir. 
(5) Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren veya rüçhan 
hakkı talep edilmişse, rüçhan tarihinden itibaren on dört 
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aylık sürenin dolmasından önce Avrupa Patent Ofisine 
ulaşmayan Avrupa patent başvuruları geri çekilmiş 
sayılacaktır. Başvuru, araştırma ve ülke belirleme 
ücretleri iade edilecektir. 

Ref: Söz.Md. 135, 136, Yön.Md. 15, 31, 69, 85 

Madde 78 - Avrupa Patent-başvurusunun gerekleri 

(1) Bir Avrupa patent başvurusu, şunları içermelidir: 

(a)* Bir Avrupa patentinin verilmesinin istendiğine ilişkin 
bir dilekçe, 
(b) buluşun bir tarifnamesi 
(c) Bir veya birden fazla patent istemleri 
(d) tarifnamede veya patent, istemlerinde atıfta bulunulan 
resimler, 
(e) özet. 

(2)**"Bir Avrupa patent başvurusu için başvurunun 
tarihten itibaren bir ay içinde başvuru ve 
ücretleri ödenmelidir. 

(3) Bir Avrupa patent başvurusunun Yönetmelikte öngörülmüş 
olan gerekleri yerine getirmelidir. 

Ref: Söz. Md. 79, 80, 83-85, 90, 122, Yön.Md. 6, 15, 25-28, 
29-36, 85a/mükerrer, 88, 104b/mükerrer 

* Bak. Yasal Tavsiye Kararı No. 8/80 (Ek II) 

•**'Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 63/91 (ek I) No.lu 
kararı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Madde 79 - Üye ülkelerin belirlenmesi 

(1) Bir Avrupa patentinin verilmesine ait dilekçede buluşun 
korunmasının istendiği Üye Devlet veya Devletler 
belirtilmelidir. 

(2)* Belirlenen her bir devlet için belirleme ücreti 
ödenmelidir. Belirleme ücretleri Avrupa Patent Bülteninde 
Avrupa araştırma raporunun yayınlandığının ilan edildiği 
tarihten itibaren altı ay içinde ödenmelidir. 

(3) Bir Üye Devletin belirlenmesi, Avrupa patentinin 
verilmesine kadar herhangi bir zamanda geri alınabilir. 
Bütün Üye Devletlerin belirlenmesinden vazgeçilmesi Avrupa 
patent başvurusunun geri alınması olarak kabul edilir. Bu 
durumda belirleme ücretleri geri ödenmez. 

Ref: Söz. Md. 3, 66, 80, 88, 122, 149, Yön.Md. 14, 15, 25, 
26, 29, 85 85a/mükerrer, 88, 92, 104b/ikinci mükerrer, 
104c/takım 

*01.07.1997 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 13 ve 
sonrası) tarihinde yürürlüğe giren İdari Konseynun 
05.12.1996 tarihli kararı ile değiştirilmiştir. 

Madde 80 - Başvuru tarihi 

Bir Avrupa patent başvurusunun başvuru tarihi, başvuru 
sahibi tarafından aşağıdaki belgelerin verildiği tarih 
olacaktır: 
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(a) bir Avrupa patentinin istendiğine ilişkin bir talebin 
bulunması; 
(b) En az bir Üye Devletin belirlenmesi; 
(c) Başvuru sahibinin kimlik bilgileri; 
(d)* Sözleşmenin 14'üncü maddesi . l'inci ve 2'nci 
fıkralarında belirtilmiş dilde düzenlenmiş, bu Sözleşmenin 
diğer şartlarına uygun olmasa bile tarifname, bir veya daha 
fazla,istemler. 

Ref: Söz. Md. 54, 60, 66, 78, 79, 83, 84, 90-92, Yön.Md. 
26, 27, 27a/mükerrer, 29, 35, 39, 43, 92 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/95 (Ek I) no.lu 
kararı. 

Madde 81 - Buluş sahibinin belirtilmesi 

Avrupa patent başvurusunda buluş sahibinin belirtilmesi 
gerekir. Şayet başvuru sahibi buluş sahibi değilse veya tek 
buluş sahibi yok ise, belirleme Avrupa patent hakkının 
nasıl kazanılmış .olduğunu gösteren bir beyanı ihtiva 
edecektir. 
Ref: Söz. Md. 61, 91, Yön.Md. 17-19, 26, 42, 92, 93, 
104b/mükerrer 

Madde 82* - Buluşun bütünlüğü 

Avrupa patent başvurusu sadece tek bir buluşu veya birlikte 
tek bir genel buluş fikrini oluşturacak şekilde biraraya 
gelmiş bir buluşlar grubunu içerecektir. 
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Rof: Yön.Md. 29, 30, 46, 104b/mükerrer 
* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 61/91, 62/92 (ek I) 
No.lu karar/görüşü. 

Madde 83* - Buluşun açıklanması 

Avrupa patent başvurusunda buluş, konusunda uzman olan bir 
kişinin onu uygulayabileceği şekilde açık ve tam olarak 
belirtilmelidir. 

Ref: Söz. Md. 78, 80, 100, 138, Yön.Md. 27, .28, 
28a/mükerrer 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 62/93 (Ek I) no.lu 
kararına bakınız. 

Madde 84 - Patent istemleri 

Patent istemleri korumanın istendiği konuyu tanımlar. 
Bunlar açık, kısa ve tarifname ile desteklenmiş olmalıdır. 

Ref: Söz. Md. 78, 80, Yön.Md. 2.9, 31, 35 

Madde 85 - Özet 

Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, başka 
herhangi bir amaç için, özellikle ne istenen koruma 
alanının belirlenmesinde ne de 54'üncü maddenin, 3'üncü 
fıkrasını uygulamak am-ıcınn hizmet: etmez. 
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Ref:Söz. Md. 78 Yön.Md. 33, 35, 47, 49 

Madde 86* - Avrupa patent başvuruları için yıllık ücretler 

(1) Yıllık ücretler, Avrupa patent başvuruları hakkındaki 
Yönetmeliğe uygun olarak Avrupa Patent Ofisine ödenmelidir. 
Bu ücretler, başvuru tarihinden itibaren hesaplanan üçüncü 
yıl ve sonraki her yıl için söz konusudur. 

(2) Bir yıllık ücret vade tarihinde veya daha önce 
ödenmediği zaman, • ilave ücretin aynı zamanda ödenmesi 
kaydıyla, meşru olarak anılan tarihten itibaren altı ay 
içinde ödenebilir. 

(3) Eğer yıllık ücret ve herhangi bir ek ücret vade 
tarihinde ödenmezse, Avrupa Patent başvurusu geri çekilmiş 
sayılır. Yalnız Avrupa Patent Ofisi bu konuda karar verme 
yetkisine sahiptir. 

(4) Yıllık ücretlerin ödenmesi yükümlülüğü, Avrupa 
patentinin verildiğine ilişkin ilanın yapıldığı yıl için 
ödenmesi gereken yıllık ücretin ödenmesi ile sona erer. 

Ref:Söz. Md. 122, 141, Yön. Md. 13, 37, 51, 69, 90, 
104b/mükerrer 

* Avrupa patent başvuruları ve patentlerine ait yıllık 
ücretlerinin ödenmesi ile ilgili talimatlara bakınız 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1984, 272 VE SONRASI) 
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Bölüm II - Rüçhan 

Madde 87* - Rüçhan hakki 

(1) Sınai mülkiyetin korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesine 
üye ülkelerden birinde veya o ülke adına hüküm doğuracak 
şekilde bir patent veya bir faydalı modelin tescili veya 
faydalı model belgesi veya buluşcu belgesi için usulüne 
uygun bir şekilde başvuruda bulunmuş herkes veya bunların 
kanuni halefleri aynı buluş için bir Avrupa patent 
başvurusunun yapılması halinde, ilk başvurunun yapıldığı 
tarihten itibaren on iki aylık bir süre içinde ilk 
başvurudan doğan bir rüçhan hakkına sahip olur. 

(2) Başvurunun yapıldığı yerdeki ülkenin ulusal yasasına 
veya bu sözleşme ile bağı olan iki taraflı veya çok taraflı 
anlaşmaların hükümlerine göre usulüne uygun olarak yapılmış 
bir ulusal başvuruya eşdeğer olan her başvuru bir rüçhan 
hakkına sebebiyet verme olarak tanınır. 

(3) Usulüne uygun ulusal bir başvuru ile, başvurunun sonucu 
ne olursa olsun, yapılan başvuru ile başvuru tarihine hak 
kazanmış her başvuru anlaşılmaktadır. 

(4) Aynı ülke için onun adına veya o ülkede yapılan ve daha 
önceki ilk başvuru gibi anılan konunun aynısına ait bir 
sonraki başvuru, sonraki başvurunun başvuru tarihinde, 
önceki başvurunun kamuoyunun bilgisine ulaşmaksızm ve 
geride herhangi bir hak bırakmaksızın, geri alınmış, 
terkedilmiş veya reddedilmiş ve bir rüçhan hakkı talebi 
için bir zemine hizmet; etmemiş olması kaydıyla, rüçhanın 
tespit edilmesi maksadıyla ilk başvuru olarak 
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değerlendirilebilir. Böyle bir durumda artık eski başvuru, 
rüçhan hakkının dayanağı olamaz. 

(5) Şayet ilk başvuru Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin 
Paris Sözleşmesine taraf olmayan bir ülkede yapılmış ise, 
Fıkra 1-4 arası hükümleri sadece, idari Konsey tarafından 
yayınlanan bir tebliğe ve iki taraflı veya çok taraflı 
anlaşmalara göre, Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan bir ilk 
başvuruya dayandığı gibi herhangi bir Üye Devletin adına 
veya o devlette Paris Sözleşmesinde belirtilen eşdeğer 
şartlara tabi olarak yapılan bir ilk başvurunun esasına 
dayanan eşdeğer etkiye, sahip bir rüçhan hakkını veren söz 
konusu Devlete uygulanacaktır. 

. • v 

Ref: Söz. Md. 35, 66, 122, Yön. Md. 41 

'* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/93, G 2/95 (Ek I) 
No.lu görüşüne bakınız. 

Madde 88* - Rüçhan Talep Edilmesi 

(1) Bir önceki başvurunun rüçhanından yararlanmayı arzu 
eden bir Avrupa patentine ait bir başvuru sahibi rüçhana 
ilişkin talepte bulunmalı, önceki başvurunun bir suretini 
ve önceki başvurunun çevirisi Avrupa Patent Ofisinin resmi 
dillerinden biri değilse, onun bu resmi dildeki bir 
çevirisini sunmalıdır. Bu hükümlerin yürütülmesinde takip 
edilecek prosedür Yönetmelikte belirtilmiştir. 

(2) Çeşitli ülkelerden kaynaklandıklarını dikkate 
almaksızın, bir Avrupa patent başvurusu için birden fazla 
rüçhan talebinde bulunulabilir. Uygun olan hallerde, bir 
patent istemi için birden çok rüçhan isteminde 
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bulunulabilir. Birden çok rüçhan talep edilmiş ise, rüçhan 
tarihinden itibaren işlemeye başlayan süreler, en erken 
tarihli rüçhan tarihinden itibaren hesaplanacaktır. 

(3) Şayet bir Avrupa Patent başvurusu için bir veya daha 
fazla rüçhan talep edilirse, rüçhan hakkı sadece Avrupa 
patent başvurusunda rüçhanı talep edilen başvuru veya 
başvuruların unsurlarını taşıyanı kapsar. 

(4) Rüçhanı istenmiş buluşun bazı unsurları önceki 
başvurudaki patent istemlerinde yer almamışsa, rüçhan; 
önceki başvuru dokümanların tümünden bu unsurların açıkça 
belirtilmiş olduğu çıkıyorsa, kabul edilir. 

Ref: Söz.Md. 66, 79, 91, 93 Yön. Md., 5, 6, 26, 38, 41, 88 
104b/mükerrer 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G3/93 (Ek I) no.lu 
görüşü. 

Madde 89* - Rüçhan hakkının hükmü 

Rüçhan hakkının hükmü, rüçhan tarihinin 54 üncü maddenin 2 
nci ve 3 üncü paragraf ve 60 inci maddenin,- 2 nci 
paragrafının uygulanması açısından Avrupa patenti 
başvurusunun tarihi olarak kabul edilmesidir. 

Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G3/93 (Ek I) no.lu 
görüşü. 
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KISIM IV -•.. PATENT VERİLMESİNE KADAR OLAN 
İŞLEMLER 

Madde 90 - Başvurunun incelenmesi 

(1) Evrak giriş bölümü, aşağıdaki hususları inceleyecektir; 
(a) Avrupa patent başvurusunun bir başvuru tarihine hak 
kazanması için aranan şartları karşılayıp karşılamadığını, 
(b) Başvuru ücreti ile araştırma ücretlerinin zamanında 
ödenip ödenmediğini, 
(c) Anlaşmanın 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasının 
uygulanması gerektiği durumda, Avrupa patent başvurusunun 
işlem diline uygun çevirisinin süresi içinde verilip 
verilmediğini. 
(2) Başvuru, başvuru tarihine hak kazanacak nitelikte 
değilse, Evrak giriş bölümü Yönetmelikte belirtilen 
hükümlere uygun olarak eksiklikleri gidermesi için başvuru 
sahibine bir olanak tanır. Şayet, eksiklikler zamanında 
giderilmezse, başvuru bir Avrupa patent başvurusu olarak 
işleme alınmaz. 
(3) Başvuru ücreti ile araştırma ücreti süresi içinde 
ödenmemiş ise veya 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasında 
belirtilen durumda, işlem dilindeki başvuru çevirisi 
gereken süresi içinde verilmemişse, başvuru geri çekilmiş 
sayılır. 

Ref: Söz. Md. 16, 78, 80, 91, 92 Yön.Md. 6, 39, 69, 70, 
85a/mükerrer, 90 
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Madde 91 - Şeklî inceleme 

(1) Şayet bir Avrupa patent başvurusu başvuru.tarihine hak 
kazanmışsa ve 90 inci maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca 
başvuru geri çekilmiş sayılmazsa, Evrak Giriş Bölümü 
aşağıdakileri inceleyecektir: 

(a) 133 maddenin 2 nci paragrafındaki şartların karşılanıp 
karşılanmadığını, , ' 
(b) Başvurunun bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak 
Yönetmelikte belirtilen fiziki şartları karşılayıp 
karşılamadığını, 
(c) Özetin verilip verilmediğini, 
(d) Bir Avrupa patenti verilmesine yönelik dilekçenin 
Yönetmelikte belirtilmiş amir hükümlerini karşılayıp 
karşılamadığını ve ilgili olan durumda, rüçhan isteminin bu 
Sözleşmede belirtilmiş kurallara uygun olarak talep edilip 
edilmediğini, 
(e) belirleme ücretlerinin ödenmiş olup olmadığını, 
(f) buluş sahibinin belirtilmesinin 81 inci maddeye uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını, 
(g) 78 inci maddenin 1 (d) paragrafında belirtilen 
resimlerin, başvuru tarihinde verilip verilmediğini. 

(2) Evrak Giriş Bölümünün, düzeltilebilecek eksikliklerin 
bulunduğunu tespit ettiği hallerde, başvuru sahibine onları 
Yönetmeliğe uygun olarak • düzeltmesi için bir olanak 
verilir. 

(3) Birinci paragrafın (a)-(d) bentleri arasında belirtilen 
hususlardaki ilgili eksiklikler Yönetmeliğe uygun olarak 
giderilmezse, başvuru geri çevrilir. Birinci paragrafın (d) 
bendindeki rüçhanla ilgili kurallara uyulmamışsa, 
başvurunun rüçhan hakkı kaybedilir 
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(4) 1 inci, paragrafın (e) bendinde belirtilen durumda, 
belirlenmiş herhangi bir Devlet için belirleme ücretinin 
süresi içinde ödenmemesi durumunda, söz konusu Devletin 
belirlenmesi geri alınmış sayılır. 
(5) 1 inci paragrafın (f) bendinde belirtilen durumda, 
buluş sahibinin belirtilmesi, başvuru tarihinden veya 
rüçhan talebinde bulunulmuşsa rüçhan tarihinden itibaren 16 
ay içinde, düzeltilmesi istisnası saklı kalmak şartıyla, 
Yönetmeliğe uygun şekilde yapılmamışsa, başvuru geri 
çekilmiş sayılır. 
(6) 1 inci paragrafın (g) bendinde belirtilen durumda, 
resimler başvuru tarihinde verilmemişse ve Yönetmeliğe 
uygun şekilde eksikliklerin giderilmesi için hiçbir adım 
atılmamış ise, Yönetmelikte belirtilmiş seçeneğe göre 
başvuru sahibinin yaptığı seçime bağlı olarak ya başvuru 
tarihi resimlerin verildiği tarihe göre yeniden tespit 
edilir ya da başvurudaki resimlere yapılan atıflar 
çıkarılmış/yapılmamış farz edilir. 

Ref: Söz. Md. 16, 80, 88, Yön. Md. 31, 40-43, 68-70, 
85a/mükerrer, 86,88,89,90,101 

Madde 92 - Avrupa araştırma raporunun düzenlenmesi 

(1) Şayet bir Avrupa patent başvurusu, başvuru tarihine hak 
kazanmışsa ve 90 inci maddenin 3 üncü paragrafına göre geri 
çekilmiş sayılmıyorsa, Araştırma Dairesi patent 
istemlerinin esasına göre Avrupa araştırma raporunu, 
tarifname ve buluşu açıklayan resimleri gereken şekilde 
dikkate alarak, YönetmeLikte şart koşulan,şekilde hazırlar. 
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(2) Düzenlenmesinden hemen sonra, Avrupa araştırma raporu 
raporda, yer alan dokümanların birer suretleri ile birlikte 
başvuru sahibine gönderilir. 

Ref: Söz. Md. 17, 80, 96, 157, Yön. Md. 44-47, 86 

Madde 93 - Avrupa patent başvurusunun yayımlanması 

(1) Bir Avrupa Patent başvurusu başvuru tarihinden veya 
rüçhan talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz 
aylık bir sürenin dolmasından sonra mümkün olan en kısa 
zamanda yayımlanır. Bununla birlikte, başvuru sahibinin 
talebi üzerine, başvuru yukarıda bahsedilen sürenin 
dolmasından önce de yayımlanabilir. Avrupa patentinin 
verilmesine ilişkin karar, yukarıda belirtilen bu sürenin 
dolmasından önce verilmişse, başvuru, Avrupa Patent 
Fasikülü ile birlikte yayımlanır. 

(2) Yayında; tarifname, istemler, resimler ve ek olarak 
araştırma raporu ve yayma ilişkin teknik hazırlıkların 
tamamlanmasından önce hazırlanmışsa, özet yer alır. Avrupa 
araştırma raporu ve özet, başvuru ile birlikte 
yayımlanmamışsa, ayrı ayrı yayımlanır. 

Rof: Söz. Md. 14, 16, 54, 67, 69, 88, 92, 98, 115, 127, 
128, 157, 158 Yön. Md.13, 18, 33, 34, 38 47-50, 92 

Madde 94 - İnceleme talebi 

(1) Avrupa Patent Ofisi, yazılı bir talep üzerine Avrupa 
patent başvurusu ve konusu olan buluşun bu Sözleşmenin 
şartlarına uygun olup olmadığını inceler. 
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(2)* Bir inceleme talebi, başvuru sahibi tarafından Avrupa 
Patent Bülteninde Avrupa araştırma raporunun 
yayımlandığının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay 
içinde yapılabilir. İnceleme talebi, inceleme ücreti 
ödeninceye kadar yapılmış olarak sayılmaz. İnceleme talebi 
geri alınamaz. 

(3) 2 nci paragrafda belirtilen süre içinde, inceleme 
talebinde bulunulmamış ise,, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

Ref: Söz.Md. 16, 95, 122, 129, 150 Yön.Md. 6, 50, 69, 
85b/ikinci mükerrer, 90, 104b/ikinci mükerrer 

*10/92 Yön. (Ek II) no.lu Yasal Tavsiye kararına bakınız. 

Madde 95 - İnceleme talebinde bulunma süresinin uzatılması 

(1) İdari Konsey, Avrupa patent başvurularının uygun bir 
süre içinde incelenemeyeceğini' tesbit ederse, inceleme 
talebinde bulunma süresini uzatabilir. 

(2) İdari Konsey süreyi uzatırsa, üçüncü şahıslara inceleme 
için başvuru yapma hakkı verileceğine karar verebilir. Bu 
gibi hallerde, İdari Konsey Yönetmelikte uygun kuralları 
saptar. 

(3) Süreyi uzatmaya ilişkin İdari Konseynun kararı, sadece 
bu kararın Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesinde 
yayınlanmasından sonra yapılan başvurulara uygulanır. 

(4) İdari Konsey süreyi uzatırsa, mümkün olan en kısa 
sürede orijinal süreye dönme ,konusunda gerekli önlemleri 
•alır. . ^-:.»»-:::y'' 
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Ref: Söz. Md. 16, 33, 35, 94, 129 

Madde 96 - Avrupa patent başvurusunun incelenmesi 

(1) Şayet bir Avrupa patentinin başvuru sahibi, kendisine 
Avrupa araştırma raporu gönderilmeden önce, inceleme 
talebinde bulunmuş ise, Avrupa Patent Ofisi raporun ona 
ulaştırılmasından sonra, Avrupa Patenti başvurusunu daha 
ileri götürüp götürmeyeceğine ilişkin olarak, tespit 
ettiğini belirli bir süre içinde, açıklamada bulunmasını 
ister. 

(2)* Şayet Avrupa patent başvurusunun incelemesi ilgili 
olduğu başvurunun veya buluşun bu Sözleşmenin şartlarını 
karşılamadığını ortaya koyarsa, İnceleme Bölümü, 
Yönetmeliğe uygun olarak ve gerekli her durumda başvuru 
sahibinden İnceleme Bölümü tarafından tespit edilen bir 
süre içinde görüşlerini bildirmesini ister. 

(3) Başvuru sahibi 1 inci paragraf veya 2 nci paragraf 
kapsamındaki herhangi bir davete gereken süre içinde cevap 
vermezse, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

Ref: Yön. Md. 51, 69, 70, 86, 87 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 7/93, G 10/93 (Ek I) 
No.lu kararlarına bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. dayısı: 190) 
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Madde 97 - Geri Çevirme veya Patentin Verilmesi 
ı 

(1)* İnceleme Bölümü, bir Avrupa patent başvurusu ve konusu 
olan buluşun bu Sözleşmenin aradığı şartlara uymadığı 
kanısına varırsa, bu Sözleşmede başka bir yasal sonuç 
öngörülmemesi kaydıyla, başvuruyu geri çevirir. 

(2)** İnceleme Bölümü başvuru ve konusu olan buluşun bu 
Sözleşmenin aradığı şartlara uyduğu kanısına varırsa, 
belirlenen Üye devletler için aşağıdaki şartlarla Avrupa 
patenti verilmesine karar verir: 

(a) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, başvuru sahibi, 
İnceleme Bölümünün vermeyi düşündüğü patentin metnini 
onaylarsa, 

(b) Patentin verilmesi ve basımı ile ilgili ücretlerin 
Yönetmelikte öngörülen süre içinde ödenmesi halinde, 

(c) Vadesi gelmiş yıllık ücretler ve bunlara ilişkin ek 
ücretlerin ödenmiş olması halinde. 

(3) Şayet patentin verilmesi ve basıma ait ücretler gereken 
süre içinde ödenmemişse, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

(4)** Bir Avrupa patentinin verilmesine ilişkin karar, buna 
ilişkin olarak Avrupa Patent Bülteninde yapılan ilan 
tarihinden itibaren hüküm doğurur. Bu ilan en erken 2 nci 
paragrafın (b) bendinde belirtilen sürenin başlamasından 3 
ay sonra yapılacaktır. 

(5) Yönetmeliğe, İnceleme Bölümünün vermeyi düşündüğü 
patentin istemlerinin metninin işlem dili dışında kalan 
Ofisin diğer iki resmi diline çevirisinin başvuru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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sahibinden istenmesini öngören hüküm konulabilir. Böyle bir 
durumda, 4 üncü paragrafda belirtilen süre en az beş ay 
olur. Şayet çeviri gereken süre içinde verilmezse başvuru 
geri çekilmiş sayılır. 

(6)*** Başvuru sahibinin talebi üzerine, Avrupa patentinin 
verilmesine ilişkin duyuru, 4 üncü paragrafın veya 5 inci 
paragrafın kapsamındaki sürenin sona ermesinden önce de 
yayımlanır. Bu talep sadece 2 nci ve 5 inci paragrafa uygun 
şartlar sağlanmış ise, yapılabilir. 

Ref: Söz. Md. 14, 64, 65, 113, 129, 141 Yön. Md. 51, 52, 
68, 69, 70, 87, 89 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 10/93 (Ek I) No.lu 
kararına bakınız. 

** 17/90 (Ek II) No.lu Yasal Tavsiye Kararına bakınız. 

*** 01.01.1996'da yürürlüğe giren tdari Konseynun 
20.10.1995 tarihli kararı ile (Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1995, 741) araya eklenmiştir. 

Hadde 98* - Avrupa patenti fasikülünün yayımlanması 

Avrupa Patent Ofisi, Avrupa patentinin verildiğine ilişkin 
duyuru ile birlikte, tarifname, patent istemleri ve 
resimleri ihtiva eden Avrupa Patent Fasikülünü yayımlar. 

Ref: Söz. Md. 14, 93, Yön. Md. 18, 19, 38, 53, 54, 87 

* 17/90 (Ek II) No.lu Yasal Tavsiye Kararına bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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KISIM V - İTİRAZ PROSEDÜRÜ 

Madde 99* - İtiraz 

(1) Avrupa 'patentinin verildiğine ilişkin duyurunun 
yayınlanmasından itibaren dokuz ay . içinde, herhangi bir 
kişiye verilmiş olan Avrupa patentine itirazını Avrupa 
Patent Ofisine bildirebilir. İtiraz eleştirisi yazılı 
gerekçeli bir beyan halinde olmalıdır. İtiraz ücreti 
ödeninceye kadar itiraz kabul edilmiş sayılmaz. 

(2) İtiraz söz konusu patentin geçerli olduğu bütün Üye 
Devletlerdeki Avrupa patentine uygulanır. 

(3) İtiraz, tüm üye ülkelerde Avrupa patentinden 
vazgeçilmiş veya Avrupa patenti bütün Devletlerde iptal 
edilmiş olsa bile, yapılabilir. 

(4) İtirazda bulunan kişiler, . patentin hak sahibi gibi 
itiraz işlemlerinde taraflar olacaktır. 

(5) Kesin bir karardan sonra, herhangi bir kişinin herhangi 
bir Üye ülkede kendisinin, önceki hak sahibinin yerine bu 
Devletin patent Siciline girmiş olduğunun delilini 
sağlaması durumunda, bu kişi, başvurusu üzerine, bu ülke 
için önceki hak sahibinin yerine geçer. Sözleşmenin 118 
inci maddesinden farklı olarak, böyle bir durumda,, patent 
sahibi ve patent üzerinde hak sahibi olduğunu ileri süren 
kişi, beraber talep etmedikçe, müşterek patent sahibi 
sayılmazlar. 
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Ref:Söz. Md. 105, Yön. Md. 1, 6, 13, 16, 53, 55, 56, 60, 61, 
6la/mükerrer, 69, 90, 92 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 4/88, G 5/88, G 7/88, G 
8/88, G 10/91 G 9/93, G 1/95, G 7/95 (Ek I) No.lu 
görüşlerine/kararlarına bakınız. 

Madde 100* - İtiraz sebeçleri 

İtiraz sadece aşağıdaki sebeplere dayanılarak yapılabilir: 

(a) Avrupa patentinin konusu 52-57 nci maddelerin hükümleri 
çerçevesinde patentlenebilir nitelikte değilse, 
(b) Avrupa patentinde buluş, konusunda.' uzman bir kişi 
tarafından onun yapılmasına yetecek şekilde yeterince açık 
ye tam olarak açıklanmamışsa, 
(c) Avrupa patentinin konusu, yapılmış olan başvurunun 
kapsamı dışına çıkmışsa veya patent başvurusu bölünmüş bir 
başvuruya veya 61 inci maddeye uygun olarak yeni bir 
başvuruya dayanmaktaysa ve yapıldığı şekliyle önceki 
başvurunun kapsamı dışına çıkmışsa. 

Ref: Söz. Md. 76, 83, 101, 102, 123 Yön.Md. 55, 57, 
57a/mükerrer 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/89, G 10/91, G 11/91, 
G 1/95, G 2/95, G 7/95 (Ek I) No.lu görüşlerine/kararlarına 
bakınız. 
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Madde 101* İtirazın incelenmesi 

(1) İtirazın kabul edilebilir olması halinde, İtiraz Bölümü 
100 üncü maddede belirtilen itiraz sebeplerinin, -Avrupa 
patentinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine engel teşkil edip 
etmediğini inceler. 

(2) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan itirazın 
incelemesinde, İtiraz Bqlümü gerekli olduğu sürece, İtiraz 
Bölümü tarafından tesbit edilen bir süre içinde 
taraflardan, diğer tarafla yapılan iletişimler veya kendisi 
tarafından verilen kararlar hakkında görüş bildirmelerini 
ister. 

Ref: Yön. Md. 56-61a/mükerrer, 70, 87 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/91, G 10/9İ, 9/92 (Ek 
1) No.lu kararına/görüşüne bakınız. 

Madde 102* - Avrupa patentinin hükümsüz kılınması veya 
devam ettirilmesi 

(1) Şayet İtiraz Bölümü 100 üncü maddede bahsedilen itiraz 
sebepleri karşısında Avrupa patentinin devam ettirilmesinin 
mümkün olmadığı kanısına varırsa, patent hükümsüz kılınır. 

(2) Şayet İtiraz Bölümü 100 üncü maddede bahsedilen itiraz 
sebeplerinin, patentin değiştirilmeden devam ettirilmesine 
karşı olmadığı kanısına varırsa, itirazı reddeder. 

(3) Şayet İtiraz Bölümü, itiraz işlemleri esnasında patent 
sahibi tarafından yapılan değişiklikleri dikkate alarak, 
söz konusu patent ve buluşun bu Sözleşmede öngörülen 
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gerekleri karşıladığı görüşüne sahip olursa, aşağıdaki 
şartların da yerine getirilmiş olması kaydıyla, patentin 
değiştirilmiş şekliyle devam ettirilmesine karar verir: 

(a) Yönetmeliğe uygun olarak, patent sahibi, İtiraz 
Bölümünün patenti sürdürmek istediği metinle hem 
fikir ise, 

(b) Yeni Avrupa Patent Fasikülünün basımı için gerekli 
olan ücret, Yönetmelikte öngörülen süre içinde 
ödenmişse. 

(4) Şayet Avrupa Patent Fasikülünün basılması için gerekli 
olan ücret süresi içinde ödenmezse, patent . hükümsüz 
kılınır. 

(5) Yönetmelikte, patent sahibinden, işlem dilinde yazılı 
olan yeniden düzenlenmiş istemleri, Avrupa Patent Ofisi'nin 
diğer iki resmi diline çevirerek vermesi öngörülebilir. 
Şayet çeviri süresi içinde verilmezse, patent hükümsüz 
kılınır. 

Ref: Söz. Md. 65, 68, 103 Yön. Md. 16, 58, 68, 70, 87, 89, 
92 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 11/82 (Ek II) No.lu Hukuki 
görüş ve G 1/88, G 1/90, G 1/91, G 9/91, G 10/91 (Ek I) 
No.lu kararlarına/görüşlerine bakınız. 

Madde 103 - Yeni Avrupa Patent Fasikülünün yayımlanması 

Şayet bir Avrupa patenti 102 nci maddenin 3 üncü paragrafı 
kapsamında değiştirilirse, Avrupa Patent Ofisi, itiraz 
kararının yayımladığı ilan ile birlikte değiştirilmiş 
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şekliyle, tarifname, patent istemleri ve resimleri ihtiva 
eden Yeni Avrupa Patent Fasikülünü de yayımlar. 

Ref: Söz. Md. 14 Yön. Md.18, 19, 38,62,62a/mükerrer, 87 

Madde 104 - Masraflar 

(1) Yönetmelikte başka türlü belirtilmedikçe, itiraz işlemi 
ile ilgili taraflardan her biri, neden olmuş oldukları 
masrafları, İtiraz Bölümü veya Temyiz Kurulu sözlü görüşme 
ve delillerin alınması nedeniyle çıkan masrafların 
hakkaniyet gerektirdiği için eşit şekilde paylaşılmasına 
karar vermediği sürece, öder. 

(2) Talep üzerine, İtiraz Bölümünün Tescil Kısmı, 
masrafların paylaştırılmasına ilişkin karara dayanarak 
masrafların miktarını tesbit eder. İlgili Kısım tarafından 
yapılan bu miktar tespitine karşı Yönetmelikte öngörülen 
bir süre içinde İtiraz Bölümünün yeniden inceleme yaparak 
bir karar vermesi talep edilebilir. 

(3) Masrafların miktarını tespit eden Avrupa Patent 
Ofisinin herhangi bir . son kararı, Üye ülkelerde, o üye 
ülkede kesinleşmiş bir medeni hukuk yargı kararı gibi işlem 
görür ve o devletin egemenlik sınırları içinde yürütülür. 
Bu kararın geçerliliği, onun doğruluğu ile sınırlı 
olacaktır. 

Ref:Söz. Md. 106 Yön.Md. 9, 63, 68, 89 
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Madde 105* Patente Tecavüz Edenin Müdahilliği 

(1) Bir Avrupa patentine itirazda bulunulmuş olması 
halinde, aynı patente tecavüz edilmesi nedeniyle kendisine 
karşı dava açılmış olduğunu kanıtlayan herhangi bir üçüncü 
kişi, tecavüz davasının açıldığı tarihten itibaren üç ay 
içinde, bu müdahaleyi ispat etmesi koşuluyla, itiraz 
süresinin dolmasından sonra dahi, itiraz işlemine 
katılabilir. Aynı kural^ ispat edilmek şartıyla, paten 
sahibi tarafından .kendilerine karşı patente tecavüz 
iddiasında bulunulması üzerine, tespit davası açarak, 
patente tecavüzün olmadığına karar aldırmak isteyen üçüncü 
kişiler için de geçerlidir. 

(2) Müdahillik yazılı gerekçeli beyan halinde yapılacaktır. 
İtiraz ücreti ödenene kadar müdahale kabul edilmiş 
olmayacaktır. Daha sonra, müdahillik, Yönetmelikte 
belirtilen herhangi bir istisnaya tabi olarak, bir itiraz 
olarak işleme alınacaktır. 

Ref: Söz. Md. 99 Yön. Md. 1, 55-61a/mükerrer, 69 

Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 4/91, G 1/94 (Ek I) 
No.lu kararlarına bakınız. 

KISIM VI - TEMYİZ PROSEDÜRÜ 

Madde 106* - Temyize tabi kararlar 

.(!)• ~ Bir temyiz, Başvuru Kabul Kısmının, İnceleme 
Bölümlerinin, İtiraz Bölümlerinin ve_^|p£u*te^Bölümlerinin 

^' * I.. C* \ 
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aldığı kararlar neticesinde ortaya çıkar. Temyiz, yürütmeyi 
durdurma etkisine sahiptir. 

(2) İtiraz Bölümü kararlarına karşı bir temyize, üye 
ülkelerin hepsi için Avrupa patentinden vazgeçilmiş veya 
belirlenmiş üye ülkelerin hepsinde hükmünü yitirmiş olsa 
bile, başvurulabilir. 

(3) Taraflardan biri i^e ilgili işlemleri sona erdirmeyen 
herhangi bir karar, karar ayrı temyize izin vermedikçe, 
sadece kesin karar ile birlikte temyiz edilebilecektir. 

(A) İtiraz işlemlerinin masraflarının paylaştırılması bir 
temyizin yegane konusu olamaz. 

(5) İtiraz işlemlerinin masraflarının miktarını tespit eden 
bir karar, meblağ, ücretler ile ilgili Yönetmelik 
maddelerinde belirtilenden fazla olmadıkça, temyiz 
edilemez. 

Ref: Söz. Md. 104 Yön. Md. 63, 65, 68, 90 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/90 (Ek I) No.lu 
görüşüne bakınız. 

Madde 107* - Temyiz etmeye ve Temyiz İşlemlerinde taraf 
olmaya hakkı olan kişiler 

Bir karar ile aksi yönde etkilenen temyiz işlemlerinin 
herhangi bir tarafı temyiz yapabilir. Temyiz işlemlerinin 
diğer tarafları hak olarak temyiz işlemlerinin tarafları 
olacaklardır. 
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Ref: Yön.Md. 65, 68 

*• Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/88, G 2/91, G 4/91, G 
9/92 (Ek I) no.lu kararlarına bakınız. 

Madde 108* - Temyizin süresi ve biçimi 

Temyiz bildirimi temyiz „ edilen- kararın tebliğ tarihinden 
itibaren iki ay içinde Avrupa Patent Ofisine yazılı olarak 
yapılır. Bildirim temyiz ücreti ödenene kadar kabul 
edilmiş sayılmaz. Kararın tebliğ tarihinden sonraki dört ay 
içinde, temyizin sebeplerini ortaya koyan yazılı bir beyan 
yapılmalıdır. 

Ref: Yön. Md. 1, 6, 64, 65, 68 
* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/86 (Ek I) nolu 
kararına bakınız. 

Madde 109 - Yeniden gözden geçirme 

(1) Kararına muhalefet edilen Bölüm temyizi kabul 
edilebilir ve iyi gerekçelere dayanmış olarak bulursa, 
kararını yeniden gözden geçirir. Bu, temyiz talebinde 
bulunanın, davanın bir diğer tarafınca karşı karşıya olması 
halinde geçerli olmayacaktır. 

(2) Şayet temyize, gerekçeli ifadenin alınışından sonraki 
bir ay içinde izin verilmezse, temyiz talebi gecikmeksizin 
ve esası açısından mütalasız Temyiz Kuruluna iade edilir. 
Ref: Yön. Md. 67 
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Madde 110* - Temyizlerin incelenmesi 

(1) Temyiz kabul edilebilir ise, Temyiz Kurulu temyizin 
meşru olup olmadığını inceler. 

(2) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacak temyizin 
incelemesinde, Temyiz Kurulu, mümkün olduğu kadar sıklıkla 
ve Temyiz Kurulu tarafından tesbit edilecek bir süre 
içinde, kendisi tarafından verilen kararlar veya diğer 
taraflarca verilen bildirimler hakkında taraflardan 
görüşlerini bildirmesini ister. 

(3) Şayet başvuru sahibi 2 nci paragraf kapsamındaki bir 
çağrıya süresi içinde cevap vermezse, Avrupa patent 
başvurusu, temyize konu olan karar Hukuk Bölümü tarafından 
alınmadıkça, geri çekilmiş sayılacaktır. 

Ref: Yön. Md. 66, 69, 70 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/91, G 10/91, G 10/93 
(Ek I) sayılı kararlarına/görüşüne bakınız. 

Madde 111* - Temyizler açısından karar 

(1) Temyizin meşruiyeti hakkındaki incelemeden sonra, 
Temyiz Kurulu temyiz hakkında karar verir. Temyiz Kurulu ya 
temyiz edilen karar yönünden sorumlu olan Bölümün yetki 
alanı içerisinde faaliyet gösterir veya yeniden karar 
vermesi için konuyu bu Bölüme geri gönderir. 
(2) Şayet Temyiz Kurulu konuyu temyiz edilen Bölüme yeniden 
karar verilmesi için geri gönderirse, söz konusu Bölüm, 
koşullar aynı kaldığı sürece Temyiz Kurulunun vermiş olduğu 
karardaki hukuki hükümle bağlı olacaktır. Şayet temyiz 
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edilen karar Evrak Kabul Kısmından çıkmışsa, İnceleme 
Bölümü de benzer şekilde Temyiz Kurulu'nun vermiş olduğu 
hukuki kararla bağlı olacaktır. 

Ref: Yön.Md. 66, 67, 68, 89 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G. 9/92, G 10/93 (Ek I) 
sayılı kararına bakini". 

Madde 112* - Genişletilmiş Temyiz Kurulunun kararı veya 
görüşü 

(1) Yasanın tek tip uygulamasını sağlamak maksadıyla, veya 
önemli bir yasa meselesi ortaya çıkarsa: 

(a) Temyiz Kurulu, devam etmekte olan bir temyiz işlemiyle 
ilgili olarak kendiliğinden veya temyizle ilgili 
taraflardan birinin talebi üzerine, yukarıdaki amaçlar için 
bir kararın gerekli olduğunu düşünürse Genişletilmiş Temyiz 
Kurulu' na başvurur. Şayet: Temyiz Kurulu bu talebi 
reddederse son kararında sebeplerini de açıklar. 

(b) Avrupa Patent Ofisi'nin Başkanı, iki Temyiz kurulunun o 
sorun hakkında farklı kararlar verdiği hallerde bu yasal 
konuyla ilgili olarak Genişletilmiş Temyiz Kuruluna 
başvurabilir. 

(2) 1 inci paragrafın (a) bendi kapsamına giren durumlarda, 
"temyiz işlemlerinin tarafları Genişletilmiş Temyiz Kurulu 
nezdinde de işlemlerin tarafları olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 9 2 -

(3) 1 inci paragrafın (a) bendinde belirtilen Genişletilmiş 
Temyiz Kurulunun kararı, söz konusu temyizle ilgili olarak 
Temyiz Kurulunu için bağlayıcıdır. 

Ref: Söz. Md. 22 Yön. Md. 68, 89 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun Gl/86, G2/88, G4/88, 
G5/88, G6/88, G7/88, G8/88, Gl/90, Gl/92, G3/95, G6/95- (ek 
I) sayılı kararlarına bakınız. 

KISIM V I I - GENEL HÜKÜMLER 

Bölüm I - Prosedüre i l i ş k i n g e n e l hükümler 

Madde 113* - Kararların temeli 

(1) Avrupa Patent Ofisi'nin kararları sadece ilgili 
tarafların görüşlerini sunmak' için bir fırsata sahip 
oldukları gerekçeler veya delile dayandırılabilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi sadece kendisine gönderilmiş veya 
başvuru sahibi veya patent sahibi tarafından kabul edilmiş 
metindeki Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentini 
dikkate alacak ve karar verecektir. 

11/82 (Ek II) No.,1u Hukuki görüşe ve Genişletilmiş Temyiz 
Kurulunun G 7/91, G H/91, G 4/92, G 7/93 (ek I) sayılı 
görüşüne/kararlarına bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Madde 114* - Avrupa Patent Ofisinin kendi iradesiyle 
yaptığı inceleme 

(1) Avrupa Patent Ofisi nezdinde yapılan işlemlerde, Ofis 
işlemleri kendi iradesiyle inceler. Avrupa Patent Ofisi bu 
incelemede ne aranılan.çözüm ile ne de taraflarca sağlanan 
gerçekler, kanıtlar ve öne sürülen delil veya hususlarla 
kısıtlanmayacaktır. 
(2) Avrupa Patent Ofisi ilgili taraflarca süresinde 
gönderilmeyen delilleri veya gerçekleri dikkate 
almayabilir. 

Ref: Yön. Md. 7la/mükerrer 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 7/91, G 8/91, G 9/91, G 
10/91, G 4/92, G 9/92, G 8/93, G 10/93, G 1/95, G 7/95 (ek 
I) sayılı kararına/görüşlerine bakınız. 

Madde 115 - Üçüncü tarafların görüşleri 

(1) Avrupa patent başvurusunun yayınlanmasından sonra, 
herkes başvurusu yapılmış olan buluşun patenlenebilirliğine 
ilişkin görüşlerini sunabilir. Bu görüşler yazılı olarak 
verilmeli ve görüşlerin dayandırıldığı gerekçelerin bir 
beyanını içermelidir. Söz konusu kişi Avrupa Patent Ofisi 
nezdinde yürütülen"işlemlerin bir tarafı olmayacaktır. 

(2) 1 inci paragrafta belirtilen görüşler, bu görüşlere 
karşı kendi görüşlerini bildirmesi için başvuru sahibi veya 
patent sahibine bildirir. 

Ref: Söz. Md. 93 Yön. Md. 70 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Madde 116* - Sözlü Görüşmeler 

(1) Sözlü görüşmeler ya Avrupa Patent Ofisi'nin bunun uygun 
olduğunu düşünmesi halinde kendi isteği üzerine ya da 
davaya taraf olan herhangi bir tarafın başvurusu üzerine 
yapılır. Bununla birlikte, Avrupa Patent Ofisi .tarafların 
ve işlemlere ilişkin konuların aynı olduğu hallerde aynı 
Bölümün nezdindeki ilave sözlü görüşmelere yönelik bir 
başvuruyu reddedebilir. 

(2) Bununla birlikte, sadece Başvuru Kabul Kısmının bunun 
en uygun yol olduğunu düşündüğü durumda veya Avrupa patent 
başvurusunu reddetmeyi öngördüğü durumda, başvuru sahibinin 
isteği üzerine sözlü görüşme, Başvuru Kabul Kısmının 
nezdinde meydana gelecektir. 

(3) Başvuru Kabul Kısmının, İnceleme Bölümlerinin ve Hukuk 
Bölümünün nezdindeki sözlü görüşmeler kamuya açık 
olmayacaktır. 

(4) Temyiz Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu ve 
Avrupa patent başvurusunun yayımlanmasından sonra İtiraz 
Bölümünde oluşan sözlü görüşmeler ve verilen kararlar, 
işlemin olduğu ilgili Bölümün başka türlü karar vermemesi 
halinde, özellikle işleme katılmış taraflardan biri 
aleyhine ciddi ve haksız sonuçların doğması hali dışında, 
kamuya açık olacaktır. 

Ref: Yön. Md. 2, 71, 71a/mükerrer, 76 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/94, G 4/95 (Ek T) 
sayılı kararlarına bakınız. 
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Madde 117* - Kanıtların alınması 

(1) Bir İnceleme Bölümünün, bir İtiraz Bölümünün, Hukuk 
Bölümünün veya bir Temyiz Kurulunun nezdindeki herhangi bir 
işlemde, kanıtı verme veya elde etmenin araçları 
aşağıdakileri içerecektir: 

(a) tarafların dinlenmesini, 
(b) bilgi istenmesini, 
(c) belgelerin ibrazını, 
(d) şahitlerin dinlenmesini, 
(e) bilirkişilerin görüşlerini, 
(f) keşif, 
(g) yazılı yeminli ifadeleri. , 

(2) İnceleme Bölümü, İtiraz Bölümü veya Temyiz Kurulu 
getirilen delili incelemesi için üyelerinden birini 
görevlendirebilir. 

(3) Şayet Avrupa Patent Ofisi bir tarafın, şahidin veya 
uzmanın sözlü delil vermesinin lüzumlu olduğunu düşünürse, 
Ofis ya: 

(a) huzuruna gelmesi için ilgili kişiye bir davet(celp) 
gönderecek, veya 
(b) 131 inci maddenin 2 nci paragrafı hükümlerine uygun 
olarak, bu delili elde etmek için ilgili kişinin ikamet 
ettiği ülkedeki yetkili mahkemeye başvuracaktır. 

(4) Avrupa Patent Ofisi'nin huzuruna davet edilen bir 
taraf, şahit veya bilirkişi, 3'üncü bentteki son maddeye 
göre ikamet ettiği ülkedeki yetkili bir mahkeme tarafından 
dinlenmesine müsaade edilmesini rica edebilir. Böyle bir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısj: 190) 
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talebin alınması üzerine veya Avrupa Patent Ofisi 
tarafından tespit edilen bir sürenin sonuna kadar Avrupa 
Patent Ofisinin mahkeme celbine hiçbir cevap, verilmemiş 
ise, Avrupa Patent Ofisi, 131 inci maddenin 2 nci 
paragrafına uygun olarak, yetkili mahkemeden ilgili kişinin 
ifadesini almasını talep edebilir. 

(5) Şayet bir taraf, şahit veya bilirkişi Avrupa Patent 
Ofisi'nin huzurunda kanıtını verdiğinde Ofis, kanıtın 
yeminli verilmesinin veya eşit derecede bağlayıcı bir 
şekilde verilmesinin uygun olduğunu düşünürse, ilgili 
kişinin ikamet ettiği ülkedeki yetkili, mahkemeden bu 
koşullar altında delilin yeniden incelemesini talep 
edebilir. • ' 

(6) Avrupa Patent Ofisi yetkili bir mahkemeden kanıtı temin 
etmesini talep ettiği zaman, kanıtı yeminli veya eşit 
derecede bağlayıcı şekilde temin etmesini ve ilgili Bölümün 
bir üyesinin duruşmaya iştirak etmesini ve mahkemenin 
aracılığı vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tarafı, şahidi 
veya bilirkişiyi sorguya çekmesini talep edebilir. 

Ref: Yön. Md. 2, 72-76, 99 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/89, G 11/91 (Ek I) 
sayılı görüşüne/kararına bakınız. 

Madde 118 - Avrupa patent başvurusunun veya Avrupa 
patentinin bütünlüğrü 

Bir Avrupa patentinin başvuru sahipleri veya" patent 
sahipleri seçilmiş farklı ülkeler için ayni değilse, onlar 
Avrupa Patent Ofisi'nin nezdindeki işlemler için ortak 
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başvuru . sahipleri veya hak sahipleri olarak dikkate 
alınacaklardır. Bu işlemlerde başvuru veya patentin 
bütünlüğü, bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, özellikle 
belirlenmiş tüm ülkeler için başvuru veya patentin metninin 
aynı olması halinde, etkilenmeyecektir. 

Ref: Söz. Md. 59, 99 Yön. Md.16, 87 

Madde 119 - Bildirim 

Avrupa Patent Ofisi, doğal olarak, kararları ve mahkeme 
celplerini ve bir zaman sınırı konulmuş herhangi bir ilanı 
veya başka iletişimi veya bu Sözleşmenin hükümleri 
gereğince bildirilmesi gereken bildirimleri veya Avrupa 
Patent Ofisinin Başkanı tarafından öngörülen bildirimleri 
ilgililere tebliğ edecektir. Olağanüstü koşulların 
gerektirmesi halinde, bildirimin Üye ülkelerin merkezi 
sınai mülkiyet ofislerin aracılığıyla yaptırılması 
mümkündür. 

Ref: Yön Md. 69, 77-82. 

Madde 120 - Süreler 

Yönetmelik aşağıdaki hususları belirtecektir: 

(a) Sürelerin hesaplanma şekli ile Avrupa Patent Ofisi veya 
75 inci maddenin 1 (b) paragrafında belirtilen makamların 
belgeleri almaya açık olmadığı veya Avrupa Patent Ofisi'nin 
veya sözü edilen bu makamların bulunduğu yerlerde posta 
dağıtılmadığı veya posta hizmetleri genelde kesilmiş veya 
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sonradan yer değiştirmiş olduğu durumlarda sürelerin 
uzatılması ile ilgili koşulları, 

(b) Avrupa Patent Ofisi tarafından tespit edilecek olan 
sürelerin asgari ve azami değerleri. 

Ref,: Yö. Md. 83-85b 

Madde 121* - Avrupa patent başvurusunun yeniden işlem 
görmesi • 

(1) Avrupa patent başvurusunun Avrupa Patent Ofisi 
tarafından belirlenen bir zaman sınırı içinde cevap 
verilmemesi üzerine reddedilmesi gerekiyorsa, veya 
reddediliyorsa veya geri çekilmiş sayılıyorsa, başvuru 
sahibinin başvurusunun yeniden işlem görmesini talep etmesi 
halinde, sağlanan yasal sonuçlar ya hiç doğmaz ya da doğmuş 
olanlar geri alınır. 

(2) Yeniden işlem görülmesine ilişkin talep, başvuruyu 
reddetme kararının veya başvurunun geri çekilmiş 
sayıldığına ilişkin duyurunun tebliğ edildiği tarihten 
itibaren iki ay içinde yazılı olarak yapılacaktır. İptal 
edilen işlem bu süte içinde tamamlanmalıdır. Talep, yeniden 
işlem görmeye ilişkin ücret ödenene kadar, kabul edilmiş 
sayılmayacaktır. 

(3) İptal edilen işlemin üzerinde karar vermeye yetkili 
Bölüm yapılan talep hakkında karar verecektir. 

Ref: Yön. Md. 69 

*13/82 No.lu Hukuki görüşye (ek II) bakınız. 
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Madde 122* - Eski haline getirme 

(1) Koşulların gerektirdiği alınması gereken bütün ihtimam 
gösterilmiş olmasına rağmen, Avrupa Patent Ofisi ile ilgili 
bir zaman sınırına uymayan başvuru sahibi veya bir Avrupa 
patentinin sahibi; şayet bahse konu yerine getirmeme, bu 
Sözleşme hükümleri nedeniyle, Avrupa patent başvurusunun 
veya bir talebin geri çevrilmesine veya Avrupa patent 
başvurusunun geri çekilmiş olduğunun farzedilmesine veya 
Avrupa patentinin hükümsüz bırakılmasına veya diğer 
herhangi bir hakkın veya yasal bir imkanın reddine sebep 
olan doğrudan etkiye sahip ise, başvurmaları halinde 
haklarını tekrar tesis ettirecektir. 

(2) Başvuru zaman sınırıyla ilgili uygunsuzluğun sebebinin 
ortadan kaldırılmasından sonra iki ay içinde yazılı olarak 
yapılmalıdır. İptal edilen işlem bu süre içinde 
tamamlanmalıdır. Başvuru sadece' uyulmayan zaman sınırının 
sona ermesini takip eden yılın içinde kabul 
edilebilecektir. Bir yıllık ücretin ödenmemiş olması 
halinde, 86 ncı maddenin 2 nci paragrafında belirtilen 
süre, bir yıllık süreden düşülecektir. 

(3) Başvuru dayandırıldığı gerekçeleri ifade etmeli ve bu 
gerekçeleri inandırıcı bir şekilde ortaya koymalıdır. 
Hakların geri alınmasına ait ücret ödenene kadar, bu 
konudaki başvuru kabul edilmiş sayılmayacaktır. 

(4) İptal edilen işlem hakkında karar vermeye yetkili 
Bölüm, başvuru hakkında karar verecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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(5) Bu maddenin hükümleri, bu maddenin 2 nci paragrafında, 
61 inci maddenin 3 üncü paragrafında, 16 ncı maddenin 3 
üncü paragrafında, 78 inci maddenin 2 nci paragrafında, 79 
uncu maddenin 2 nci paragrafında, 87 nci maddenin 1 inci 
paragrafında ve 94 üncü maddenin 2 nci paragrafında 
belirtilen süreler için geçerli olmayacaktır. 

(6) Herhangi bir kişi seçilmiş bir Üye devlette, 1 inci 
paragrafta belirtilen hakların kaybı ile bu hakların tekrar 
verildiğinin yayımlanması arasındaki süre zarfında 
yayınlanmış bir. Avrupa patent başvurusu veya bir Avrupa 
patentine konu olan bir buluşu iyi niyetli olarak 
kullanmaya başlamışsa veya kullanım için ciddi ve etkin 
hazırlıklar yapmışsa bu kullanıma kendi işletmesinde veya 
işletmesinin gerekleri için ücret ödemeksizin devam 
edebilir. 

(7) Bu maddedeki hiçbir şey bir Üye devletin bu Sözleşmede 
belirtilen sürelerle ilgili olarak eski durumun iade 
edilmesi hakkına ve bu Devletin' kurumlarına karşı uyulması 
gereken süreleri belirleme hakkına engel teşkil etmez. 

Ref: Yön.Md. 69 

* Genişletilmiş Temyiz' kurulunun G 1/86 (ek I) G 3/91, G 
5/92, G 6/92 G 5/93 sayılı kararına bakınız (Ek I). 

Madde 123* - Değişiklikler 

(1) Bir Avrupa patent başvurusunun ,. veya bir Avrupa 
patentinin Avrupa Patent' Ofisi nezdinde yapılan işlemler 
sırasında değiştirilmesine ilişkin koşullar Yönetmelikte 
belirtilmiştir. Her halükarda, başvuru sahibine, kendi 
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arzusuyla tarifname takımını, patent istemlerini ve 
resimleri değiştirmesi için en az bir defa fırsat 
verilecektir. 

(2) Bir Avrupa patent başvurusu veya bir Avrupa patentinin 
buluş konusu, ilk başvurudaki kapsamın dışına çıkacak. 
şekilde değiştirilemez. 

(3) îtiraz işlemleri sırasında Avrupa patentinin patent 
istemleri verilmiş olan korumanın kapsamını aşacak şekilde 
değiştirilemez. 

Ref: Söz. Md. İ00, 138, Yön.Md. 2, 7, 16, 41, 51, 57, 
57a/mükerrer, 58, 86, 87 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/88, G 3/89, G 11/91, G 
1/93, G 7/93, G 2/95 (Ek I) sayılı kararlarına/görüşüne 
bakınız. 

Madde 124 - Ulusal patent başvurularına ilişkin bilgiler 

(1) İnceleme Bölümü veya Temyiz Kurulu başvuru sahibini, 
kendisi tarafından tesbit edilecek bir süre içinde, Avrupa 
patent başvurusunun konusu olan buluşun tamamı veya bir 
kısmı için ulusal patentler için başvuruda bulunmuş olduğu 
Devletlerin isimlerini ve anılan başvuruların referans 
numaralarını vermeye davet edebilir. 
(2) Şayet başvuru sahibi 1 inci paragraf kapsamındaki bir 
davete süresi. içinde cevap vermezse, Avrupa patent 
başvurusu geri çekilmiş sayılacaktır. 

Ref:Söz. Md: 140, Yön. Md.69, 70 
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Madde 125 - Genel ilkelere atıf 

Bu Sözleşmede, işlemlerle ilgili hükümlerin bulunmaması 
halinde, Avrupa Patent Ofisi Üye Devletlerde genel olarak 
tanınan, işlemlerle ilgili yasanın ilkelerini dikkate 
alacaktır. 

Madde 126 - Mali yükümlülüklerin sona ermesi 

(1) Avrupa Patent Ofisine ait bir ücretin ödenmesine 
yönelik Organizasyonun hakları, ücretin vadesinin dolduğu 
takvim yılının dolmasından itibaren dört yıl sonra 
feshedilecektir. 

(2) Gereğinden fazla olarak Avrupa Patent Ofisi'ne ödenmiş 
ücret veya para miktarının geri' ödenmesine yönelik 
Organizasyona karsı haklar, hakkın ortaya çıktığı takvim 
yılının dolmasından itibaren dört yıl sonra 
feshedilecektir. / 

(3) 1 inci ve 2 nci paragraflarda- belirtilen süreye,1 inci 
paragraftaki durumda ücret ödemesine ait bir talep ile ve 2 
nci paragraftaki durumda, yazılı olarak yapılan bir taleple 
ara verilir. Verilen arada süre derhal tekrar başlar ve bu 
süre, önceki sürenin işlemeye başladığı tarihten itibaren 
hesaplanan 6'ncı yılın sonunda sona erer. Ancak, hakkı 
başlatmak için ya.?al olarak başvurulmuşsa, bu takdirde 
süre, en erken, mahkeme hükmünün kesinleşmesi tarihinden 
itibaren 1 yıl sonra s^na erer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 

R e f : Y ö n . M d . 9 1 / " „„ . . ,„ . , . , „ 



- 103 ~ 

Bölüm II - Kamu ya da resmi makamlara bilgi 

Madde 127 - Avrupa Patentlerinin Sicili 

Avrupa Patent Ofisi, bu Sözleşmede kayıt edilmesi gerektiği 
belirtilmiş olan hususları ihtiva eden Avrupa Patentleri 
Sicili olarak bilinen bir sicili tutacaktır. Avrupa patent 
başvurusunun yayınlanmasından önce hiçbir kayıt Sicile 
yapılmayacaktır. Sicil kamu incelemesine açık olacaktır. 

RefrSöz. Md. 14, 20, 129 Yön.Md. 19, 20-22, 61, 92 

Madde 128 - Dosyaların incelenmesi 

(1) Henüz yayımlanmamış elan Avrupa patent başvurularına 
ilişkin dosyalar başvuru sahibinin onayı olmaksızın 
incelenmeyecektir. 

(2) Bir Avrupa patentinin başvuru sahibinin başvurusuna 
dayanarak kendisine karşı hak iddia ettiğini kanıtlayabilen 
her. kişi söz konusu başvurunun yayımlanmasından önce ve 
başvuru sahibinin onayını .almaksızın dosyaları 
inceleyebilir. , 

(3) Bölünmüş bir Avrupa patenti başvurusunun veya 61 inci 
maddenin 1 inci paragrafı kapsamında yeni bir Avrupa patent 
başvurusunun yayımlandığı durumda, her kişi. önceki 
başvurunun yayımlanmasından önce ve başvuru sahibinin onayı 
olmaksızın önceki başvuru dosyalarını inceleyebilir. 
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(4) Avrupa patent başvurusunun yayımlanmasından sonra bu 
başvuruyla ve elde edilen Avrupa Patenti ile ilgili 
dosyalar Yönetmelikte belirtilen kısıtlamalara tabi olarak 
talep edildiğinde incelenebilir. 

(5) Avrupa patenti başvurusunun yayımından önce de, Avrupa 
Patent Ofisi aşağıdaki bilgileri üçüncü kişilere iletebilir 
veya onları yayınlayabilir: 

(a) Avrupa patent başvurusunun numarası, 
(b) Avrupa patent başvurusunun başvuru tarihini ve bir 
önceki başvuruya dayanarak rüçhanın talep edildiği durumda, 
önceki başvurunun tarihini, Devleti ve dosya numarasını, 
(c) Başvuru sahibinin adını, 
(d) Buluşun başlığını, 
(e) Belirlenen Üye Devleti. 

Ref: Söz. Md. 76, 93, 130, 131, Yön. Md. 17, 28, 70, 93-96, 
96, 98 

Madde 129 - Periyodik yayanlar 

Avrupa Patent Ofisi aşağıdakileri periyodik olarak 
yayımlayacaktır: 

(a) Bu Sözleşmede öngörülen yayınlarla ilgili diğer 
hususların yanısıra Avrupa Patentleri Sicilinde yapılan 
kayıtları' ihtiva eden bir Avrupa Patent Bülteni, 
(b) Bu Sözleşme veya onun uygulaması ile ilgili bilgilere 
ilaveten Avrupa Patent Ofisinin Başkanı tarafından 
çıkartılan genel nitelikteki duyuru ve bilgilerini ihtiva 
eden Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesi. 
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Ref: Söz. Md. 14, 94, 95, 97, 127, 158 Yön.Md. 19, 28, 
28a/Mükerrer, 50, 92, 96, 105 

Madde 130 - Karşxlxklx Bilgi Alxş Verişleri 

(1) Avrupa Patent Ofisi ve 75 inci maddenin 2 nci 
paragrafında belirtileri yasal ve idari nitelikteki 
hükümlerin uygulanmasına bağlı olarak herhangi bir Üye. 
Devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi, istendiğinde, 
karşılıklı olarak Avrupa veya ulusal patent başvurularının 
yapılması hakkında ve bu başvurularla ilgili olarak verilen 
patentleri ilgilendiren herhangi bir işlem hakkındaki 
herhangi bir faydalı bilgiyi birbirlerine ileteceklerdir. 
(2) 1 inci paragrafın hükümleri, Avrupa Patent Ofisi ile 
yapmış olduğu iş anlaşması çerçevesinde bilgi alış 
verişinde bulunacak olan ; 
(a) Bu sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir Devletin 
merkezi sınai mülkiyet ofisi, 
(b) Patentleri tescil etmekle görevlendirilmiş herhangi bir 
devletler arası organizasyon ve 
(c) _ Her türlü diğer organizasyonlar için de geçerli 
olacaktır. 
(3) 1 inci paragraf ve 2 nci paragrafın (a) ve • (b).bentleri 
kapsamındaki bilgi alış verişleri, 128 nci maddede 
getirilen kısıtlamalara tabi olmayacaktır, tdari Konsey 2 
nci paragrafın (<:) bendi . kapsamındaki bilgi alış 
verişlerinin, ilgili Organizasyonun- Avrupa patent başvurusu 
yayınlanana kadar bilgilerin gizli kalmasını sağlaması 
kaydıyla, bu kısıt Lamalara tabi olmayacağına karar 
verebilir. 

Ref: Yön Md. 97 
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Madde 131 - İdari ve hukuki işbirliği 

(1) Bu Sözleşmede veya ulusal yasalarda aksi 
belirtilmedikçe, Avrupa Patent Ofisi ve Üye ülkelerin 
mahkemeleri veya makamları -bilgilerin iletişimini yaparak 
veya inceleme için dosyaları açarak, birbirlerine 
istendiğinde yardımcı olacaklardır. Avrupa Patent Ofisinin 
Mahkemeler, Savcıların Ofisleri veya merkezi sınai mülkiyet 
ofisleri tarafından incelenmeleri için dosyaları açtığı 
durumlarda, inceleme 128 inci maddede getirilen 
kısıtlamalara tabi olmayacaktır. 

(2) Avrupa Patent Ofisinden resmi talebin alınması üzerine, 
Üye ülkelerin mahkemeleri veya diğer yetkili makamları> söz 
konusu Ofis namına ve onların yetki sınırları dahilinde, 
gereken herhangi bir sorgulamayı veya diğer yasal önlemleri 
üstlenmeyi taahhüt edeceklerdir. 

Ref: Söz. Md. 117 Yön.Md. 72, 97-99. 

Madde 132 - Karşılıkla yayın alış verişi 

(1) Avrupa Patent Ofisi ve Üye ülkelerin merkezi sınai 
mülkiyet ofisleri talep üzerine karşılıklı olarak 
yayınlarını ücretsiz olarak bir veya daha fazla kopya 
halinde kendi kullanımları için birbirlerine 
göndereceklerdir. 

(2) Avrupa Patent ^fisi yayınların alış-verişi veya 
sağlanması ile ilgili anlaşmaların imzalanmasına karar 
vereceklerdir. 
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Bölüm III - Temsilcilik 

Madde 133* - Temsilciliğin genel ilkeleri 

•(1)**. 2 nci paragrafın hükümlerine tabi olarak, hiç kimse 
bu Sözleşmede öngörülmüş işlemler için bir profesyonel 
temsilci tarafından temsil edilmeye zorlanmayacaktır. 

(2)*** Üye Devletlerin birinin sınırları dahilinde bir 
ikametgaha veya iş yerine sahip olmayan gerçek veya tüzel 
kişiler bir profesyonel temsilci tarafından temsil edilmeli 
ve Avrupa patent başvurusunu yapabilme imkanı dışında, bu 
Sözleşmede öngörülen bütün işlemler onun vasıtası ile 
yapılmalıdır. Yönetmelik başka istisnalara izin verebilir. 

(3) Üye Devletlerin birinin sınırları dahilinde ikametgaha 
veya iş yerine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler bu 
Sözleşmede öngörülen bütün işlemlerde, bir profesyonel 
temsilci olması gerekmeyen ancak Yönetmeliğe uygun olarak 
yetki verdikleri bir kişi tarafından temsil edilebilirler. 
Yönetmelik böyle bir tüzel kişinin atadığı bir kişinin, 
işyerleri Üye Devlet!erin birinin sınırları dahilinde 
bulunan ve birinci tüzel kişi ile ekonomik bağlantılara 
sahip olan diğer tüzel kişileri de temsil edip 
edemeyeceğini ve hangi şartlarda temsil edebileceğini 
düzenleyebilir. 

(4) Yönetmelik ortak olarak hareket eden tarafların, ortak 
temsilciliğini ilgilendiren özel hükümleri düzenleyebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



• - 1 0 8 -

RefrSöz. Md. 91, 134, 144 Yön.Md. 26, 55, 78, 90, 92, 100, 
101 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 2/94, G 4/95 (Ek I) 
sayılı kararlarına bakınız. 
** 6/91. Yön. (Ek II) Mo.lu Hukuki görüşe bakınız. 
***•18/92 (Ek II) No.lu Hukuki görüşe bakınız. 

Madde 134* - Profesyonel temsilciler 

(1) Bu Sözleşmede öngörülen işlemlerdeki gerçek veya tüzel 
kişilerin profesyonel temsilciliği sadece Avrupa Patent 
Ofisi tarafından bu amaç için isimleri muhafaza edilen bir 
listede yer alan profesyonel temsilciler tarafından taahhüt 
edilebilir. 

(2) Aşağıdaki şartları karşılayan herhangi bir gerçek kişi 
profesyonel temsilciler listesine alınabilir: 

(a) Üye Devletlerin birinin vatandaşı olmalıdır, 
(b) Üye Devletlerin lirinin sınırları dahilinde kendi iş 
yerine veya istihdama sahip olmalıdır, 
(c) Avrupa yeterlilik sınavını geçmiş olmalıdır. 

(3) Kayıt, 2 nci paragrafta belirtilen şartların 
karşılandığını gösteren gereken belgelerin ekli olduğu bir 
dilekçe verilmesi 'üzerine yapılır. 

(4) Profesyonel temsilciler listesinde isimleri yer alan 
kişiler, bu Sözleşmede öngörülen bütün işlemlerde yetkili 
olmaya hak kazanacaktır. 
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(5) Bir profesyonel temsilci olarak davranmak maksadıyla, 1 
inci paragrafta atıf yapılan listede ismi görünen herkes, 
bu Sözleşmeye eklenen Merkezileştirme hakkındaki Protokole 
uygun olarak, bu Sözleşmede oluşturulan işlemlerle ilgili 
olarak herhangi bir üye devlette bir işyeri kurma hakkına 
sahip olacaktır. Bu devletin makamları bireysel vakalardaki 
bu yetkiyi, sadece kamu güvenliği ve düzenini korumak 
amacıyla kabul edilmiş yasal hükümlerin uygulanmasında 
kaldırabilirler. Böyle ^bir önlem alınmadan önce Avrupa 
Patent Ofisinin Başkanına başvurulacaktır. 

(6) Özel koşullarda, Avrupa Patent Ofisinin Başkanı 2nci 
paragrafın (a) bendinin gereğinden istisna olarak 
vazgeçebilir. 

(7)** Bu Sözleşmede öngörülen işlemlerdeki profesyonel 
temsilcilik, bir profesyonel temsilcilik tarafından yerine 
getirildiği gibi, Üye Devletlerin birinde yetkisi olan ve 
bu devlette işyerine sahip herhangi bir hukukçu da, yetkili 
olduğu alan dahilinde anılan bu devlette, patent 
konularında bir profesyonel temsilci gibi hareket edebilir. 
5 inci paragraf hükümleri de benzer şekilde uygulanacaktır. 

(8) İdari Konsey aşağıdaki hükümleri kabul edebilir: 

(a)*** Avrupa yeterlik sınavına giriş için bir kişinin 
sahip olması gereken eğitimi ve nitelikleri ve bu sınavın 
yapılmasını, 

(b)****ya Avrupa yeterlik sınavı veya 163 üncü maddenin 7 
nci paragrafının hükümLerine göre profesyonel temsilcilik 
yapmaya hak kazanmış kişiler tarafından oluşturulacak bir 
Enstitü kurulması veya bunun tanınması, 
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(c)*****Bu enstitü veya Avrupa Patent Ofisi tarafından bu 
kişiler üzerinde uygulanacak herhangi bir disiplin ile 
ilgili yetki. 

Ref: Söz. Md. 20, 35, 133 Yön.Md. 10, 90, 101, 102, 106 
* Genişletilmiş Temyiz• Kurulunun G 2/94, G 4/95 (Ek I) 
sayılı kararına bakınız. 

** 6/91 Yön. (Ek II) No. lu Hukuki görüşe bakınız. 

*** 09.12.1993 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1994, 
7ff) itibaren Avrupa Patent Ofisinin huzurundaki 
profesyonel temsilcilere ait Avrupa Yeterlik Sınavı 
hakkındaki Yönetmeliğe ve 25.04.1995 (Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi 1994, 595, 1995, 652) itibariyle uygulama 
hükümlerine bakınız. 

**** .05.03.1997 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 
No. 7) itibariyle Avrupa Patent Ofisinin huzurundaki 
profesyonel Temsilcilerin bir ehstitü kurmaları hakkındaki 
Yönetmeliğe bakınız. 

***** 21.10.1997 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 
91 ve sonrası)' tarihli profesyonel temsilciler ait disiplin 
hakkındaki Yönetmeliğe ve 06.06.1980 (Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi 1980 176 ve sonrası) tarihli Disiplinle 
ilgili üç Kuruluşun Usulünün İlave Kurallarına ve EPO 
nezdindeki 05.11.1985 (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 
1986, 331 ve sonrası) tarihli Profesyonel Temsilciler 
Enstitüsünün Davranış Biçimlerine bakınız. 
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KISIM VIII - ULUSAL HUKUK ÜZERİNE ETKİ 

Bölüm 1 - Ulusal patent başvurusuna dönüşüm 

Madde 135 - Ulusal Prosedürün Uygulanmasx İçin Talep 

(1) Belirlenen bir Üye Ülkenin merkezi sınai mülkiyet ofisi 
bir ulusal patentin verilmesi prosedürünü, ancak bir Avrupa 
patent başvurusunun ya da bir Avrupa patentinin sahibinin 
talebi üzerine ve aşağıdaki durumlarda uygular: 
(a) Avrupa patenti başvurusunun, 77 nci maddenin 5 inci 
paragrafı, ya da 162 nci maddenin 4 üncü paragrafına uygun 
olarak geri çekilmiş sayılması durumunda, 
(b) Ulusal hukuk, bu Sözleşmeye göre, Avrupa patenti 
başvurusunun reddedilmesi, geri çekilmesi ya da geri 
çekilmiş sayılması ya da Avrupa patentinin itiraz işlemi 
sonucunda geçersiz sayılması gibi durumlarda böyle bir 
imkanı tanımaktaysa. 
(2) Dönüştürme talebi, Avrupa patenti başvurusunun geri 
çekilmesi tarihinden ya da başvurunun geri çekilmiş 
sayıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten ya da 
başvurunun reddedildiği ya da Avrupa patentinin geçersiz 
sayıldığı kararının bildiriminden itibaren üç ay içinde 
yapılmalıdır. Eğer, talep zamanında yapılmazsa, 66 ncı 
Maddede belirtilmiş olan hüküm ve sonuçlar doğmaz. 

Ref.: Söz.Md. 140 , Yön. Md. 69 
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Madde 136 - Talebin yapılması ve gönderilmesi 

(1) Dönüştürme talebi Avrupa Patent Ofisi'ne yapılır ve 
talepte ulusal patent verilmesi işlemlerinin başlatılması 
istenen Üye Ülkeler belirtilir. Talebin geçerliliği, 
dönüştürme talebi için öngörülmüş ücretin ödenmiş olmasına 
bağlıdır. Avrupa Patent Ofisi, dönüştürme talebini, talepte 
belirlenen Üye Ülkelerin merkezi sınai mülkiyet ofislerine 
gönderir ve buna Avrupa patenti başvurusu ya da Avrupa 
patenti dosyasının bir suretini ekler. 
(2) Ancak, başvuru sahibine, 77 nci maddenin 5 inci 
paragrafı uyarınca, Avrupa patenti başvurusunun geri 
çekilmiş sayıldığına ilişkin karar bildirilmişse, 
dönüştürme talebi, başvurunun yapıldığı merkezi sınai 
mülkiyet ofisine yapılır. Bu ofis, ulusal güvenlik 
konusundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Avrupa patenti 
başvurusunun bir sureti ile birlikte talebi, başvuru 
sahibinin talebinde belirtmiş olduğu üye ülkelerin merkezi 
sınai mülkiyet ofislerine doğrudan doğruya gönderir. Eğer 
talep, başvuru tarihinden veya rüçhan hakkı talep 
edillmişse, rüçhan tarihinden itibaren yirmi ay içinde 
gönderilmemişse, 66 ncı maddede belirtilmiş olan hüküm 
düşer. 

Ref: Söz.Md.137, 140 , Yön.Md.69, 103 

Madde 137 - Dönüştürme İçin Şekli Şartlar 

(1) Sözleşmenin 136 ncı maddesine göre sevk edilen bir 
Avrupa patent başvurusu, Sözleşmede öngörülmüş olan şekli 
şartlardan farklı veya onu aşan nitelikteki ulusal hukukun 
şekli şartlarına maruz kalamaz. 
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(2) Avrupa patenti başvurusunun sevk edildiği herhangi bir 
merkezi sınai mülkiyet ofisi, iki aydan az olmayan bir süre 
içinde, başvuru sahibinden şunları talep edebilir: 
(a) Ulusal başvuru ücretinin ödenmesini, 
(b) Avrupa patent başvurusunun esas itibariyle orijinal 
metninin ve başvuru sahibinin ulusal işlemlerde esas 
alınmasını istemiş olduğu takdirde, başvurunun Avrupa 
Patent Ofisi nezdinde değiştirilen metninin ilgili Ülkenin 
resmi dillerinden birine çevirisini. 

BÖLÜM II- Geçersiz kılma ve rüçhan hakları 

Madde 138 * - Geçersiz kılma nedenleri 

(1) Sözleşmenin 139 uncu maddesi hükmü saklı kalmak 
kaydıyla, bir Avrupa patenti, bir Üye Ülkenin kanunu 
uyarınca, bu Üye Ülkenin kendi sınırları içinde, ancak 
aşağıdaki şartlarda geçersiz kılınabilir: 
(a) Avrupa . patentinin konusu, 52-57 nci maddelere göre 
patentlenebilir nitelikte değilse; 
(b) Avrupa patentinde buluş, tekniğin o alanında uzman olan 
bir kişinin onu. uygulayabileceği şekilde yeterince açık ve 
tam olarak açıklanmamışsa; 
(c) ** Avrupa patentinin konusu, orijinal başvuru metninin 
içeriğini aşmaktaysa ya da, eğer patent bölünmüş bir 
başvurunun ya da 61 inci maddeye göre yapılan yeni bir 
başvurunun, daha önce yapılan başvurusunun içeriğini aşan 
bir başvuruya verilmişse; 
(d) Avrupa patentinin sağladığı koruma genişletilmişse; 
(e) Sözleşmenin 60 \nn maddesinin 1 inci paragrafı hükmüne 
göre, Avrupa patenti sahibi, hak sahibi sayılmıyorsa. 
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(2) Geçersiz kılma nedenleri, Avrupa patentinin sadece bir 
kısmına ilişkinse, patentin, geçersiz kılınmasına bununla 
sınırlı olarak karar verilir. Ulusal hukukun buna izin 
vermesi halinde bu sınırlama, patent istemlerinin, 
tarifnamesinin veya resimlerin değiştirilmesi suretiyle 
olur. 
Ref. : Söz.Md.26, j83, 123 
* Bak. Hukuki görüş No."* 2/79 (Ek II) 
** Bak.Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları/Görüşleri G 
3/89, G 11/91,G 2/95 (Eki) 

Madd© 139 - Önceki veya ayni tarihli haklar 

(1) Belirlenmiş herhangi bir Üye Ülkede, bir Avrupa patenti 
başvurusu ve bir Avrupa patenti, bir ulusal patent 
başvurusu ve bir ulusal patent karşısında, önceki hak 
olarak, bir ulusal patent başvurusu ve bir ulusal patent 
gibi hüküm doğurur. ' 
(2) * Bir Üye Ülkedeki ulusal patent başvurusu ve ulusal 
patent, bu üye ülkenin belirlenmiş bir ülke olması 
şartıyla, bir Avrupa patenti karşısında, önceki hak olarak 
ulusal bir patent karşısındaki gibi hüküm doğurur. 
(3) Her Üye Ülke, bir Avrupa patenti başvurusuna veya bir 
Avrupa patentine ve aynı zamanda, ulusal bir patent 
başvurusuna veya ulusal bir patente aynı başvuru tarihiyle 
veya rüçhan hakkı talep edilmişse, aynı rüçhan tarihiyle, 
konu olmuş buluşun, hem Avrupa pateenti başvurusu veya 
patenti ve hem de ulusal başvuru veya patenti olarak 
korunup korunmayacağım veya bunların koşullarını kendi 
tayin edebilir. 

Ref. : Sosj.Md.r38, KD Yön.Md.82-

* Bak. Hukuki görüş No. 9/81 (Ek II) 
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BÖLÜM III - Diğer etkiler 

Madde 140 - Ulusal faydalı modeller ve faydalı model 
belgeleri 

Faydalı model veya faydalı model belgesini kendi 
hukuklarında düzenlemiş olan Üye Ülkeler, bunlara ilişkin 
koruma haklarına ve başvurularına, Sözleşmenin 66, 124, 
135-137 ve 139 uncu madde hükümlerini niteliklerine uygun 
olarak uygular. 

Ref. : Yön.Md.69, 103 

Madde 141 - Avrupa patentleri için yıllık ücretler 

(1) Bir Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler, sadece 
Sözleşmenin 86 ncı maddesinin 4 üncü paragrafında 
belirtilen yılı takip »den yıllar için istenebilir. 
(2) Avrupa patentine ilişkin yıllık ücretler, Avrupa 
patentinin verildiğinin yayımlanmasından sonraki iki ay 
içinde vadesi gelmiş ve ödenmesi gerekli ise, bu süre 
içinde ödemenin yapılması halinde, bu yıllık ücretlerin 
geçerli bir şekilde ödenmiş olduğu hüküm ve sonucu doğar. 
Ulusal hukuka göre, öngörülmüş olan ek bir ücret 
istenmeyecektir. 

Ref. : Söz.Md.3_9, 97 

jjjO; I İt f '<». • ; 
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KISIM IX - ÖZEL ANTLAŞMALAR 

Madde 142 - Birlik gösteren patentler 

(1) Üye Ülkelerden herhangi bir grubu, yapacakları özel bir 
antlaşmayla, bu ülkeler için verilmiş olan Avrupa 
patentlerinin müşterek egemenlik sınırları içinde, birlik 
gösteren bir karakteri olduğunu kabul etmekteyse, Avrupa 
patentlerinin sadece bu ülkeler - için müştereken 
verilebileceğini öngörebilirler. 
(2) Üye Ülkelerden herhangi bir grubu, birinci paragraf 
hükmünde tanınan yetkiyi kullanırsa, bu kısım hükümleri 
uygulama alanı bulur. 

Ref.: Söz.Md.2 

Madde 143 - Avrupa Patent Ofisindn Özel Daireleri 

(1) Üye Ülkeler grubu, Avrupa Patent Ofisi'ne ek görevler 
verebilirler. 
(2) Ek görevlerin yetine getirilmesi için, Avrupa Patent 
Ofisi'nde Üye Ülkeler grubu için ortak özel Daireler 
oluşturulabilir. Avrupa Patent Ofisi Başkanı bu özel 
Daireleri idare eder. 10 uncu maddenin 2 ve 3 üncü 
paragrafları burada da uygulanır. 

Ref.: Söz.Md.15, 144 - 146 
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Madde 144 - Özel Daireler nezdinde temsil 

Üye Ülkeler grubu, 143 maddenin 2 nci paragrafında 
belirtilmiş bölümler nezdinde temsili, özel olarak 
düzenleyebilirler. 

Ref.: Söz.Md.133 

Madde 145 - İdari Konseyin Seçme Komitesi 

(1) Üye Ülkeler grubu, 143 üncü maddenin 2 nci paragrafına 
göre oluşturulan özel dairelerin çalışmalarını denetlemek 
amacıyla, îdari Konseyin bir seçme komitesini 
oluşturabilir; Avrupa Patent Ofisi, seçme komitenin kendi 
hizmetine hazır olmak üzere, görevlerini yerine 
getirebilmesi için gerekli olan; personel, bina ve 
müştemilatı sağlar. Avrupa Patent Ofisi Başkanı, îdari 
Konseyin seçme komitesine karşı özel dairelerin 
çalışmalarından sorumlu olacaktır. 
(2) Seçme komitenin oluşturulması, yetkileri ve 
fonksiyonları Üye ülkeler grubunca belirlenir. 

Madde 146 - Özel görevleri gerçekleştirmek için 
harcamaların karşılanması 

Avrupa Patent Ofisi'ne, 143 üncü madde uyarınca ek görevler 
verilmesi durumunda, Üye Ülkeler grubu, bu görevlerinin 
yerine getirilmesi nedeniyle Organizasyonun yaptığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



-118-
harcamaları karşılar. Bu ek görevlerin yerine getirilmesi 
için, Avrupa Patent Ofisi'nde özel daireler oluşturulmuşsa, 
Üye Ülkeler grubu, personel, bina ve müştemilât için 
yapılan harcamaları karşılar. 39 uncu maddenin 3-4 üncü 
paragrafları, 41 inci madde ve 47 nci madde hükümleri 
burada da uygulanır. 

Ref.:Sös.Md.37, 50 

Madde 147 ~ Birlilc gösteren patentlerin yıllxk ücretlerinin 
ödenmesi 
Üye Ülkeler grubu, Avrupa patentlerinin yıllık ücretleri 
için ortak bir liste hazırlamışlarsa, 39 uncu maddenin 1 
inci paragrafında belirtilen oran, ortak liste temel 
alınarak ayarlanır; 39 uncu maddenin 1 inci paragrafında 
belirtilen minimum miktar, birlik gösteren patente 
uygulanır. 39 uncu maddenin 3 ve 4 üncü paragrafı hükümleri 
burada da uygulanır. 

Madde 148 - Mal varl.\ğx değeri olarak Avrupa patent 
başvurusu 

(1) Üye Ülkeler grubu başka türlü belirtmiş olmadıkça, 74 
üncü madde hükmü uygulanır. 
(2) Üye Ülkeler grubu, yalnızca bir Avrupa patent 
başvurusunda belirlenen ülkeler için, Avrupa patent 
başvurusunun devredilmesini, rehin edilmesini veya üye 
ülkeler grubu için ve özel antlaşma hükümleri çerçevesinde 
yasal yürütme yollarına tabi olmasını sağlayabilirler. 
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Madde 149 * - Ortak belirleme 

(1) Üye Ülkeler grubu, bu ülkelerin sadece ortaklaşa 
belirlenebileceğini . ve Üye Ülkeler grubundan birinin veya 
birkaçının belirlenmesinin, tüm Üye Ülkeler grubunun 
belirlenmesi anlamına geleceğini öngörebilirler. 
(2) Birinci paragraf hükmü, 153 üncü maddenin 1 inci 
paragrafına göre, Avrupa Patent Ofisi'nin belirlenmiş bir 
Ofis olarak hareket etmesi durumunda, başvuru sahibince 
yapılan uluslararası patent başvurusunda Üye Ülkeler 
grubundan biri ya da birden fazlası için bir Avrupa patenti 
talep edilmesi halinde uygulanır. Aynı kural, başvuru 
sahibinin uluslararası. başvurusunda, gruptaki Üye 
Ülkelerden birini belirlediği bir durumda, belirlenen 
ülkenin ulusal mevzuatında bu ülkenin belirlenmesi halinde, 
•başvurunun bir Avrupa patenti için olduğu hükmünün yer 
almış olması halinde de geçerlidir. 

Ref.:Sös.Md.3, 2£' 1 5 9 

* Bak. 22.12.1978 tarihli îsviçre Konfederasyonu ve 
Lihteştayn Prensliği arasında Patentin Korunması üzerine 
Antlaşma (1980 tarihli ve 407 sayılı Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi). 

KISIM X - PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASINA 
UYGUM OLARAK ULUSLARARASI BAŞVURU 

Madde 150 * - P a t e n t İ ş b i r l i ğ i A n t l a ş m a s ı n ı n Uygulanması 
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(1) Bundan sonra İşbirliği Antlaşması olarak anılacak olan, 
19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği Antlaşması, bu 
kısmın hükümlerine göre uygulanacaktır. 

(2) İşbirliği Antlaşması'na göre yapılan uluslararası 
başvurular Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlere tabi 
olabilir. Bu işlemlere, İşbirliği Antlaşması ve bunu 
tamamlayıcı nitelikteki Sözleşme hükümleri uygulanır. 
Sözleşme hükümleri ile İşbirliği Antlaşması hükümlerinin 
birbiriyle çelişmesi halinde, İşbirliği Antlaşması-
hükümleri esas alınır. Özellikle, bu Sözleşmenin 94 üncü 
maddesinin 2 nci paragrafında uluslararası bir başvurunun 
inceleme talebi için verilen süre, işbirliği Antlaşması'nın 
22 nci maddesi veya 39 uncu maddesinde belirtilen süreden 
önce sona ermez. 

(3) Avrupa Patent Ofisi'nin, belirlenen veya seçilen bir 
Ofis olarak hareket ettiği hallerde, bir uluslararası 
başvuru bir Avrupa patent başvurusu gibi işlem görür. 

(4) Bu Sözleşmede İşbirliği Antlaşması'na bir göndermede 
bulunulması durumunda, böyle bir gönderme İşbirliği 
Antlaşması'nın Yönetmeliğini de içerir. 

Ref.: Yön.Md.85b/ikinci mükerrer, 104b/ikinci mükerrer 

* Bak. Hukuki görüş Mo. 19/92 (Ek II) ve Genişletilmiş 
Temyiz Kurulu Karan. G 5/9? (Ek I) 

Madde 151 - Bir kabul Ofisi olarak Avrupa Patent Ofisi 

(1) Başvuru sahibi, İşbirliği Antlaşması'nın yürürlükte 
olduğu bu Sözleşmeye (ive bir Ülkenin vatandaşıysa veya o 
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ülkede ikamet ediyorsa, Avrupa Patent Ofisi, İşbirliği 
Antlaşması'nın 2 (xv) maddesinin anlamı dahilinde bir kabul 
Ofisi olarak hareket edebilir. 

(2) Keza, Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibinin, bu 
Sözleşmeye Üye bir Ülkenin değil, fakat İşbirliği 
Antlaşması'na Üye bir Ülkenin ve bu Ülkenin ulusal ofisi 
yerine, İşbirliği Antlaşması'na göre, bir kabul Ofisi 
olarak hareket eden ^Avrupa Patent Ofisi vasıtasıyla 
Organizasyonla yaptığı bir anlaşma gereğince, bu Ülkenin 
vatandaşı olması veya o Ülkede ikamet etmesi durumunda, 
kabul Ofisi olarak hareket edebilir. 

(3) Keza, İdari Konseyin önceden onayı olmak kaydıyla, 
Avrupa Patent Ofisi, Organizasyon ve Dünya Fikri Mülkiyet 
Teşkilatı'nın Uluslararası Bürosu arasında yapılan bir 
anlaşmaya göre, diğer başvuru sahipleri için bir kabul 
Ofisi olarak hareket edebilir. 

Ref.:Söz.Md.35 , Yön.Md.104 

Madde 152 - Uluslararası başvurunun yapılması ve iletilmesi 

(1) Başvuru sahibi Avrupa Patent Ofisi'ni kendi 
uluslararası başvurusu için kabul Ofisi olarak seçerse, 
doğrudan Avrupa Patent Ofisi'ne başvuracaktır. Bununla 
birlikte, 75 inci maddenin 2 nci paragrafı gerekli 
değişiklikler yapılarak uygulanır. 
(2) Avrupa Patent Ofisi'ne yapılacak uluslararası bir 
başvuru, sınai mülkiyetin korunmasıyla ilgili merkezi 
yetkili ofisler aracılığıyla olacaksa, üye ülkeler, 
İşbirliği Antlaşm."!;;; i ' na uygun olarak başvurunun zamanında 
Avrupa Patent Ofisi'ne iletilmesi için gerekli tüm 
tedbirleri alırlar. 
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(3) * Uluslararası başvuruların iletilmesi için gerekli 
iletme ücretinin, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 
bir ay- içinde ödenmesi gerekir. 

Ref . : Yön.Md.,104 

* 21.12.1978 tarihli İdari Konsey kararıyla değişmiştir, 
01.03.1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1-91$, 3) . 

Madde 153 * - Belirlenen bir Ofis olarak Avrupa Patent 
Ofisi 

(1) ** Başvuru sahibi uLüslararası başvurusunda belirlediği 
Ülkeler için bir Avrupa patenti elde etmek istediğini Kabul 
Ofisine bildirirse, Avrupa Patent Ofisi, İşbirliği 
Antlaşması'nın yürürlükte olduğu bu Sözleşmeye Üye Ülkeler 
ve uluslararası başvuruda belirlenen ülkeler için İşbirliği 
Antlaşması'nın 2 nci madde (xiii)'si hükmüne uygun olarak, 
belirlenen Ofis olarak hareket edecektir. Aynı kural, 
başvuru sahibinin yapmış olduğu uluslararası başvurusunda 
belirlemiş olduğu bir üye Ülkenin ulusal hukukunun 
yapılacak bir başvurunun Avrupa patenti için hüküm 
doğuracağını kabul etmiş olması halinde de geçerli 
olacaktır. 
(2)- Avrupa Patent Ofisi belirlenen Ofis olarak hareket 
ettiği zaman, İnceleme Bölümü, İşbirliği Antlaşması'nın 25 
inci maddesinin 2 nci paragrafı hükmü uyarınca gereken 
kararları almakta yetkili olacaktır. 

Rof . : Söıs.Md.ljŞ, 14 9, 159 , Yön .Md. 104b/ikinci mükerrer 

* Bak. Hukuki görüş No. 10/92 düzeltme. (Ek II) 
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** Bak. Hukuki görüş No. 18/92 (Ek II) 

Madde 154 - Uluslararası Araştırma Kuruluşu Olarak Avrupa 
Patent Ofisi 

(1) * Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın 
Uluslararası Bürosu arasında bir antlaşmanın yapılması 
kaydıyla, İşbirliği Antlaşması'nın yürürlükte olduğu Üye 
bir Ülkenin vatandaşı olan veya o Ülkede ikamet eden 
başvuru sahipleri iein, Avrupa Patent Ofisi, İşbirliği 
Antlaşması'nın I. Kısmı anlamında Uluslararası Araştırma 
Kuruluşu olarak hareket erler. 
(2) îdari Konseyin önceden izni olmak kaydıyla, Avrupa 
Patent Ofisi, Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet 
Teşkilatı'nın Uluslararası Bürosu arasında yapılan bir 
anlaşma uyarınca diğer başvuru sahipleri için de, bir 
Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak hareket eder. 
(3)** İşbirliği Antlaşması'nın 17 nci maddesinin 3 üncü 
paragrafının (a) bendi hükmü uyarınca, Avrupa Patent 
Ofisinin belirlediği bir ek ücrete karşı başvuru sahibinin 
yaptığı itirazla ilgili karar verme konusunda, Temyiz 
Kurulları yetkilidir. 

Ref . : Sös7, .Md.2jL, 3j5 , Yön.Md. 104a/ birinci mükerrer 

* Bak. 01.04.1995'den itibaren geçerli, Patent İşbirliği 
Antlaşması uyarınca yapılan, Avrupa Patent Ofisi ve Dünya 
Fikri Mülkiyet Teşkilatı arasında Anlaşma (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazet^i .1 ̂ 95, 658). 
** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Görüşü G 1/89,' G 2/89 
(EK I) 
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Madde 155 - Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak Avrupa 
Patent Ofisi 

(1) * Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 
Uluslararası Bürosu arasında bir antlaşmanın yapılması 
kaydıyla, İşbirliği Antlaşması'nın II. Kısmını kabul etmiş 
Üye Ülkenin vatandaşı, olan veya o Ülkede ikamet eden 
başvuru sahipleri ivin, Avrupa Patent Ofisi, bu antlaşmanın 
II. Kısmı uyarınca, bir Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu 
olarak hareket eder. 
(2) İdari Konseyin önceden onayı olmak kaydıyla, Avrupa 
Patent Ofisi, Organizasyon ile Dünya Fikri Mülkiyet 
Teşkilatı Uluslararası Bürosu arasında yapılmış olan bir 
antlaşma uyarınca, diğer başvuru sahipleri için de, bir 
Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak hareket eder. 
(3)İşbirliği Antlaşması'nın 34 üncü maddesinin 3 
paragrafının (a) bendi hükmü uyarınca, Avrupa Patent Ofisi 
tarafından belirlenen bir ek ücrete karşı başvuru sahibi 
tarafından yapılan itirazla ilgili karar verme konusunda, 
Temyiz Kurulları yetkilidir. 

Ref.:Söz.Md.2jL, 35 , Yön.Md.104a/ birinci mükerrer 

* Bak. 01.04.1995'den itibaren geçerli, Patent İşbirliği 
Antlaşması uyarınca yapılan, Avrupa Patent Ofisi ve Dünya 
Fikri Mülkiyet Teşkilatı arasındaki Anlaşma (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi ]?95, 658) 

Madde 156 * Seçilmiş bir Ofis Olarak Avrupa Patent Ofisi 

Başvuru sahibi, 1 r' ~>- H"'M'İ maddenin 1 inci paragrafında veya 
149 uncu maddenin 2 ti';i paragrafında belirtilen, İşbirliği 
Antlaşması'nın II. Kısmına" katılmış olan belirlenmiş 
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ülkelerden birini seçerse, Avrupa Patent Ofisi, İşbirliği 
Antlaşması'nın 2(xiv) maddesi uyarınca, seçilmiş Ofis 
olarak hareket eder. İdari Konseyin önceden onayı olmak 
kaydıyla, aynı kural, başvuru sahibinin bu Antlaşmanın 
üyesi olmayan bir Üye Ülkenin uyruğunda olması veya o 
Ülkede ikametgahı olması veya II. Kısma katılmamış olması 
halinde, başvuru sahibinin Uluslararası Patent İşbirliği 
Birliği Kurulunun, İşbirliği Antlaşması'nın 31 inci maddesi 
2 inci paragrafının (b) bendi hükmü uyarınca, uluslararası 
ön inceleme talebinde bulunmasına izin verdiği kişilerden 
olmak kaydıyla, uygulanacaktır. 

Re£.:SöziMd.35, Yön.Md.lÖ4b/ikinci mükerrer 

* Bak. Hukuki görüş No. 18/92. (Ek II) 

Madde 157 - Uluslararası araştırma raporu 

(1) Daha sonraki (2-4)üncü paragraf hükümlerine 
dokunulmaksızın, İşbirliği Antlaşması'nın 18 inci maddesi 
uyarınca uluslararası araştırma raporu veya bu Antlaşmanın 
17 nci maddesi 2 nci paragrafının (a) bendi uyarınca 
yapılan bir açıklama ve bu Antlaşmanın 21 inci maddesi 
uyarınca ilanı, Avrupa araştırma raporu ve bunun ilan 
edilmiş olduğuna ilişkin Avrupa Patent Bülteni'ndeki 
duyurusu yerine geçer. 
(2) 3 üncü paragrafta belirtilen İdari Konseyin kararlarına 
tabi olmak şartıyla: 

(a) Tüm Uluslararası başvurular için, bir ek Avrupa 
araştırma raporu düzen!enir; 
(b) * Başvuru sahibi, İşbirliği Antlaşması'nın 22 nci 
maddesinin 1 inci paragrafı veya 39 uncu maddesinin 1 inci 

• J . .-«KM»»». 
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paragrafı hükümleri uyarınca, araştırma ücreti ile birlikte 
aynı zamanda ulusal ücretleri de öder. Araştırma ücreti, 
zamanında ödenmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır. 
(3) İdari Konsey, hangi koşullar ve kapsam içinde olacağına 
ilişkin olarak şu hususlarda karar verebilir: 
(a)** ek Avrupa araştırma raporundan vazgeçilmesi; 
(b)*** araştırma ücretinin düşürülmesi. 
(4) İdari Konsey, '3 üncü paragraf uyarınca almış olduğu 
kararları her zaman iptal edebilir. 

Raf. :Söz.Md.35, 92!, £3, Yon.Md.6S», 104fo/ikinci mükerrer 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/91, G 5/93 
(Ek I) 
*? Bak. Ek Avrupa araştırma raporundan vazgeçileceği 
durumlarda, 21.12.1978, 17.05.1979 ve 09.06.1995 tarihli 
İdari Konsey Kararı (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 
1979, 4, 50 ve 248; 1995, 511) 
*>VBak. Ek Avrupa araştırma raporu için araştırma ücretinin 
düşürülmesi konusunda 11.09.1979, 11.12.1980 ve 09.12.1993 
tarihli İdari Konsey Kararı (Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1979, 368;,1981, .5; 1994, 6) 

Madde 158 - Uluslararası başvurunun yayınx VG bunun Avrupa 
Patent Ofisi'ne iletilmesi 

(1) Avrupa Patent Ofisi'nin belirlenmiş bir Ofis olduğu bir 
durumda İşbirliği Antlaşması'nın 21 inci maddesi uyarınca, 
yayımlanan bir uluslararası başvuru, 3 üncü paragraf hükmü 
saklı kalmak şartıyla, bir Avrupa patent başvurusunun 
yayını yerine geçer' v" bu husus Avrupa Patent Bülteni' ncle 
duyurulur. Eğer, 2 nci paragrafta belirtilen koşullar 
yerine getirilmezse, böyle bir başvuru, 54" üncü maddenin 3 
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üncü paragrafına göre tekniğin bilinen durumuna dahil 
edildiği düşünülmeyecektir. 
(2) * Uluslararası başvuru, Avrupa Patent Ofisi'ne onun 
resmi dillerinden birine uygun olarak iletilir. Başvuru 
sahibi, İşbirliği Ant; laşması' nın 22 nci maddesinin 1 inci 
paragrafı veya 39 unru maddesinin 1 inci paragrafına göre 
öngörülen ulusal ücretleri Avrupa Patent Ofisi'ne öder. 
(3) Uluslararası başvuru, Avrupa Patent Ofisi'nin resmi 
dillerinin dışında bir dilde yayımlanmışsa, Avrupa Patent 
Ofisi kendisine iletilen bu başvuruyu, 2 nci paragrafta 
belirtildiği şekilde yayımlar. 67 nci maddenin 3 üncü 
paragrafı hükümleri saklı kalmak şartıyla, 67 nci maddenin 
1-2 nci paragrafı hükümlerine göre, geçici koruma, o yayım 
tarihinden itibaren geçerli olur. 

Ref.:Söz.Md.93,129,Yön.Md.85a/birinci mükerrer, 104b/ikinci 
mükerrer, 104c/üçüncü mükerrer 

a v..' 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/91, G 5/93 
(Ek I) 

KISIM XI - GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 

Madde 159 - Geçiş dönemi süresince İdari Konsey 

(1) 169 uncu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen 
Ülkeler, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin daveti 
üzerine İdari Konsey için temsilcilerini atarlar, İdari-
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Konsey bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra iki ay içinde 
özellikle Avrupa Pat:ent Ofisi Başkanını atamak üzere 
toplanır. 
(2) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra atanan ilk 
tdari Konsey Başkanının görev süresi dört yıl olacaktır. 
(3) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra oluşturulan 
ilk İdari Konsey Kurulunun seçilmiş üyelerinin ikisinin 
görev süresi sırasıyla beş ve dört yıldır. 

Madde 160 - Geçiş dönemi süresince görevlilerin atanması 

(1) Görevliler için Hizmet Yönetmelikleri ve Avrupa Patent 
Ofisi'nin diğer görevlilerinin çalışma koşulları ile ilgili 
hükümler kabul edilinceye kadar, İdari Konsey ve Avrupa 
Patent Ofisi Başkanı, her biri kendi yetkileri dahilinde, 
gerekli personeli işe alır ve bu amaçla kısa vadeli 
sözleşmeler yapar. İdari Konsey personel âlımı ile ilgili 
genel ilkeler koyabilir. 
(2) Bitimi, İdari Konsey tarafıhdan belirlenecek bir geçiş 
dönemi boyunca, İdari Konsey,, Avrupa Patent Ofisi 
Başkanı'nm görüşünü aldıktan sonra, ulusal mahkeme veya 
makamlarındaki görevlerine devam edecek olan Üye Ülkelerin 
teknik veya hukuki nitelikteki üyelerini Genişletilmiş 
Temyiz Kurulu veya Temyiz Kurulu üyesi olarak atayabilir. 
Bunların atanmaları, beş yıldan az bir süre içindir, bu 
süre bir yıldan az olamaz ve tekrar atanmaları mümkündür. 

Ref.: Söz.Md.35 
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Madde 161 - İlk Bütçe Dönemi 

(1) Organizasyonun ilk bütçe dönemi, bu Sözleşmenin 
yürürlüğe girdiği -günden baslar, aynı yılın 31 Aralık günü 
sona erer. Bu tarih yılın ikinci yarısına rastlarsa, bütçe 
dönemi bir sonraki yılın 31 Aralık gününe kadar sürecektir. 
(2) İlk bütçe döneminin bütçesi, bu Sözleşmenin yürürlüğe 
girmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda 
hazırlanacaktır. 40 ır\cı maddede belirtilen katkılar 
Organizasyon tarafından ilk bütçeye uygun şekilde 
alınıncaya kadar, Üye Ülkeler, talep üzerine ve İdari 
Konsey'nça belirlenen miktar dahilinde, bu bütçeye ait 
katkı paylarından düşülecek avans ödemeleri yapacaklardır. 
Bu avanslar, 40 inci maddede belirtilen çizelgeye göre 
belirlenecektir. 39 uncu maddenin 3-4 üncü paragraf 
hükümleri avans ödemeleri için de geçerlidir. 

Madde 162 - Avrupa Patent Ofisi'nin faaliyet alanının 
kademeli bir şekilde genişletilmesi 

(1) * Avrupa patent başvuruları, Avrupa Patent Ofisi 
Başkanı'nm tavsiyesi üzerine, İdari Konsey tarafından 
belirlenen tarihten itibaren Avrupa Patent Ofisine 
yapılabilir. 
(2) İdari Konsey, Avrupa Patent Ofisi Başkanı'nın tavsiyesi 
üzerine, 1 inci pnraarafta belirtilen tarihten itibaren 
Avrupa patent başvurularının işlem görmesinin 
sınırlanmasına karar verebilir. Bu sınırlama, teknolojinin 
belirli alanları ile ilgili olabilir. Bununla birlikte, 
Avrupa patent başvurul irinin, başvuru tarihine hak kazanıp 
kazanmadığına dair inceleme, her halükarda yapılacaktır. 
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(3) 2 nci paragraf uyarınca bir karar alınırsa, İdari 
Konsey, Avrupa patent başvurularının işlem görmesini daha 
fazla sınırlandıramayacaktır. 
(4) 2 nci paragraf uyarınca getirilen sınırlama nedeniyle, 
bir Avrupa patent başvurusu işlem göremezse, Avrupa Patent 
Ofisi, bunu başvuru sahibine bildirir ve onun dönüşüm 
talebinde bulunabileceğini belirtir. Böyle bir bildirimin 
kabulü durumunda, Avrupa patent başvurusu geri çekilmiş 
sayılır. 

Ref.: SÖ2:.Md.35, 13J5 , Yön.Md.69, J0, 105 

* 1 Haziran 1978 

Madde 163 - Geçiş döneminde profesyonel temsilciler 

(i) Bitimi*, İdari Konsey tarafından belirlenecek bir geçiş 
dönemi boyunca, aşağıdaki koşulları yerine getiren her 
gerçek kişi, 134 üncü maddenin 2 nci paragrafı hükmüne 
bağlı olmaksızın profesyonel temsilciler listesine 
girebilir: 
(a) bu kişi bir Üye Ülkenin vatandaşı olmalı; 
(b) bu kişinin iş yeri. ya da çalışma yeri Üye Ülkelerden 
birinin sınırları içerisinde olmalı; 
(c) bu kişi, iş yerinin ya da çalışma yerinin bulunduğu Üye 
Ülkenin merkezi sına: mülkiyet ofisi nezdinde patent 
alanında gerçek ya. da tüzel kişileri temsil etmeye yetkili 
olmalıdır. 
(2) Kayıt, 1 inci paragrafta belirtilen koşulların yerine 
getirildiğini gösteren ve merkezi' sınai mülkiyet ofisi 
tarafından verilecek b' r belge ile birlikte yapılan talep 
üzerine gerçekleştirilecektir. 
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(3) Herhangi bir Üye (ilkede, 1 inci paragrafın (c) bendinde 
belirtilen yetki, özel mesleki nitelikleri gerektirmiyorsa, 
söz konusu Ülkenin merkezi sınai mülkiyet ofisi nezdinde 
patent konularıyla ilgili çalışan ve temsilciler listesine 
girebilmek için başvuran kişiler, bu şekilde en az beş yıl 
düzenli olarak çalışmış olmalıdır. Bununla birlikte, gerçek 
ya da tüzel kişileri (İye Ülkelerden birinin merkezi sınai 
mülkiyet ofisi nezdinde patent konularında temsil etmek 
için, mesleki niteliği böyle bir Ülke tarafından konulan 
yönetmelikler çerçevesinde resmen tanınmış olan kişiler 
mesleği daha önce yapmış olma şartına' tabi 
tutulmayacaklardır. Merkezi sınai mülkiyet ofisi tarafından 
verilecek olan belge, başvuru sahibinin işbu fıkrada 
belirtilen koşullardan birini yerine getirdiğini 
göstermelidir. 
(4) Avrupa Patent Ofisi Başkanı aşağıdaki hususlardan 
muafiyet tanıyabilir: 
(a) 3 üncü paragrafın ilk cümlesindeki gereğe ilişkin 
olarak, eğer başvuru sahibi gerekli nitelikleri başka bir 
şekilde kazanmış olduğunu kanıtlarsa; 
(b) 1 inci paragrafın <a) bendindeki gereğe ilişkin olarak, 
eğer çok özel durumlar varsa. 
(5) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, eğer başvuru sahibi, 5 
Ekim 1973 tarihinde 1 inci paragrafın (b) ve (c) bendinde 
belirtilen koşulları yerine getirmişse, 1 inci paragrafın 
(a) bendinde belirtilmiş olan koşuldan muafiyet 
tanıyabilir. 
(6) İş veya çalışma yerleri, bu Sözleşmeye 1 inci 
paragrafta belirtilen geçiş döneminin sona ermesinden önce 
en az bir yıl ya da cı^çiş döneminin sona ermesinden sonra 
katılmış olan bir 'İlkede olan kişiler, 1-5 inci paragraf 
hükümlerinde belirtilen koşullar uyarınca,, bu Ülkenin 
Sözleşmeye katılımının yürürlüğe girmesinden itibaren 
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hesaplanacak olan bir yıllık süre boyunca, profesyonel 
temsilciler listesine kayıt olabilirler. 
(7) Geçiş döneminin sona ermesinden sonra, bu dönemde ismi 
profesyonel temsilciler listesine kayıt edilmiş olan 
kişiler, 134 üncü maddenin 8 inci paragrafının (c) bendi 
uyarınca alınan disiplin önlemlerine halel gelmeden, bu 
listede kalabilir veya 1 inci paragrafın (b) bendindeki 
şartı yerine' getirdiği takdirde talep üzerine ismi tekrar 
kayıt edilecektir. , 

Ref.:Söz.Md.35 , Yön.Md.101, 102, 106 

*• ' 7 Ekim 1981 tarihinde sona eren geçiş dönemi (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 327) 

KISIM XII - NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 164 - Yönetmelik ve Protokoller 

(1) Yönetmelik', Tanıma Protokolü, İmtiyaz ve Muafiyetlere 
İlişkin Protokol, Merkezileştirme İle İlgili Protokol ve 69 
uncu maddenin Yorumuyla. İlgili Protokol, bu Sözleşme'nin 
tamamlayıcı parçalarıdır. 
(2) * Bu Sözleşme hükümleri ile Yönetmelik hükümleri 
arasındaki uyuşmazlık durumunda, bu Sözleşme hükümleri 
geçerli olacaktır. 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 2/95, G 6/95 
(EK I) 
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Madde 165 - İmza - Onay 

(1) * Bu Sözleşme 5 Nisan 197,4 tarihine kadar, Patentlerin 
Verilmesi konusunda hir Avrupa Sisteminin oluşturulması 
için Hükümetler Arası Konferansta yer alan ya da bu 
Konferansın yapıldığına dair bilgilendirilen ve bu 
Konferansa katılmaları için davette bulunulmuş olan 
ülkelerin imzasına açık olacaktır. 
(2) Bu Sözleşme onaya tabi olacaktır; onay belgeleri 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'ne tevdi edilecektir. 

Ref.: Söz.Md.166, 178 

İmzası olan ülkeler : AT, BE, CH, DE, DK, Fi, FR, GB, GR, 
IE, İT, LI, LU, MC, MI,, NO, SE. 

Konferansa katılanlar:. İmzası olan ülkelere ilaveten ES, 
Fi, PT, TR, YU 

Davet edilen ülkeler: Konferans'a katılanlara İlaveten CY, 
IS 

Madde 166 - Katılma 

(1) Bu Sözleşme aşağıda belirtilen ülkelerin katılımına 
açık olacaktır: 
(a) 165 inci maddenin 1 inci paragrafında belirtilen 
Ülkeler; 
(b) İdari Konseyin daveti üzerine diğer Avrupa Ülkeleri. 
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(2) . Sözleşmeye taraf olan ve 172 nci maddenin 4 üncü 
paragrafının uygulanmasının sonucu olarak taraf olmaktan 
vazgeçen ülkeler, Sözleşmeye katılarak tekrar taraf 
olabilirler. 
(3) Katılım belgeleri, Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti'ne tevdi edilecektir. 

Ref.:Söz.Md.35, 178 

Madde 167 * - Çekinceler 

(1) ** Her Üye Ülke, imza sırasında ya da onay ya da 
katılım ile ilgili belgesini verirken, yalnızca 2 nci 
paragrafta belirtilen çekinceler koyabilirler. 
(2) ** Her Üye Ülke aşağıdaki hususları saklı tutabilir: 
(a) *** Avrupa patentleri, kimya, ilaç ve gıda ürünlerine 
koruma sağladıkları gibi, ulusal patentlere uygulanabilir 
hükümler uyarınca,' geçersiz kılınacak veya iptal 
edilecektir. Bu çekince, kimyasal bir ürünün üretim prosesi 
ya da bir ilaç ya da gıda ürününün üretim prosesine 
patentle sağlanan koruma hakkına zarar vermeyecektir. 
(b) Avrupa patentleri, 53 üncü maddenin alt paragrafının 
(b) bendinde belirtilenler dışındaki tarımsal veya bahçe 
ile ilgili işlemlere koruma sağladıkları gibi, ulusal 
patentlere uygulanabilir hükümler uyarınca, geçersiz 
kılınacak veya iptal edilecektir. . -
(c) Avrupa patentleri, ulusal patentlere uygulanabilir olan 
hükümlere göre, yirmi yıldan daha kısa süreli olacaktır. 
'(d) Tanıma Protokolü kendisi açısından bağlayıcı 
olmayacaktır. 
(3) .***+ gj_r (jye fj]i.-e tarafından konulan çekinceler, bu 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren on yıldan, fazla 
olmayacak bir süre için geçerli olacakJ^aaı^Ancak, bir Üye 
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Ülke 2 nci paragrafın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 
çekinceleri koyduysa, İdari Konsey, bu ülke, on yıllık 
sürenin bitiminden önceki son yıl İdari Konseyi kendisinin 
on yıllık sürenin bitiminden sonra bu çekinceden 
vazgeçebilecek durumda olmadığına ikna edecek geçerli bir 
dilekçe sunduğu takdirde, bu ülke ile ilgili olarak yapılan 
çekincenin tamamı veya bir kısmı için geçerli olmak üzere 
bu sürenin 5 yıldan fazla olmayacak şekilde uzatılmasına 
karar verebilir. 
(4) Çekince koymuş olan her Üye Ülke, şartların uygun 
olması kaydıyla, bu çekincesini geri çekebilir. Bu geri 
çekme, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'ne yönelik 
resmi bir bildiri ile yapılır ve bunun tevdi tarihinden bir 
ay sonra hüküm doğurur. 
(5) 2 nci pa ra<:ıraf rn (a), (b) veya (c) bentlerinde 
belirtilen hususlara göre konulan çekinceler, bu çekincenin 
yürürlükte olduğu süre içinde yapılan Avrupa patent 
başvurularına dayalı olarak verilmiş Avrupa patentlerini 
kapsar. Çekince, patentin tüm geçerlilik süresi boyunca 
hüküm doğurur. 
(6) 4 ve 5 inci paragraf hükümlerine zarar gelmeden, her 
türlü çekince 3 üncü paragrafın ilk cümlesinde belirtilen 
sürenin sonunda veya bu sürenin uzatılması durumunda bu 
uzatılmış sürenin bitimi ile yürürlükten kalkacaktır. 

Ref.:. Sös.Md.35, (53, 178 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92, G 7/93 
(EK I) 
** Avusturya, İ67 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) ve 
(d) bentlerinde belirtilen çekinceleri koymuştur(Avrupa 
Patent Ofisi Resmi. Gazetesi 1979, 289); bu çekinceler 7 
Ekim 1987 tarihinden sonra geçerliliğini yitirmiştir. 
Yunanistan ve İspanya 167 nci maddenin 2 nci paragrafının 
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(a) bendine göre öngörülen çekinceleri koymuşlardır (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1986, 200) . Bu çekinceler 7 
Ekim 1992 tarihinden sonra geçerliliğini yitirmiştir 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 301) (Ancak bak. 
Madde 167 (5)!) 
*** Bak. Hukuki görüş Ho. 4/80' (Ek II) 
**** Yunanistan ve İspanya'nın çekinceler koyduğu süre 7 
Ekim 1987 tarihinden itibaren 5 yıl kadar uzatılmıştır. 
(5.12.1986 tarihinde sürürlüğe giren 5.12.1986 tarihli 
İdari Konsey Kararı (1987 tarihli ve 91 sayılı Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 168 - Başvurunun coğrafi uygulanma alanı 

(1) Her Üye Ülke, onay veya katılım belgesinde, veya 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'ne daha sonra 
yapılacak yazılı bir bildirim ile, bu Sözleşmenin, dış 
ilişkilerinde sorumlu olduğu egemenlik alanlarının bir ya 
da birden çoğunda uygulanacağını bildirebilir. Bu Üye Ülke 
için verilmiş olan Avrupa patenti, bu bildirimde 
belirtilmiş olan bölgelerde geçerli olacaktır. 
(2) 1 inci paragrafta belirtilen bildiri, onay veya katılım 
belgesinde bulunuyorsa, onay veya katılımın yürürlüğe 
girdiği aynı tarihte geçerlik kazanacaktır. Eğer bu 
bildiri, onay veya katılım belgesinin verilmesinden sonra 
gönderilen bir bildirim ile yapılmışsa, bu bildirimin 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alındığı 
tarihten itibaren altı ay sonra geçerlilik kazanacaktır. 
(3) Her Üye. Ülke, 1 itici paragrafa göre, bildirim verdiği 
bölgelerin bir kısmı. veya tamamı için Sözleşmenin 
yürürlükten kalktığın.] ilan edebilir. Bu bildiri, Federal 
Almanya Cumhuriyeti fiükümeti'nce bu bildirimin alındığı 
tarihten itibaren bir yıl sonra geçerli olacaktır. 
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Ref.: Söz.Md.178 

Madde 169 - Yürürlüğe Girme * 

(1) Bu Sözleşme, 1970 yılında sınırları içinde en azından 
toplam 180.000 patent başvurusu yapılmış olan altı ülkenin, 
son onay veya katılım belgesinin verilmiş olduğu tarihten 
itibaren üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 
(2) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki onay veya 
katılım, onay veya kaUUın belgesinin verilmesinden sonraki 
üçüncü ayın ilk gününde geçerlik kazanacaktır. 

Ref.: Söz.Md.159, 178 

* Belçika, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, Lüksemburg, 
Hollanda, İsviçre ve İngiltere için : 7 Ekim 1977, İsveç 
için: 1 Mayıs 1978; İtalya için; 1 Aralık 1978; Avusturya 
için: 1 Mayıs 1979; Lihteştayn için: 1 Nisan 1980; 
Yunanistan ve İspanya için: 1 Ekim 1986, Danimarka için: 1 
Ocak 1990; Monako için: 1 Aralık 1991; Portekiz için: 1 
Ocak 1992, İrlanda için: 1 Ağustos 1992; Finlandiya için: 1 
Mart 1996, Kıbrıs için: 1 Nisan 1998 

Madde 170 - Üyeliğe Giriş Ücreti 

(1) Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra bu Sözleşmeyi 
onaylayan veya bu Sözleşmeye katılan her ülke, 
Organizasyona, iade edilmeyecek olan giriş ücretini öder. 
(2) Giriş ücreti,1 söz konusu ülkenin onay veya katılımının 
yürürlüğe girdiği tarihte, 40 inci maddenin 3-4 üncü 
paragraflarında belirtilen hesaplama uyarınca, yukarıda 
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belirtilen tarihten önceki hesap, döneminin bitmesinden önce 
diğer üye ülkelere düşen özel mali katkıların toplamına 
göre, bu ülkeye düşen yüzde oranının hesaplanan tutarının 
%5'i olacaktır. 
(3) 2 nci paragrafta belirtilen tarihten hemen önceki hesap 
dönemi ile ilgili. gerekli.' olmayan özel mali katkılar 
konusunda, bu paragrafta belirtilen katkı miktarı, mali 
katkıların gerekli olduğu son yıl için, ilgili Ülke için 
uygulanabilir bir miktar olacaktır. 

Madde 171 - Sözleşmenin Geçerlilik Süresi 

Bu Sözleşme, sınırsız süreli olacaktır. 

Madde 172 - Gözden geçirme 

(1) Bu Sözleşme, Üye Ülkelerin yapacakları konferanslarla 
gözden geçirilebilir. 
(2) Konferansın düzenlenmesi- ve toplantı çağrısı İdari 
Konseyce yapılır. Bu' Konferans, Üye ülkelerin en az dörtte 
üçü burada temsil edilmedikçe geçerli olacak bir şekilde 
düzenlenmiş sayılmayacaktır. Sözleşmenin değişiklik 
metninin kabulü, Konferansta temsil edilen ve oylamaya 
katılan Üye Ülkelerin dörtte üç çoğunluğuyla olmalıdır. 
Çekimser oylar, oy olarak geçerli sayılmayacaktır. 
(3) Değişiklik .metni, Konferansta belirlenen Üye Ülkeler 
tarafından onaylanması- veya katılınması ile ve Konferansta 
belirlenen tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 
(4) Sözleşmenin değişikliğe uğramış metnini, bu metnin 
yürürlüğe giriş tarihinde onaylamamış veya katılmamış 
ülkeler, bu tarihten itibaren Sözleşmeden çekilmiş 
sayılacaktır. 
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Ref.: Söz.Md.35, 166, 175, 176 

Madde 173 - Üye ülkeler arasındaki uyuşmazlıklar, 

(1) Üye Ülkeler arasında mevcut Sözleşmenin yorumu veya 
uygulanışı ile ilgili ve görüşmeler yoluyla çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklar, ilgili ülkelerden birinin talebi üzerine, 
ilgili ülkeleri uzlaştırma yönünde çaba gösterecek olan 
İdari Konseye havale edilecektir. 
(2) Uyuşmazlığın İdari Konseyce ele alındığı tarihten 
itibaren altı ay içinde anlaşmaya varılamadığı takdirde 
ilgili ülkelerden birisi bu uyuşmazlığı, bağlayıcı bir 
karar alınması amacıyla Uluslararası Adalet Divanı'na 
götürebilir. 

Madde 174 - Fesih 

Her Üye Ülke, bu Sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Fesih, 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'ne bildirilir. Fesih, 
bu bildirimin alındığı tarihten itibaren bir yıl sonra 
geçerli olacaktır. 

Ref. :Söz.Md.l75, ' 176, 178 

Madde 175 - Kazanılmış Hakların Korunması 

(1) Bir Ülkenin 172 nci maddenin A üncü paragrafı veya 174 
üncü maddeye göre bu közleşmeye taraf olmaktan vazgeçmesi 
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durumunda,, bu Sözleşmeye göre daha önceden kazanılmış 
haklar zarar görmeyecektir. 
(2) Patent başvurusunda belirtilen Ülkenin Sözleşmeden 
çekilmesi durumunda, bu sırada işlemde olan bir Avrupa 
Patent Başvurusu, bu ülkeye ilişkin olarak Avrupa Patent 
Ofisi'nce sanki yürürlükteki Sözleşme metni bundan sonra da 
bu Ülkede geçerli imiş gibi işleme tabi tutulacaktır. 
(3) 2 nci paragraf hükümleri, bu paragrafta belirtilen 
tarihte kendisiyle ilgili itirazın işlemde olduğu veya 
itiraz süresi henüz sona ermemiş olan Avrupa patentlerine 
de uygulanacaktır. 
(4) Bu maddedeki hiçbir hüküm, bu Sözleşmeye taraf olmaktan 
vazgeçmiş ülkelerin, daha önce taraf olduğu metin 
hükümlerini bir Avrupa patentine uygulama hakkına zarar 
vermez. 

Madde 176 - Üyelikten çxkmxş bir ülkenin mâli hak ve 
yükümlülükleri 

(1) 172 nci maddenin 4 üncü paragrafı veya 174 üncü madde 
uyarınca, Sözleşmeye taraf olmaktan vazgeçmiş olan her 
Ülke, 40 inci maddenin 2 nci paragrafı uyarınca, ödemiş 
olduğu özel mali katkıları, Kuruluştan, diğer ülkelerin 
aynı bütçe yılı için ödedikleri mali katkıları iade ettiği 
tarih ve şartlar dahilinde geri alabilecektir. 
(2) 1 inci paragrafta belirtilen Ülke, bu Sözleşmeye taraf 
olmaktan vazgeçtikten sonra bile, bu ülkede geçerliliğini 
koruyan Avrupa patentleri ile ilgili yıllık ücretlerin 39 
uncu maddeye göre belirlenecek yüzdesini Sözleşmeye taraf 
olmaktan vazgeçtiği tarihte, geçerli olan oran üzerinden 
ödemeye devam edecektir. 
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Madde 177 - Sözleşmenin Dilleri 

(1) Tek nüsha olarak tngilizce, Fransızca ve Almanca 
dillerinde hazırlanan bu Sözleşme, her üçü de aynı derecede 
bağlayıcı metin olarak Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti'nin arşivlerinde saklanacaktır. 
(2) 1 inci paragrafta belirtilmiş olan diller dışında, Üye 
Ülkelerin resmi dillerinde hazırlanmış Sözleşme metni, 
tdari Konseyin onayı ile^. resmi metin olarak kabul edilir. 
Çeşitli metinler üzerinde ortaya çıkan yoruma ilişkin fikir 
ayrılıklarında, 1 inci paragrafta belirtilmiş olan metinler 
esas alınacaktır.. 

Madde 178 - İletim ve Bildirimler 

(1) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, bu Sözleşmenin 
onaylı gerçek suretlerini hazırlayacak ve bunları imzası 
bulunan ve üye olan tüm Ülke Hükümetlerine gönderecektir. 
(2) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, 1 inci paragrafta 
belirtilen Ülkelerin Hükümetlerine şunları bildirecektir: 
(a) Her imzayı; 
(b) Tevdi edilen her onay veya katılım belgesini; 
(c) 167 nci madde hükümleri uyarınca, yapılan çekinceler 
ve çekincelerin geri alınmasını; 
(d) 168 inci madde hükümleri uyarınca, alınan bildiri veya 
bildirimleri; 
(e) bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi; 
(f) 174 üncü madde hükümleri uyarınca, yapılan fesih ve 
bunun yürürlüğe girdiği tarihi. 
(3) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti bu Sözleşmeyi 
Birleşmiş Milletler Sekreterliği ile tescil edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Şahit olarak, Yetkili Vekiller, kendilerine ait tam 
yetkiyle, iyi ve uygun olduğu belirlenen işbu sözleşmeyi 
imzalamışlardır. 
Münih'te, Bin dokuz yüz yetmiş üç yılının 5 Ekim günü 
yapılmıştır. 
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AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE 
İLGİLİ SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ 

GÖSTERİR YÖNETMELİK 

İÇİNDEKİLER 

KISIM I 
- SÖZLEŞMENİN I. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 

BÖLÜM I 
- Avrupa Patent Ofisi'nin 
Dilleri 
Madde 1 Yazılı işlemlerde, 
işlem dili ile ilgili 
hükümlerin istisnaları 
Madde 2 Sözlü işlemlerde, 
işlem dili ile ilgili 
hükümlerin istisnaları 
Madde 3 (îptal edildi) 
Madde 4 Bölünmüş Avrupa 
Patent Başvurusunun dili 
Madde 5 Çevirilerin 
onaylanması 
Madde 6 Süreler ve 
ücretlerin indirimi 
Madde 7 Avrupa patent 
başvurusu çevirisinin yasal 
hükmü 

BÖLÜM II 

Avrupa Patent Ofisinin 
Organizasyonu 
Madde 8 Patent 
sınıflandırması 
Madde 9 Öncelik derecesine 
sahip daireler arasında 
görev dağılımı 
Madde 10 İkinci derecedeki 
bölümler arasındaki görev 
dağılımı ve bunların 
üyelerinin tayin edilmesi 
Madde 11 İkinci derecedeki 
bölümlerin işlem kuralları 
Madde 12 Avrupa Patent 
Ofisi'nin idari yapısı 

KISIM II 
SÖZLEŞMENİN II. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 

BÖLÜM I 
Patent başvurusu veya 

patent sahibinin bu hakka 
sahip olmadığa durumlarda 
prosedür /t*0***^1**'* 

/•' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 1 4 4 -

Madde 13 
durdurulması 
Madde 14 
başvurusunu 
hakkının kısıtlanması 

İşlemlerin 

Avrupa Patent 
geri çekme 

Madde 115 Başvuru yapma 
hakkına sahip bir kişi 
tarafından yeni bir Avrupa 
patent başvurusu yapılması 
Madde 16 Hakkın nihai karar 
nedeniyle kısmi devri 

BÖLÜM II 
Buluşu 

belir-bilmesi 
yapanın 

Madde 17 Buluşu yapanın 
belirlenmesi 
Madde 18 Buluşu yapanın 
yayında belirtilmesi 
Madde 19 Buluş sahibinin 
belirtilmesi ile ilgili 
düzeltme 

BÖLÜM III 
Devir, lisans ve diğer 

hakların sicile kayıt 
edilmesi 

Madde 20 Devir işleminin 
sicile kayıt edilmesi 

Ma ide 21 Lisans ve diğer 
hacların sicile kayıt 
edilmesi 
Ma ide 22 Bir lisansın sicile 
ka»/dı için özel bilgiler 

BÖLÜM IV 
- Sergilenmenin belgelenmesi 
Madde 23 Sergilenmenin 
belgelenmesi 
BÖLÜM V 
-Önceki Avrupa Başvuruları 
Madde 23a Tekniğin Bilinen 
Durumu , Olarak Önceki 
başvurular 

KISIM III 
- SÖZLEŞMENİN III. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 

BÖLÜM I 
- Avrupa Patent başvurusunun 
yapılması 

Madde 24 Genel hükümler 
Madde 25 Bölünmüş Avrupa 

ile başvuruları 
hükümler 

ilgili 

BOLUM II 
Başvurunun yapılmasını 

düzenleyen hükümler 
Madde 2 6 Başvuru Talebi 
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Madde 
içeriç 
Madde 
asit 
Avrupa 
gerekl 
Madde 
tevdii 
Madde 
yeni t 
Madde 
içeriç 
Madde 
Madde 
istemi 
Madde 
resiml 
Madde 
içeriçl 
Madde 
Madde 
belgel 
düzeni 
Madde 
belgel 

BÖLÜM 
- Yxll 

Madde 

i 
27a 
di; 

27 Tar 

Nükleotid 
sileri ile 

ifnamenin 

ve amino 
ilgili 

Patent başvurularının 
ili 
28 

28a 
evd 
29 
i 
30 
31 
eri 
32 

eri 
33 
i 
34 

kleri 
Biyolojik 

Biyolojik 
ii 
İstemlerin 

Buluşun büt 
Ücrete tat 

maddenin 

maddenin 

biçim" ve 

ünlüğü 
i patent 

Buluşu açıklayan 
n biçimi 

Özetin 

Yasaklanan 
35 

erinin 
eye 
36 

er 

III 
ık i 

37 
ödenmesi 

BÖLÜM 
- Rüçh 

IV 

şekli ve 

konular 
Başvuru 
sunumunu 

n genel hükümler 
Sonradan 

ücretler 

verilen 

Yıllık ücretlerin 

an hakkı 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Madde 38 Rüçhan hakkının 
beyanı ve rüçhan belgesi 

KISIM IV 
- SÖZLEŞMENİN IV. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 
BÖLÜM I 

Evrak giriş bölümünde 
yapılan inceleme 

Madde 39 Başvurunun 
incelenmesinden sonra 
yapılan bildirim 
Madde 4 0 Belirli fiziksel 
gereklilikler için inceleme 
Madde 41 Başvuru 
belgelerindeki eksikliklerin 
giderilmesi 
Medde 42 Buluş sahibinin 
sonradan belirtilmesi 
Madde 43 Geç verilen 'veya 
verilmeyen resimler 

BÖLÜM II 
- Avrupa araştırma raporu 

Madde 4 4 Avrupa araştırma 
raporunun içeriği 
Madde 45_ Tamamlanmayan 
araştırma 
Madde 4 6 Buluş bütünlüğünün 
olmaması durumunda Avrupa 
araştırma raporu 

: :—. y*f_ 
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Madde 4 7 Özetin kesin 
içeriği 

BOLUM III 
- Avrupa patent başvurusunun 
yayımlanması 

Madde 4 8 Yayın için teknik 
hazırlıklar • 
Madde 4 9 Avrupa patent 
başvurularının ve Avrupa 
araştırma raporlarının 
yayımlanmış şekli 
Madde 50 Yayınla ilgili 
bilgilendirme 

BÖLÜM IV 
- İnceleme bölümü tarafından 
yapılan inceleme 

Madde 51 İnceleme prosedürü 
Madde 52 Farklı başvuru 
sahiplerine Avrupa 
patentinin verilmesi 

BÖLÜM V 
- Avrupa patent fasikülü 

Madde 53 Avrupa Patent 
Fasikülünün biçimi ve yayını 
için teknik hazırlıklar 
Madde 54 Avrupa patent 
belgesi 

KISIM V 
- SÖZLEŞMENİN V. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 

Madde 55 İtirazın içeriği 
Madde 56 Kabul edilemez 
olması nedeniyle itirazın 
reddi 
Madde 57 İtiraz incelemesi 
ile ilgili hazırlık 
Madde 57a Avrupa patentinin 
değiştirilmesi 
Madde 58 İtirazın 
incelenmesi 
Madde 59 Belgeler için 
başvuru 
Madde 60 Avrupa Patent 
Ofisinin kendi önergesiyle 
itiraz işlemlerinin devamı 
Madde 61 Avrupa patentinin 
devri 
Madde 61a İtiraz 
işlemlerindeki belgeler 
Madde 62 İtiraz işlemlerinde 
Avrupa patentinin yeni 
tarifname takımının biçimi 
Madde 62a Bir Avrupa patenti 
için yeni belge 
Madde 63 Masraflar 

KISIM VI 
- SÖZLEŞMENİN VI. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 
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Madde 64 Temyiz bildiriminin 
içeriği 
Madde 65 Temyizin kabul 
edilemez olması nedeniyle 
reddi 
Madde 66 Temyiz 
başvurularının incelenmesi 
Madde 67 Temyiz ücretlerinin 
iade edilmesi 

KISIM VII 
SÖZLEŞMENİN VII. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİKLER 

BÖLÜM I 
AVRUPA PATENT OFİSİNİN 

KARARLARI VE TEBLİĞLERİ 

Madde 68 Kararların şekli 
Madde 69 Hakların kaybının 
saptanması 
Madde 70 İmza, isim, mühür. 

Madde 73 Uzmanların 
görevlendirilmesi 
Madde 74 Delillerin 
toplanması giderleri 
Madde 75 Delillerin 
korunması 
Madde 7 6 Sözlü işlemlerin 
tutanakları ve delil toplama 

BÖLÜM III 
- BİLDİRİMLER 

BÖLÜM II 
- Sözlü işlemler ve kanıt 
toplama 

Madde 71 Sözlü işlemler için 
çağrı 
Madde 71a İşlemler için 
hazırlık 
Madde 72 Avrupa Patent Ofisi 
tarafından delillerin 
toplanması 

Madde 
hakkında 

77 
genel 

Bildirimler 
hükümler 

Madde 78 Posta yoluyla 
bildirim 
Madde 7 9 
bildirim 
Madde 80 
M,adde 
bildirim 
Madde 
düzensizi 

BÖLÜM IV 

Elden 

Kamu b 
81 

82 
ikler 

- ZAMAN SINIRI 

Madde 8 3 
hesaplanır 
Madde 8 4 
süresi 
Madde 8 5 
uzatılmas 

Zaman 
ası 
Zaman 

Zaman 
1 

teslim edilen 

ildirimi 
Temsilcilere 

Bildirimdeki 

sınırlarının 

sınırlarının 

sınırlarının 
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Madde 85a Ücretlerin 
ödenmesi için ek süre 
Madde 85b İnceleme talebinin 
yapılması için ek süre 

BÖLÜM V 
Değişiklikler ve 

Düzeltmeler 

Madde 8 6 Avrupa patent 
başvurusunun değiştirilmesi 
Madde 87 Farklı ülkeler için 
farklı istem, tarifname ve 
resimler 
Madde 8 8 Avrupa Patent 
Ofisine verilen belgelerdeki 
hataların düzeltilmesi 
Madde 8_9 Kararlardaki 
hataların düzeltilmesi 

BÖLÜM VI 
- İşlemlerin Kesilmesi 

Madde 9_0 İşlemlerin 
kesilmesi 

BÖLÜM VII 
- Zorunlu Tazminat 
İşlemlerinden Vazgeçilmesi 

Madde 91 Zorunlu Tazminat 
İşlemlerinden Vazgeçi.1 mesi 

BÖLÜM VIII 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

- Kamuyu Bilgilendirme 

Madde 92 Avrupa Patent 
sicilindeki kayıtlar 
Madde 9_3 Başvuru 
dosyalarının incelenmeyen 
bölümleri 
Madde 9£ Başvuru 
dosyalarının incelenmesi 
için prosedür 
Madde 95 Başvuru 
dosyalarında bulunan 
bilgilerin iletimi 
Madde 95a Başvuru 
dosyalarının saklanması 
Madde 96 Avrupa Patent 
Ofisinin ek yayınları 

BÖLÜM IX 
-, Hukuki ve idari işbirliği 

Madde 97 Avrupa Patent Ofisi 
ve Üye ülkelerin kurumları 
arasındaki iletişim 
Madde 98 Başvuru 
dosyalarının Üye devletlerin 
mahkemeleri veya yetkilileri 
tarafından veya bunlar 
aracılığıyla incelenmesi 
Madde 99 Sorgu müzakereleri 
için prosedür 

BÖLÜM X 

- Tem3il /%X< 
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Madde 100 Ortak bir 
temsilcinin atanması 
Madde 101 Yetkilendirme 
Madde 102 Profesyonel 
temsilcilerin listelerindeki 
değişiklikler 

KISIM VIII 
- SÖZLEŞMENİN VIII., X. VE 
XI. KISIMLARIYLA İLGİLİ 
YÖNETMELİK 

Madde 103 Dönüştürme 
durumunda kamuyu 
bilgilendirme 
Madde.104 Kabul ofisi olarak 
Avrupa Patent Ofisi 
Madde 104a Uluslararası 
Araştırma Kuruluşu veya 
Uluslararası ön inceleme 
kuruluşu olarak Avrupa 
Patent Ofisi 
Madde 104b Belirlenen veya 
seçilen bir ofis olarak 
Avrupa Patent Ofisi 
Madde 104c Ödeme yapmamanın 
sonuçları 
Madde 105 İncelemeyi 
etkileyen kısıtlamalar 
Madde 106 Geçiş dönemindeki 
profesyonel temsilcilerin 
listesinin değiştirilmesi 

Madde 106a Gge 
Yönetmeliğin 
Maddesinin 
paragrafında 
yetkili 

Ç-LŞ döneminde 
lOuncu 

2 nci 
belirtilen 
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- AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE 
İLGİLİ SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ 

GÖSTERİR YÖNETMELİK 

(5 Ekim 1973 tarihli ve 13 Aralık 1994 tarihinde Avrupa 
Patent Teşkilatı îdafi Konsey Kararı ile en son 
değiştirilen) 

(Avrupa Patent Ofisi, Resmi Gazetesi 1995, 9 ve sonrası) 

KISIM I - SÖZLEŞMENİN I. KISMI İLE İLGİLİ 
YÖNETMELİK 

BÖLÜM I - Avrupa Patent Ofisi'nin Dilleri 

Madde 1 * - Yazılı işlemlerde işlem dili ile ilgili 
hükümlerin istisnaları 

(1) Herhangi bir taraf Avrupa Patent Ofisinin nezdindeki 
yazılı işlemlerde Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden 
birini kullanabilir. Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 4 üncü 
paragrafında belirtilen çeviri Avrupa Patent Ofisinin 
herhangi bir resmi dilinde verilebilir. 
(2) Bir Avrupa patent başvurusunda ya da Avrupa 
patentindeki değişiklikler işlem dillerinden birinde 
yapılmalıdır. 
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(3) Avrupa Patent Ofisi nezdinde delil amacıyla 
kullanılacak olan belgeler ve özellikle yayınlar, herhangi 
bir dilde düzenlenebilir. Ancak, Avrupa Patent Ofisi, bir 
aydan az olmayan verilmiş bir süre içinde, bunların, kendi 
resmi dillerinden birinde çevirisinin verilmesini 
isteyebilir. 

Ref. :Söz.Md. j>9, 105 , Yön. Md.ŞjS, 65 

* îdari Konseyin * 07.12.1990 tarihli Kararıyla 
değiştirilmiştir ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir (1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi). 

Madde 2 - Sözlü işlemlerde, işlem dili ile ilgili 
hükümlerin istisnaları 

(1) * Avrupa Patent Ofisi nezdinde, sözlü işlemler için, 
herhangi bir taraf, işlem dili yerine, ki bu taraf, Avrupa 
Patent Ofisi'ne bu sözlü işlemler için belirlenen tarihten 
en az bir ay önce bilgi vermesi veya işlem diline 
çevirisini temin etmesi koşuluyla, Avrupa Patent Ofisi'nin 
diğer resmi dillerinden birini kullanabilir. Aynı şekilde, 
herhangi bir taraf, işlem diline çeviri garantisi vermesi 
şartıyla, Üye Ülkelerin resmi dillerinden birini 
kullanabilir. Avrupa Patent Ofisi bu fıkra hükümlerinden 
istisnalara izin verebilir. 
(2) Sözlü işlemler sırasında, Avrupa Patent Ofisi 
çalışanları, işlem dili yerine, Avrupa Patent Ofisi'nin 
diğer resmi dillerinden birini kullanabilirler. 
(3) İfade alınması durumunda, dinlenecek taraf, tanık veya 
bilir kişi Avrupa Patent Ofisi'nin veya Üye Ülkelerin resmi 
dillerinden birinde kendini yeterince ifade edemeyecekse, 
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başka bir dil kullanabilir. İfade alınması kararına, işlem 
taraflarından birinin talebi üzerine varıldıysa, 
kendilerini Avrupa Patent Ofisi'nin resmi dillerinden başka 
bir dilde ifade eden ifadesi alınacak taraflar, tanıklar ya 
da bilirkişiler, ancak talebi yapan tarafın işlem diline 
çeviriyi sağlaması durumunda dinlenebilecektir. Ancak, 
Avrupa Patent Ofisi bir başka resmi diline çeviriye de izin 
verebilir. 
(4) Taraflar ve Avrupa Patent Ofisi'nin anlaşma sağlaması 
durumunda, sözlü işlemlerde, herhangi bir dil 
kullanılabilir. 
(5) Avrupa Patent Ofisi, eğer gerekliyse, masraflarını 
kendi karşılayarak, işlem diline çeviriyi veya bu çeviri 
işlemlere taraf olanlardan birinin sorumluluğu değilse 
diğer resmi dillerinden birine çeviriyi temin edecektir. 
(6) ** Avrupa Patent Ofisi çalışanları, işlemlere taraf 
olanlar ve tanıklar ile bilirkişilerce sözlü işlemler 
sırasında, Avrupa Patent Ofisi'nin resmi dillerinden 
birinde verdikleri beyanlar kullanılan dilde tutanaklara 
geçirilecektir. Başka bir dilde yapılan beyanlar ise 
tercüme edildikleri resmi dilde tutanaklara geçirilecektir. 
Bir Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa Patentinin 
tarifname veya istemlerinin metnindeki değişiklikler 
tutanaklara işlem dilinde geçirilecektir. 

Ref. : Söz.Ma. 14, 116>, 117, 123 

* 10.06.1988 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiştir. 
01.10.1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1988, 290). 
* 05.07.1991 tarihli İda.ri Konsey Kararıyla değişmiştir. 
01.10.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1Q91, 421) - ' 
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Madde 3 - (İptal edildi) * 

* 07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararıyla iptal 
edilmiştir. 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 4) . 

Madde 4 - Bölünmüş Avrupa Patent Başvurusunun dili 

Bölünmüş Avrupa patent başvuruları veya Sözleşmenin 14 üncü 
maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen durumda bunların 
tercümeleri önceki Avrupa Patent başvurusunun işlem dilinde 
verilmelidir. 

Ref. : Söz.Md.7j6 

* 07.12.1990 tarihli îdari Konsey Kararıyla değişmiştir. 
01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 4). 

Madde 5 - Çevirilerin onaylanması 

Bir belgenin çevirisinin verilmesi gerekiyorsa, Avrupa 
Patent Ofisi bu çevirinin orijinal metnine uygun olduğuna 
dair bir belgenin kendisi tarafından belirlenecek bir süre 
zarfında verilmesini isteyebilir. Sözleşmede başka türlü 
belirtilmemişse, bu belgenin zamanında verilmemesi 
durumunda, çevirisi verilen belge alınmamış sayılacaktır. 

Ref.:Söz.Md.l4, 88 
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Madde 6 - Süreler ve ücretlerin indirimi 

(1) * Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 nci paragrafında 
belirtilen çeviri, rüçhan tarihinden itibaren on üç ayı 
geçmemek üzere, Avrupa patent başvurusunun yapıldığı 
tarihten itibaren üç ay içerisinde verilmelidir. Yalnız, 
çeviri, bölünmüş bir Avrupa patent başvurusuna veya 
Sözleşmenin 61 inci maddesi 1 inci paragrafının (b) bendi 
uyarınca, yeni bir Avrupa patent başvurusuna ait ise, bu 
çeviri başvuru yapıldıktan sonra bir ay zarfında 
verilebilir. 
(2) Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 4 üncü paragrafında 
belirtilen çeviri, belgenin veriliş tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde verilmelidir. Belgenin bir itiraz veya temyiz 
bildirimi olması durumunda, bu süre gerektiği takdirde, 
itiraz veya temyiz süresinin sonuna kadar uzatılabilir. 
(3) ** Başvuru ücreti, inceleme ücreti, itiraz ücreti veya 
temyiz ücretinde, Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2-4 üncü 
paragraflarında belirtilen seçeneklerden yararlanan 
başvuru, patent ya da itir,az sahibi için indirim 
sağlanacaktır. Bu indirim, ücretlerle ilgili Yönetmelikte 
toplam ücretlerin bir yüzdesi şeklinde sabitlenecektir. 

Ref.: Söz.Md.2§, 7j3, 88, 9£, 99, 108 

*. 20.10.1977 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiştir. 
01.02.1978 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1978 tarihli ve 
12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 
** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 6/91 (EK I) 

Madde 7 - Avrupa patent başvurusu çevirisinin yasal hükmü 
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Avrupa Patent başvurusu çevirisinin hukuki bağlayıcılığı 
karşı delil getirilmediği sürece, Avrupa Patent Ofisi, 
Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa patentinin konusunun 
Avrupa patent başvurusunun yapıldığı zamanki içeriğini aşıp 
aşmadığını belirlemek amacına yönelik olarak, Sözleşmenin 
14 üncü maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen çevirinin 
başvurunun orijinal metniyle uyum içinde olduğunu kabul 
edebilir. ' •-

Ref.: Söz.Md.70, 123 

Bölüm I I - Avrupa P a t e n t O f i s i ' n i n Organ izasyonu 

Madde 8- Patent sınıflandxrmasx 

(1) Avrupa Patent Ofisi: 
(a) 24 Mart 1971 tarihli Uluslararası Patent 
Sınıflandırması ile ilgili Strasburg Anlaşması yürürlüğe 
girinceye kadar, 19 Aralık 1954 tarihli Buluşların 
.Uluslararası Patent Sınıflandırması konusundaki Avrupa 
Sözleşmesinin 1 inci maddesinde belirtilen sınıflandırmayı; 
(b) Strasburg Anlaşması yürürlüğe girdikten sonra, daha 
önce bahsedilen Strasburg Anlaşmasının 1 inci maddesinde 
belirtilen sınıflandırmayı kullanacaktır. 
(2) 1 inci paragrafta belirtilen sınıflandırma bundan sonra 
uluslararası sınıflandırma olarak anılacaktır. 

Ref.: Yön.Md.9, 44 
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Madde 9 - Öncelik derecesine sahip daireler arasında görev 
dağılımı 

(ı; Avrupa Patent Ofisi Başkanı, Araştırma, İnceleme ve 
İtiraz Bölümlerinin sayısını belirler. Kendisi bu bölümlere 
görevleri, uluslararası sınıflandırmaya göre tahsis eder ve 
gerektiği durumda, AvruDa patent başvurusu veya Avrupa 
patentinin bu sınıflandırma uyarınca, sınıflandırılması ile 
ilgili karar verir. 
(2) * Avrupa Patent Ofisi Başkanı, kendisine bu Sözleşme 
ile verilen sorumluluklara ek olarak, Kabul, Araştırma, 
İnceleme, İtiraz ve Hukuk bölümlerine başka görevler de 
yükleyebilir. 
(3) ** Avrupa Patent Ofisi Başkanı, İnceleme veya İtiraz 
bölümüne ait olan ve teknik veya hukuksal zorlukları 
olmayan bireysel görevleri teknik veya hukuki niteliğe 
sahip olan, patent uzmanı olmayan görevlilere yükleyebilir. 
(4) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, münhasır sorumlulukları, 
Sözleşmenin 104 üncü maddesinin 2 nci paragrafında 
öngörüldüğü gibi, giderlerin yutarını belirlemek için, 
İtiraz bölümünün kayıt birimlerinden birine verebilecektir. 

FUsf. :Söz.Md. 15-20, Yön. Md. 8 

* Bak. Avrupa Patent Ofisi Başkanının Hukuk Bölümünün 
sorumlulukları ile ilgili 10.03.1989 tarihli Kararı (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1989, 177 ve sonrası) 
** Bak. Normalde İnceleme veya İtiraz Bölümlerinin 
sorumluluğu olan bazı görevlerin inceleme uzmanı olmayan 
çalışanlara verilmesi ile ilgili 01.02.1989 tarihli 
bildirim (1989 tarihli ve 178 sayılı Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi) ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 
2/90 (Ek I) 
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Madde 10 - İkinci derecedeki bölümler arasındaki görev 
dağılımı ve bunların üyelerinin tayin edilmesi 

(1) Her çalışma yılının başlangıcından önce Temyiz 
Kurullarına görevler dağıtılacak ve çeşitli Temyiz 
Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu'nun asil ve yedek 
üyeleri atanacaktır. Bir Temyiz Kurulu üyesi birden fazla 
Temyiz Kurulu'na üye olarak atanabilir. Bu yasal 
düzenlemelerde, gerekirse, söz konusu çalışma yılı 
süresince değişiklik yapılabilir. 
(2) 1 inci paragrafta belirtilen yasal düzenlemeler, başkan 
olarak Avrupa Patent Ofisi Başkanı, temyizlerden sorumlu 
olarak Avrupa Patent Ofisi Başkan Yardımcısı, Temyiz Kurulu 
Başkanı ve söz konusu çalışma yılı için bu Kurulların 
üyelerinden seçilmiş diğer üç üyenin yer alacağı bir 
otorite tarafından yapılacaktır. Bu otorite ancak, Avrupa 
Patent Ofisi Başkanı veya bir Başkan Yardımcısı ve iki 
Temyiz Kurulu Başkanının da içinde bulunduğu en az beş üye-
mevcutsa karar alabilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır, 
oyların eşitliği durumunda ise Başkanın oyu belirleyici 
olur. 
(3) 2 nci paragrafta belirtilen otorite, iki ya da daha 
fazla Temyiz Kurulu arasında görev tahsisi hususundaki 
ihtilaflar üzerine karar verir. 
(4) İdari Konsey, Temyiz Kurullarına, Sözleşme'nin 134 üncü 
maddesinin 8 inci paragrafının (c) bendi uyarınca görev 
dağıtabilir. 

Ref.;Söz.Md.l5, 21, 22, Yön.Md.ll, 106a/ birinci mükerrer 
* Bak. Genişletilmiş Temyiz Ku-rulu Kararı G 6/95 (EK I) 

Madde 11 * - İkinci derecedeki bölümlerin işlem kuralları 
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Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci paragrafında 
belirtilen otorite, Temyiz Kurullarının işlem kurallarını 
onaylar. Genişletilmiş Temyiz Kurulu kendi işlem 
kurallarını belirler. 

Ref.: Söz.Md.23 

* Bak.07.07.1989 tarihli Temyiz Kurulu işlem kuralları 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1983, 7 ve sonrası; 
1989, 361ve sonrası.) ve 08.06.1994 tarihli Genişletilmiş 
Temyiz Kurulu îç Tüzüğü (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 
1983, 3ve sonrası; 1989, 362ve sonrası; 1994, 443) ve 
Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 6/95 (Ek I) 

Madde 12 - Avrupa Patent Ofisinin İdari Yapısı 

(1) İnceleme ve İtiraz Bölümleri, Müdürlükler oluşturmak 
üzere idari olarak gruplanır ve bunların sayısı Avrupa 
Patent Ofisi Başkanı tarafından belirlenir. 
(2) Müdürlükler, Hukuk Bölümü, Temyiz Kurulları ve 
Genişletilmiş Temyiz Kurulu ile Avrupa Patent Ofisi'nin 
İdari Birimleri Genel Müdürlükler oluşturmak amacıyla idari 
olarak gruplanır. Kabul ve Araştırma Bölümleri, bir Genel 
Müdürlük oluşturmak amacıyla idari olarak gruplanır. 
(3) Her Genel Müdürlük bir Başkan Yardımcısına bağlıdır. 
Bir Genel Müdürlüğün hangi Başkan Yardımcısına bağlanacağı 
konusundaki karar, Avrupa Patent Ofisi Başkanı nin görüşü 
alındıktan sonra îdari Konsey tarafından alınır. 

Raf:Söz.md.10, 15 
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\ 

KISIM II - SÖZLEŞMENİN II. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 

BÖLÜM I - Patent başvurusu veya patent sahibinin 
bu hakka sahip olmadığz durumlarda prosedür 

Madde 13 * / **.- İşlemlerin durdurulması 

(1) Üçüncü bir şahıs, Avrupa Patent Ofisi'ne, Avrupa 
patentini almaya kendisinin hakkı olduğuna dair karar 
aldırma çabasında olan başvuru sahibine karşı bir prosedür 
başlattığına dair delil gösterirse, Avrupa Patent Ofisi 
patent verilmesi işlemlerini, bu üçüncü şahıs, işlemlerin 
devamına rıza gösterene kadar, durduracaktır. Bu_ rıza, 
yazılı olarak Avrupa Patent Ofisi'ne iletilmelidir, geri 
dönüşü yoktur. Ancak, Avrupa patent başvurusunun yayınından 
önce patent verilmesi, ile ilgili işlemler 
durdurulamayacaktır. 
(2) Avrupa Patent Ofisi'ne, bir Avrupa patentinin 
verilmesine hak kazanma ile ilgili işlemler sırasında 
nihai hale gelmiş bir kararın verildiğine dair kanıt 
getirildiği takdirde, Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibine. 
ve diğer taraflara, bütün belirtilen Üye Ülkeler için/'63» 
inci maddenin 1 inci paragrafının (b) bendine göre yeni' bir/'' 
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Avrupa patent başvurusu yapılmadıkça, patent verilmesi 
işlemlerine bildirimde belirtilen tarihten itibaren tekrar 
başlanacağını bildirecektir. Bu karar üçüncü tarafın 
lehinde ise, üçüncü taraf patent verilmesi işlemlerine 
yeniden başlanmasına dair talepte bulunmadıkça, işlemler 
ancak bu kararın kesinleşmesinden itibaren üç aylık bir 
süre sonra tekrar başlatılabilir. 
(3) İşlemleri durdurma kararı verildiği tarihte veya bundan 
sonra, Avrupa Patent Ofisi, 1 inci paragrafta belirtilen, 
başvuru sahibine karşı açılmış işlemlerin ulaştığı safhaya 
bakmaksızın, Önünde duran askıdaki işlemleri devam ettirmek 
için bir tarih belirleyebilir. Bu tarih, üçüncü tarafa, 
başvuru sahibine ve diğer taraflara bildirilecektir. Bu 
tarihe kadar, kesinleşmiş bir karar alındığına dair kanıt 
sağlanmazsa, Avrupa Patent Ofisi işlemlere devam 
edebilecektir. 
(4) Üçüncü bir şahıs, Avrupa Patent Ofisi'ne itiraz 
işlemleri sırasında ya da itiraz süresi boyunca, bir Avrupa 
patenti sahibine karşı, kendisinin Avrupa Patentini almaya 
hakkı olduğuna dair bir karar aldırmak için işlemler 
başlattığına dair bir kanıt sağladığı takdirde, bu üçüncü 
şahıs işlemlerin devamına razı olana kadar, Avrupa Patent 
Ofisi itiraz işlemlerini durduracaktır. Bu rıza, Avrupa 
Patent Ofisi'ne yazılı olarak bildirilmelidir, geri dönüşü 
olmayacaktır. Ancak, İtiraz Bölümünce itirazın kabul 
edilebilir olduğuna karar verilene kadar, işlemlerin 
durdurulması talep edilemeyecektir. 2 nci ve 3 üncü 
paragraflar burada da uygulanır. 
(5) İşlemlerin bu şekilde durdurulmasıyla, yıllık 
ücretlerin ödenme süreleri dışındaki diğer geçerli süreler; 
kesintiye uğrayacaktır. Henüz geçmemiş olan süre, 
işlemlerin yeniden başladığı tarihten itibaren işlemeye 
"başlayacaktır; arvrak, işlemlerin yeniden başlatıldığı 
tarihten itibaren tanınacak süre, iki aydan daha az 
olmayacaktır. 
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Ref.rSöz.Md. 86, £3 £9 Yön. Md. 92 

* Bak. Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili Avrupa 
Patent Ofisi Başkanının 10.03.1989 tarihli kararı (1989 
tarihli ve 177 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 
ve Hukuk Bölümü ile olan yazışmalarla ilgili Avrupa Patent 
Ofisi, DG 5, Başkan Yardımcısının 05.07.1990 tarihli 
bildirimi(1990 tarihli ve 404 sayılı Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi). 
** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92 (EK I) 

Madde 14 * - Avrupa patent başvurusunu geri çekme hakkxnxn 
kısıtlanması 

Üçüncü bir tarafın, Avrupa Patent Ofisi'nin patentin 
verilmesi işlemlerini yeniden başlattığı tarihe kadar, 
Avrupa Patent Ofisi'ne patente hak kazanma ile ilgili 
olarak işlem başlattığını kanıt.laması durumunda, ne Avrupa 
patent başvurusu ne de herhangi bir Üye Ülkenin 
belirlenmesi ile ilgili bildirim geri çekilebilir. 

Ref.: Söz.Md. 61, Jl 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92 (EK I) 

Madde 15 * - Başvuru yapma hakkına sahip bir kişi 
tarafından yeni bir Avrupa patent başvurusu yapılması 

(1) Nihai bir kararla Avrupa- patentinin verilmesi hakkına 
sahip olduğu onay 1 anım .? olan bir kişinin, 61 inci maddenin 
1 inci paragrafının (b)' bendine göre, yeni bir Avrupa^ 
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patent başvurusu yapması durumunda, orijinal Avrupa patent 
başvurusu, bu kararın alındığı ya da kabul , edildiği 
belirlenen Üye Ülkeler için yeni başvurunun yapıldığı 
tarihte geri çekilmiş sayılacaktır. 
(2) Bu yeni Avrupa patent başvurusu ile ilgili başvuru, 
araştırma ve belirleme ücretleri, bu başvurunun yapıldığı 
tarihten itibaren bir ay içinde ödenmelidir. 79 uncu 
maddenin 2 nci paragrafında orijinal Avrupa, patent 
başvurusu için belirlenen süre,, birinci cümlede belirtilen 
süreden' sonra sona eriyorsa, belirleme ücretleri bu 
sürenin bitimine kadar ödenebilir. 
(3) 77 nci maddenin 3 ve 5 .inci paragraflarında öngörülen 
Avrupa patent başvurularının iletilmesi ile ilgili süre, 
yeni Avrupa patent başvurusu için, bu başvurunun gerçekte 
yapıldığı tarihten itibaren dört ay olacaktır. 

Ref. : Söz.Md. 10.' Y ö n- Md- ü>f 85a/ birinci mükerrer 

* Genişletilmiş Temyir. Kurulu Kararı G 3/92 (EK I) 

Madde 16 * - Hakkxn nihai karar nedeniyle kxsmi devri 

(1) Nihai bir kararla, üçüncü bir tarafın, bir Avrupa 
patentinin verilmesine yalnızca Avrupa patent başvurusunda 
açıklanan konuyla ilgili kısım itibarıyla hakkı olduğu 
saptanırsa, 61 inci madde ve Yönetmeliğin 15- inci maddesi 
hükümleri burada da uy.iul.anir.' 
(2) Uygun olduğu durumda, orijinal Avrupa patent başvurusu, 
bu kararın alındrğı veya kabul edildiği başvuruda 
belirlenen . Üye Ülkeler için, diğer belirlenen Üye 
Ülkelerdekilerden farklı olan patent istemlerini, 
tarifnameyi ve resimleri içerecektir. 
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(3)^ Üçüncü bir tarafın, 99 uncu maddenin 5 inci paragrafı 
uyarınca, belirlenen bir ya da birkaç Üye Ülke için önceki 
patent sahibinin yerini alması durumunda, itiraz 
işlemlerinde sürdürüldüğü gibi patent, bu ülkeler için, 
diğer belirlenen Üye (Jl.kelerdekilerden farklı olan patent 
istemlerini, tarifnameyi ve resimleri içerecektir. 

Ref.:Söz.Md.l02, 123 
*Bak.Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 3/92 (EK I) 

Bölüm II - Buluşu yapanın belirtilmesi 

Madde 17 — Buluşu yapanın belirlenmesi 

(1) Buluşu yapan, bir Avrupa patentinin verilmesi için 
verilen dilekçede belirtilecektir. Ancak, başvuru sahibi 
buluşu yapan değilse ya da tek buluş sahibi değilse, bu 
belirtme ayrı bir belaede yapılacaktır; bu belirtme buluşu 
yapanın adını, soyadını, tam adresini ve 81 inci maddede 
belirtilen beyanı içerecek ve başvuru sahibinin veya onun 
temsilcisinin imzasını taşıyacaktır. 
(2) Avrupa Patent, nfi^i, buluş sahibinin belirlenmesinin 
doğruluğunu saptamak durumunda değildir. 
(3) * Başvuru sahibi, buluşu yapan değilse ya da tek buluş 
sahibi değilse, 'Avrupa Patent Ofisi, belirtilen buluş 
sahibini, kendisini gösteren belgedeki bilgi ve 128 inci 
maddenin 5 inci paragrafında belirtilen diğer bilgiler ile 
bilgilendirecektir. 
.(4) Başvuru sahibi v<> buluş sahibi, ne 3 üncü paragraf 
uyarınca bildirimin ihmali ne de bununla ilgili herhangi 
bir hatadan dolayı hic bir hak talep edemez. 

Ref.: Söz.Md.62_, 8JL, Yön.Md. İS), 4j2, 104b/ikinci mükerrer 
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08.12.1988 tarihli İdari Konsey Kararıyla değiştirilmiş 
ve 01.04.1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi. İ989, 1) . 

Madde 18 - Buİuşu yapanın yayında belirtilmesi 

(1) * Buluşu yapan olarak belirtilen kişi, yayımlanan 
Avrupa patent başvurusunda ve Avrupa patent fasikülünde 
belirtilmelidir. 
(2) *• Üçüncü bir taraf, Avrupa Patent Ofisi'nde, başvuru 
sahibi veya patent sahibinin, kendisini buluşu yapan olarak 
belirtmeye gerekli olduğuna dair bir nihai karar aldırması 
durumunda, 1 inci paragraf hükümleri uygulanacaktır. 
(3) 1 inci paragrafta öngörülen düzenlemeler, bir başvuru 
veya patent sahibi tarafından belirtilen buluşu yapanın 
"buluş sahibi" unvanından vazgeçtiğine dair yazılı olarak 
Avrupa Patent Ofisi.'ne başvurduğu takdirde geçerli 
olmayacaktır. 

Ref. : Söz.Md.62, £1, 9_3, 98, 103, Yön.Md. 93 

* 07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiştir, 
01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (1991 tarihli ve 
4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 19 — Buluş sahibinin belirtilmesi ile ilgili düzeltme 

(1) Bir buluş sahibinin yanlış belirtilmesi, yanlışlıkla 
belirtilen kişinin rızasıyla birlikte verilen. bir talep 
hariç, böyle bir talebin bu tarafın rızasıyla Avrupa patent 
başvurusu sahibi ya da Avrupa patenti sahibi tarafından 
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yapılmama'sı durumunda düzeltilemez. Yönetmeliğin 17 . nci 
maddesi hükümleri burada da uygulanır. 
(2) * Bir buluş sahibinin yanlış belirtilmesi, Avrupa 
Patent Siciline kaydedilmiş veya. Avrupa Patent Bülteni'nde 
yayımlanmış ise, bu kayıt veya yayın düzeltilecektir. 
(3) 2 nci paragraf hükümleri buluş sahibinin yanlış 
belirtilmesinin iptali için de uygulanacaktır. 

Ref.: Söz.Md. 62, 81, '93, 98, !L03, 127, 129 

* 07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararıyla 
01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1991 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

BÖLÜM III - Devir, lisans ve diğer hakların sicile 
kayıt edilmesi 

Madde 20 * / ** - Devir işleminin sicile kaydedilmesi 

(1) Bir Avrupa Patent başvurusunun devri, ilgili tarafın 
talebi ile ve Avrupa Patent Ofisi'nin kabul edebileceği 
devir belgelerinin verilmesi ile Avrupa Patent Siciline 
kaydedilir. 
(2) Bu talep, idari ücret ödenene kadar yapılmış 
sayılmayacaktır. . Bu r. alep yalnızca, 1 inci paragrafta 
belirtilen . koşullara uyulmaması durumunda 
reddedilebilecektir. 
(3) Bir devrin, ancak 1 inci paragrafta belirtilen 
belgelerin verilmeni halinde Avrupa Patent Ofisine karşı 
geçerliliği olacaktır. 

Ref.:Söz.Md.71, 127, Yön. Md. 21, 61 
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* 13.12.1994 tarihli İdari Konsey Kararıyla değişmiş ve 
01.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (1995 tarihli ve 
9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 
** Bak. Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili 
10.03.1989 tarihli Avrupa Patent Ofisi Başkanı'nın 
Kararı(1989 tarihli ve 177 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi)ve Hukuk. Bölümü ile olan yazışmalarla ilgili 
Avrupa Patent Ofisi, DG 5, Başkan Yardımcısının 05.07.1990 
tarihli bildirimi(199b tarihli ve 404 sayılı Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 21 * - Lisans ve diğer hakların sicile kaydedilmesi 

(1) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin, 1 ve 2 nci paragraf 
hükümleri, bir lisansın, verilmesi veya devrinin, bir Avrupa 
patent başvurusu ve bu başvurunun yasal yürütülme yolları 
ile ilgili gerçek bit: hakkın oluşturulması veya devrinin 
kaydı için de uygulanacaktır. 
(2) 1 inci paragrafta belirtilen kayıt, talep üzerine iptal 
edilecektir. Yalnız bu talep, idari ücret ödeninceye kadar 
yapılmış sayılmayacaktır. Bu talep, ya bu- hakkın süresinin 
sona erdiğine dair belgelerle ya da patentin sahibinin 
kaydın iptaline razı olduğunu gösteren bir bildirimle 
desteklenecektir; iptal talebi ancak bu şartların yerine 

7 

getirilmemesi durumunda reddedilebilir. 

Ref.: Söz.Md. 73., T3, 127 
* Bak. Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili .10.03.1989 
tarihli Avrupa Patent ''"'fisi Başkanı'nın Kararı (1989 tarihli 
ve 177 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). .ve Hukuk 
Bölümü ile olan yazışmalarla ilgili Avrupa Patent Ofisi, DG 
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5,̂  Başkan Yardımcısının 05.07.1990 tarihli bildirimi(1990 
tarihli ve 404 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

Madde 22 * - Bir lisansın sicile kaydx için özel bilgiler 

(1) Bir Avrupa patent başvurusu ile ilgili bir lisans, 
başvuru sahibi ve lisans alan kişi tarafından öyle 
istendiği takdirde Avrupa Patent Siciline inhisari lisans 
olarak kaydedilecektir. 
(2) Bir Avrupa patent başvurusu ile ilgili bir lisans, 
lisansın Avrupa Patent Sicilinde lisans alan olarak kayıtlı 
olan kişi tarafından verildiği durumda, söz konusu Sicile 
bir alt-lisans olarak kaydedilecektir. 

Ref.:Söz.Md. 7_3, 127 

*Bak. Hukuk Bölümünün sorumlulukları ile ilgili 10.03.1989 
tarihli Avrupa Patent Ofisi Baş'kanı'nm Kararı(1989 tarihli 
ve 177 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve Hukuk 
Bölümü ile olan yazışmalarla İlgili Avrupa Patent Ofisi, DG 
5, Başkan Yardımcısının 05.07.1990 tarihli bildirimi(1990 
tarihli ve 404 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

BÖLÜM IV - Sergilenmenin Belgelenmesi 

Madde 23 - Sergilenmenin Belgelenmesi 

Başvuru sahibi, Avrupa patent başvurusunun yapıldığı 
tarihten itibaren dört; ay içinde, sergileme sırasında, bu 
sergilemede sınai mülkiyetin korunmasından sorumlu makamca' 
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verilecek olan ve buluşun gerçekten burada sergilendiğini 
beyan eden 55 inci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen 
belgeyi vermek zorundadır. Bu belgede, ayrıca serginin 
açılış tarihi ve buluşun ilk açıklamasının serginin açılış 
tarihine rastlamaması halinde, ilk açıklama tarihi de 
belirtilmelidir. Bu belgeye, yukarıda belirtilen makam 
tarafından usulüne uygun bir şekilde onaylanmış olan 
buluşun bir tanımı eklenmelidir. , 

Ref.: Yön. Md.104b/ikinci mükerrer 

BÖLÜM V *• - Önceki Avrupa Başvuruları 

Madde 23a , - Tekniğin bilinen durumu olarak önceki 
başvurular 

Bir Avrupa patent başvurusu, yalnızca 79 uncu maddenin 2 
nci paragrafı uyarınca belirleme ücretleri geçerli bir 
şekilde , ödenmişse, 54 üncü maddenin 3 ve 4 üncü 
paragrafları uyarınca, tekniğin bilinen durumuna dahil 
olduğu kabul edilecektir. 

* 05.12.1996 tarihli İdari Konsey Kararıyla eklenmiş ve 
01.07.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 13 ve sonrası) 

KISIM III - SÖZLEŞMENİN III. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 
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Bölüm I - Avrupa patent başvurusunun yapılması 

Hadde 24 - Genel Hükümler 

(1)* Avrupa patent başvuruları, 75 inci maddede belirtilen 
makamlara yazılı olarak doğrudan veya posta ile 
yapılabilir. Avrupa patent Ofisi Başkanı, Avrupa patent 
başvurularının diğer iletişim yollarıyla yapılabilmesine 
izin verebilir ve bunların kullanımını düzenleyen koşulları 
belirleyebilir. Avrupa Patent Ofisi Başkanı, özellikle, 
Avrupa Patent Ofisi'nin, böyle bir süre içerisinde, bu 
şekilde, verilen başvuruların içeriğinin yeniden 
oluşturularak sağlanmasını yazılı olarak gösteren ve bu 
Yönetmeliğe uygun belgelerin verilmesini isteyebilir.. 
(2) Avrupa patent başvurusunun yapıldığı makam, belgeleri 
başvurunun alındığ1.. tarih itibariyle damgalayacaktır. Bu 
makam, en azından başvuru numarası, belgelerin mahiyet ve 
sayısı ve belgelerin alındığı 'tarihi gösteren bir alındı 
belgesini gecikmeden başvuru sahibine verecektir. 
(3) Avrupa patent başvurusu, 75 inci maddenin 1 inci 
paragrafının (b) bendinde belirtilen bir makama yapılırsa, 
bu makam başvuruyu oluşturan belgelerin alındığına dair 
Avrupa Patent Ofisi'ne gecikmeden bilgi verecektir. Bu 
makam, Avrupa Patent Ofisi'ne, belgelerin mahiyeti ve 
alındığı tarihi, bn3vu.ru numarasını ve talep edilen rüçhan 
tarihini bildirecektir. 
(4) Avrupa Patent Of irsi., bir Üye Ülkenin- merkezi sınai 
mülkiyet ofisi tarafından iletilen bir Avrupa patent 
•başvurusunu aldığında, bunun Avrupa Patent Ofisi tarafından 
alınış tarihiyle i'ıi!.i olarak başvuru sahibini 
bilgilendirecektir. 
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* 05.06.1987 tarihli İdari Konsey kararıyla değişmiş ve 
01.10.1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1987, 274). Bak. patent başvuruları ve 
diğer belgelerin iletimine yönelik teknik yolların 
kullanımı konusunda Avrupa Patent Ofisi Başkanı'nı,n 
26.05.1992 tarihli Kararı(1992 tarihli ve 299 sayılı Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve patent başvuruları ve diğer 
belgelerin verilmesi ile ilgili 02.06.1992 tarihli Avrupa 
Patent Ofisi'nin b.i.ld.irimi (1992 tarihli ve 306 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). ' 

Madde 25 * - Bölünmüş Avrupa başvuruları ile ilgili 
hükümler 

(1) ** Yönetmeliğin 5 1. ' üv-i maddesinin 4 üncü paragrafına 
göre, Avrupa patentinin verileceği metnin onaylanmasına 
kadar, başvuru sahibi önceki Avrupa patent başvurusuna 
bağlı olarak bölünmüş bir başvuru yapabilir. 
(2) *** Her bölünmüş Avrupa başvurusu ile ilgili başvuru, 
araştırma ve belirleme ücretleri, bu başvurunun yapıldığı 
tarihten itibaren bir. ay içinde ödenmelidir. 79 uncu 
maddenin 2 nci 'paragrafında önceki Avrupa patent başvurusu 
için belirlenen süre, birinci cümlede belirtilen süreden 
sonra sona eriyorsa, belirleme ücretleri bu sürenin 
bitimine kadar ödenebilir. 

Ref. :- Söz.Md. 7J5, 7j3 Yön. Md. 85a/birinci mükerrer 

* Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Görüşü G 10/92 (Ek I) 
** 10.06.1988 tarihli İdari Konsey Kararı ile değiştirilmiş 
ve 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1988 tarihli 
ve 290 sayılı Avrupa işiten t Ofisi Resmi Gazetesi) . 
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*** 07.12.1990 tarihli İdari Konsey Kararı ile 
değiştirilmiş ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir 
(1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi). 

BÖLÜM II - Başvurunun yapılmasını düzenleyen 
hükümler 

Madde 26 - Başvuru Talebi 

(1) * Bir Avrupa patentinin verilmesi için başvuru talebi, 
Avrupa Patent Ofisi tarafından hazırlanan bir form ile 
yapılacaktır. Başvuru rahipleri, basılmış formları, 75 inci 
maddenin 1 inci pavagraÇında belirtilen makamlardan 
ücretsiz olarak elde edebileceklerdir. 
(2) Başvuru dilekçesi şunları ihtiva edecektir: 
(a) bir Avrupa patentinin verilmesi için talep; 
(b) ** buluşun kınaca ve açık bir şekilde teknik tanımını 
veren ve fantezi tanımları içermeyen buluş başlığı; 
(c) *** başvuru sahibinin adı, adresi ve.uyruğu ve ayrıca 
ikametgahının veya öncelikli işyerinin bulunduğu ülke. 
Gerçek kişilerin adları, İlişinin soyadı ve adı(adları), ki 
soyadı adından önce gelecek şekilde belirtilecektir. Tüzel 
kişilerin ve de tabi c.ldukları mevzuat gereği tüzel kişiler 
olarak sayılan şirketlerin adları onların resmi tanımları 
ile verilecektir. Adresler, belirtilen adreste acele posta 
servisi için gerekli olan normal koşulları karşılayacak 
şekilde belirtilecektir. Adresler her durumda, eğer varsa 
evin numarası da dahil tüm ilgili idari birimleri 
içerecektir. Teloraf ve teleks' adresi ve telefon 
numarasının belirtilme:! tavsiye edilir; 
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(d) başvuru sahibi bir temsilci tayin etmişse, alt-paragraf 
(c)'de belirtilen koşullar uyarınca, bu kişinin' adı ve 
işyeri adresi; 
(e) uygun olduğu durumda, başvurunun bir Avrupa bölünmüş 
başvurusu olduğunun belirtilmesi ve önceki Avrupa Patent 
başvurusunun numarası; 
(f) 61 inci maddenin 1 inci paragrafının (b) bendinin 
kapsadığı durumlarda, orijinal Avrupa patent başvurusunun 
numarası; 
(g) uygulanabilir olduğu durumda, önceki bir başvuruya 
dayanarak rüçhan talep edildiğinin bildirimi ve önceki 
başvurunun yapıldığı tarih ve ülkenin belirtilmesi; 
(h) buluşun korunmasının istendiği Üye ülke veya Ülkelerin 
belirlenmesi; 
(i) başvuru sahibi veya onun temsilcisinin imzası; 
(j) başvuru talebi ile beraber verilen belgelerin listesi. 
Bu liste başvuru talebi ile birlikte_ verilen tarifname, 
istemler, resimler ve özetin sayfa sayısını da 
gösterecektir. 
(k) başvuru sahibinin buluş sahibi olması durumunda, buluş 
sahibinin belirtilmesi 
(3) birden fazla başvuru sahibi varsa, başvuru talebi 
tercihen, bir başvuru sahibinin ya da temsilcinin ortak 
temsilci olarak tayin edilmesini içerecektir. 

Ref.: Söz.Md.5_9, 7j5, 7£, TjJ, 81, 88, 1J33, Yön.Md.55, £4, 75 

* Bak. Patentin verilmesi için talep formunun yeniden 
gözden geçirilmesi ile ilgili Avrupa Patent Ofisi'nin 
28.04.1997 tarihli bildirimi (Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1997, 251 v« sonrası). , 
** İdari Konseyin 11.12.1980 tarihli Kararıyla 
değiştirilmiş ve 31 . u L . I. 98.L tarihinde, yürürlüğe girmiştir 
(Avrupa Patent Ofisi Pesmi Gazetesi 1981, 3). 
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*** İdari Konseyin 21.12.1978 tarihli Kararıyla 
değiştirilmiş ve 01.05.1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 5,6). 

Madde 27 - Tarifnamenin içeriği 

(1) * Tarifname: 
(a) buluşun ilgili olduğu teknik alanı belirtmelidir; 
(b) buluşun anlaşılması, Avrupa araştırma raporunun 
hazırlanması, incelemenin yapılması ve tercihen bu tekniği 
açıklayan dokümanları göstermek için yararlı olabilecek, 
başvuru sahibinin bildiği kadarıyla, bu alanda ilgili 
tekniğin önceki durumunu belirtecektir; 
(c) teknik sorun(bu şekilde açıkça ifade edilmese dahi) ve 
talep edilen buluşun buna getirdiği çözümü anlaşılabilecek 
şekilde açıklayacak ve tekniğin önceki durumuna değinerek 
buluşun üstün olan taraflarını belirtecektir; 
(d) eğer varsa; resimlerdeki şekilleri kısaca 
açıklayacaktır; 
(e) uygun olması halinde, örnekler kullanarak ye varsa 
resimlere atıfta bulunarak talep edilen buluşun 
gerçekleştirilmesinde en az bir yolu açık biçimde 
anlatacaktır; 
(f) buluşun tarifnamesi veya doğasından dolayı belirgin 
olmadığı durumda, buluşun sanayide kullanılabilme yolunu 
açık biçimde belirtecektir. 
(2) Tarifname, buluşun doğasından dolayı, farklı bir tarzda 
veya düzende daha iyi anlaşılması ve daha öz olarak 
sunulması mümkün olmadıkça, 1 inci paragrafta belirtilen 
tarz ve düzende sunulacaktır. 

Rof. :Söz.Md.54, 5j>, !57, 7J3, 83 , Yön.Md. 27a/birinci 
mükerrer, 36 
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* İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiş 
ve 01.06.199.1 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1991 tarihli 
ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Hadde 27a* / ** - Nükleotid ve amino asit dizileri ile 
ilgili Avrupa patent başvurularxnxn gereklilikleri 

(1) Eğer Avrupa patent başvurusunda nükleotid ve amino asit 
dizileri açıklanmışsa, tarifname, nükleotid ve amino asit 
dizilerinin standartlastırılmış sunumu için, Avrupa Patent 
Ofisi Başkanı tarafından belirlenen kurallara uygun olan 
bir dizi listesini içerecektir. 
(2)Avrupa Patent Ofisi Başkanı, yazılı başvuru belgelerine 
ek olarak, 1 inci paragrafa göre, bir dizi listesinin, 
kendisi tarafından belirlenen bir veri taşıyıcısında bu 
veri taşıyıcısı üzerine kaydedilen bilginin yazılı doküman 
üzerindeki dizi listesiyle aynı olduğu bilgisini de 
belirterek sunulmasını isteyebilir. 
(3) Eğer bir dizi listesi, < başvuru tarihinden sonra 
verilmiş ya da düzeltilmişse, başvuru sahibi, bu şekilde 
verilen veya düzeltilen dizi listesinin başvurunun 
kapsamını aşmadığı konusundaki bir beyanı sunacaktır. 
(4) Başvuru tarihinden sonra verilen dizi , listesi 
tarifnamenin bir kısmını oluşturmayacaktır. 

Ref.: Yön. Md.27 

* İdari Konseyin 05.06.1992 tarihli kararıyla eklenmiş ve 
01.01.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1992 tarihli ve 
.342 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 
** Bak. Patent başvurularında nükleotid ve amino asit 
dizilerinin sunumu ve dizi listelerinin verilmesi ile 
ilgili Avrupa Patent Ofisi Başkanı'nın 11.12.1992 tarihli 
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Kararı(1992 tarihli ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi'nin 2 No.lu Eki). 

Madde 28 * - Biyolojik Maddenin tevdii 

(1) Buluş, biyolojik maddenin kullanımını içeriyorsa veya 
kamuya açık olmayan ve buluşun, ilgili olduğu teknik alanda 
uzman olan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini 
sağlayacak şekilde Avrupa patent başvurusunda açıklanmamış 
biyolojik madde ile ilgiliyse, buluşun 83 üncü maddede 
tanımlandığı gibi ancak şu durumlarda açıklandığı kabul 
edilecektir; 
(a) biyolojik maddenin bir örneği başvurunun yapılacağı 
tarihten önce yetkili tevdi kurumuna tevdi edilmişse; 
(b) yapılan başvuru, başvuru sahibinin bildiği kadarıyla 
biyolojik maddenin özellikleri hakkında ilgili bilgiyi 
veriyorsa; 
(c) ** tevdi kurumu ve tevdi, edilen biyolojik maddenin 
giriş numarası başvuruda belirtilmişse ve 
(d) biyolojik maddenin başvuru sahibinin dışında başka bir 
kişi tarafından tevdi edilmesi durumunda, başvuruda 
biyolojik maddeyi tevdi eden kişinin adı ve adresi 
belirtilirse ve Avrupa Patent Ofisi'ni tatmin edici, tevdi 
edilen biyolojik maddeden bahsetmesi konusunda başvuru 
sahibini yetkilendiren ve bu Yönetmelik Maddesine göre, 
kamuya sunulan tevdi edilmiş madde ile ilgili başvuru 
sahibinin kayıtsız ve geri alınamaz onayını kapsayan bir 
belge verilirse. 
(2) 1 inci paragrafın (c) bendinde ve uygun olması 
durumunda (d) bendinde belirtilen bilgi; 
(a) başvurunun yapıldığı tarihten itibaren veya rüçhan 
talebinde bulunulmuşsa, rüçhan tarihinden itibaren onalj^. 
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aylık bir süre içinde sunulabilir. Avrupa patent 
başvurusunun yayını için teknik hazırlıkların 
tamamlanmasından önce bu bilgi İletilirse, bu zaman 
limitine uyulmuş olduğu düşünülür; 
(b) başvurunun erken yayını için bir talebin yapılması 
tarihine kadar sunulabilir; 
(c) Avrupa Patent Ofisi'nin başvuru sahibine 128 inci 
maddenin 2 nci paragrafına uygun olarak dosyaları inceleme 
hakkının bulunduğunu bildirmesinden sonra bir ay içinde 
sunulabilir. 
Geçerli süre, ilk olarak sona erecek olandır. Bu bilginin 
iletilmesi, bu Yönetmelik maddesine göre, kamuya sunulan 
tevdi edilmiş biyolojik madde ile ilgili başvuru sahibinin 
kayıtsız ve geri. alınamaz onayı olduğu şeklinde 
değerlendirilir. 
(3) Tevdi edilen biyolojik madde, talep üzerine, Avrupa 
patent başvurusunun yayımı tarihinden itibaren ve bu 
tarihten önce de 128 inci maddenin 2 nci paragrafı 
hükümleri uyarınca dosyaları inceleme hakkına sahip olan 
her şahıs için elde edilebilir (olacaktır. 4 üncü paragraf 
hükümlerine tabi olmak kaydıyla, bu elde edilebilirlik 
talepte bulunan (bundan sonra "talep sahibi" olarak 
anılacaktır.) kişiye biyolojik maddenin bir örneğinin 
verilmesi ile yerine getirilecektir. Bu örnek verme, patent 
başvurusu reddedi linceye, geri çekilinceye veya geri 
çekilmiş sayılıncaya kadar veya patentin süresinin en son 
sona erdiği belirlenen ülkede sona ermesinden önce, başvuru 
veya patent sahibi açıkça böyle bir girişimden 
vazgeçmedikçe, biyolojik maddeyi . veya bundan elde edilen 
herhangi bir biyolojik maddeyi üçüncü bir şahsın elde 
etmesine imkan vermemek ve sadece deney amaçlı kullanmak 
için, yalnızca, talep sahibinin patent başvuru sahibi veya 
patent sahibi ile karşılıklı görüşerek girişimde bulunması 
koşulu ile gerçekleştirilecektir. Bu biyolojik maddeyi 
deneysel amaçlarla kullanma girişimi, yalnızca, talep' 
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sahibi o maddeyi zorunlu lisansa göre kullanıyorsa geçerli 
olmayacaktır. "Zorunlu lisans" terimi, resmi olarak verilen 
lisanslar ve patentli buluşları kamu yararına kullanma 
hakkı olarak yorumlanacaktır. 
(4) **** Başvurunun yayımlanması için teknik hazırlıklar 
tamamlanıncaya kadar, başvuru sahibi Avrupa Patent 
Ofisi'ni: . 
(a) Avrupa patentinin verildiğinin belirtildiği yayına 
kadar ya da, uygun olduğu durumda, 
(b) başvuru reddedilmişse veya geri çekilmişse veya geri 
çekilmiş sayılmışsa, başvuru tarihinden itibaren yirmi yıl 
süresince, 
3 üncü.paragrafta belirtilen elde edilebilirliğin, ancak, 
talep sahibi tarafından aday gösterilen bir uzmana bir 

• örneğin verilmesi ile yerine getirileceği konusunda 
bilgilendirebilir. 
(5) Aşağıdaki kişiler uzman olarak aday gösterilebilir: 
(a) talep yapılırken talep sahibinin aday. gösterme 

-konusunda başvuru sahibinin onayı olduğuna dair kanıt 
göstermesi koşulunu sağlayan her, gerçek kişi; . 
(k) **** Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından uzman 
olarak tanınan her gerçek kişi. 
Aday gösterme, ya patentin süresinin belirlenen tüm 
ülkelerde sona erdiği tarihe kadar ya da başvurunun 
reddedilmesi, geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması 
durumunda, talep sahibinin üçüncü taraf olarak kabul 
edildiği, 4 üncü paragrafın (b) bendinde belirtilen tarihe 
kadar,3 üncü paragrafa göre öngörülen girişime başladığının 
uzmanın başvuru sahibi ile karşılıklı görüşmesi sonucundaki 
bir bildijcim ile birlikte yapılacaktır. 
(6) Bu Yönetmelik Maddesinin anlamı dahilinde: 
(a) biyolojik madde, genetik bilgi ihtiva eden ve bir 
biyolojik sistemde, yeniden üretilebilen veya kendi kendine 
yeniden üreyebilen herhangi bir madde anlamına gelecektir; 
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(b). 3 üncü paragrafın amacına göre; türetilen biyolojik 
madde, buluşun gerçekleştirilmesinde önemli olan tevdi 
edilmiş maddenin özelliklerini hala gösteren herhangi bir 
madde olarak kabul edilecektir. 3 üncü paragrafta 
belirtilen girişim, patent prosedürü için gerekli olan, 
türetilmiş biyolojik maddenin tevdisini engellemeyecektir. 
(7) 3 üncü paragrafta öngörülen talep, Avrupa Patent 
Ofisi'ne bu Ofis tarafından kabul edilen bir form ile 
sunulacaktır. Avrupa Patent Ofisi, biyolojik maddenin 
tevdisine ilişkin bir Avrupa patent başvurusunun 
yapıldığını ve talep sahibi veya onun tarafından aday 
gösterilen uzmanın bu maddenin bir örneğini verme hakkına 
sahip olduğunu bu form üzerinde onaylayacaktır. Avrupa 
patentinin verilmesinden sonra, talep Avrupa Patent 
Ofisi'ne de sunulacaktır. 
(8) Avrupa Patent Ofisi, 7 nci paragrafta öngörülen onayla 
birlikte talebin bir suretini hem tevdi kurumuna hem de 
patent başvuru sahibine veya patent ,sahibine gönderecektir. 
(a) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, tevdi kurumlarının ve bu 
Yönetmelik Maddesi gereği kabul, edilen uzmanların listesini 
Avrupa Patent Ofisi'nin Resmi Gazetesinde yayınlayacaktır. 

Ref. :Söz.Md.7_8, 129, Yön.Md. 28a/birinci mükerrer, 48 

* En son İdari Konseyin 14.06.1996 tarihli Kararıyla 
değişmiş ve 01.10.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1996, 390). 
** Bak. Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararı G 2/93 (EK I) 
*** Bak. Bir "uzman" seçiminin yapıldığına dair bilgi verme 
ve bu bilginin yayını ile ilgili prosedür hakkında 
28.07.1981 tarihli Avrupa Patent Ofisi Başkanı'nın 
bildirimi(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1981, 358) 
**** Bak. Uzmanların kabulü ve Avrupa Patent Sözleşmesi 
Yönetmeliğinin 28 inci maddesi gereği kabul edilen 
uzmanların listesi için Avrupa Patent Ofisi Başkanı'nın 
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tarafından oluşturulan Genel Koşullar (Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi 1981, 359 ve sonrası; 1992, 470 ve sonrası) 

Madde 28 a * - Biyolojik maddenin yeni tevdii 

(1) Yönetmeliğin 28 inci maddesinin, 1 inci paragrafına 
göre tevdi edilen biyolojik madde, şu nedenlerden dolayı 
tevdi edildiği kurumdan elde edilebilirliğine son verilir: 
(a) biyolojik maddenin yaşamını yitirmesi, ya da 
(b) tevdi kurumundan herhangi bir nedenden dolayı örnek 
elde edilememesi, 
ve biyolojik maddenin halen elde edilebilir olması 
nedeniyle, Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükmüne göre kabul 
edilen başka bir tevdi kurumuna hiçbir örnek 
gönderilmemişse, tevdi edilen kurum tarafından kesintiye 
ilişkin bildirimin tevdi edene bildirildiği tarihten 
itibaren üç aylık bir süre içinde orijinal olarak tevdi 
edilen biyolojik maddenin yeni tevdisi verilmişse ve söz' 
konusu kurum tarafından verilen örneğin alındığına dair 
belgenin bir sureti Avrupa patent başvurusu veya Avrupa 
patentinin numarasını da belirten yeni örneğin verildiği 
tarihten itibaren dört ay içinde Avrupa Patent Ofisi'ne 
iletilirse elde edilebilirliğin kesintiye uğramadığı 
varsayılacaktır. 
(2) 1 inci paragrafın (a) bendinde belirtilen durumda, yeni 
tevdi orijinal tevdinin yapıldığı tevdi kurumuna 
yapılacaktır; 1 inci paragrafın (b) bendinde belirtilen 
durumda ise, Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükmüne göre 
kabul edilen başka bir tevdi kurumuna yapılabilir. 
(3) Orijinal tevdinin yapıldığı kurumun, ya tamamen ya da 
tevdi edilmiş örneğin ait olduğu biyolojik maddenin bir 
çeşidi için veya bu kurumun, geçici veya sürekli olarak, 
tevdi edilmiş biyolojik maddeyle ilgili görevlerini devam 
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ettirmemesi durumunda, Yönetmeliğin 28 inci Maddesi hükmüne 
göre kabul edilmekten vazgeçmesi ve 1 inci paragrafta 
belirtilen ' bildirimin tevdi kurumundan bu olayın oluş 
tarihinden, itibaren altı ay içinde alınmaması durumunda, 1 
inci paragrafta belirtilen üç,aylık süre bu olayın Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesinde ilan edildiği tarihte 
başlayacaktır. 
(4) Her yeni tevdi, yeni tevdi edilmiş biyolojik maddenin 
orijinal olarak tevdi edilenle aynı olduğunu onaylayan, 
tevdi eden tarafından imzalanmış bir beyan ile birlikte 
sunulacaktır. 
(5) Yeni tevdi, 28 Nisan 1977 tarihli Patent Prosedürü için 
Mikroorganizmaların Tevdisinirt Uluslararası Kabulüne 
ilişkin Budapeşte Antlaşması'nm hükümleri uyarınca, 
yapılmışsa, Antlaşmanın hükümleri geçerli olacaktır. 

Ref.: Söz.Md.^3, 129 

* İdari Konseyin 30.11.1979 tarihli kararıyla eklenmiş ve-
01.06.1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 449); İdari Konseyin 14.06.1996 
tarihli Kararıyla değişmiş ve 01.10.1996 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 
1996, 390). • 

Madde 29 - İstemlerin biçim ve içeriği 

(1) İstemler, korunması istenen konuyu buluşun teknik 
özelliklerini belirtmek suretiyle tanımlayacaktır. 
Gerektiği takdirde istemlerde şunlar yer alacaktır: 
(a), buluşun konusunun belirlendiğini gösteren ve talep 
edilen konunun tanımlanması için gerekli olan, ama bir 
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büt:ün halinde düşünüldüğünde tekniğin bilinen durumuna ait 
olan teknik özellikleri belirten bir ifade; 
(b) buluşun korunmasının istendiği, alt paragrafın (a) 
bendinde belirtilen özelliklerle beraber, teknik 
Özellikleri açıklayan "özelliğini kazandırmaktadır" veya 
"özelliğini şu şekilde kazanmaktadır" gibi ifadelerin 
kullanıldığı karakterize edici bir bölümü. 
(2) 82 nci maddeye bağlı olarak, bir Avrupa patent 
başvurusu, başvuru konusunu göz önünde bulundurarak, bu 
konuyu tek bir istemin kapsamasının mümkün olmadığı 
durumlarda, aynı kategorideki (ürün, usul, aparat veya 
kullanım) iki ya da daha fazla bağımsız istemi içerebilir. 
(3)Bir buluşun esas özelliklerini belirten her istemi, bu 
buluşun başka özel nitelikleri ile ilgili bir ya da daha 
fazla istem izleyebilir. 
(4) Diğer bir istemin (bağımlı istem) tüm özelliklerini 
içeren her istem, mümkünse başlangıçta; diğer isteme atıfta 
bulunmalı ve ardından buluşun korunması istenen ek 
özelliklerini açıklamalıdır. Bağımlı bir istem, bağımlı 
olan bir başka isteme doğrudan atıfta bulunsa dahi kabul 
edilebilecektir. Bir önceki tek isteme atıfta bulunan tüm 
bağımlı istemler ve önceki birkaç isteme atıfta bulunan 
tüm bağımlı istemler bir dereceye kadar ve mümkün olan en 
uygun biçimde gruplaştırılacaktır. 
(5) İstemlerin numaralandırılması, talep edilen buluşun 
doğası dikkate alındığında mantıklı olmalıdır. Birden çok 
istem bulunduğu takdirde, bunlar ardarda Arap rakamlarıyla 
numaralandınlacaktir . 
(6) İstemler, kesinlikle gerekli olduğu durumlar hariç, 
buluşun teknik özellikleri göz önünde bulundurularak, 
tarifname veya resimlere atıflara dayandırılamaz. 
Özellikle, "tarif namenin ...... kısmında açıklandığı gibi" 
veya "resimlerin .... şeklinde gösterildiği gibi" biçiminde 
atıflara dayandırılamaz. 
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(7)„ Avrupa patent başvurusu resim içeriyorsa, eğer istemin 
anlaşılabilirliği resimlerle arttırılabilirse, istemlerde 
bahsedilen teknik özellikler, tercihen bu özelliklerle 
ilgili atıf işaretleri, ile izlenir ve parantezler arasına 
yerleştirilir. Bu atıf işaretleri istemi sınırlıyor olarak 
yorumlanmayacaktır. 

Ref.: Söz.Md. 78, 84 , Yön.Md. 36 

Madde 30 * - Buluşun bütünlüğü 

(1) Bir buluşlar topluluğu için tek ve aynı Avrupa patent 
başvurusuyla istemde bulunulması durumunda, 82 nci maddeye 
atıfta- bulunulan buluş bütünlüğü gereği sadece, aynı ya da 
benzer özel teknik özelliklerin biri ya da daha fazlasını 
kapsayan bu buluşlar arasında teknik bir ilişki olduğunda 
yerine gelmiş olacaktır. "Özel teknik özellikler" ifadesi, 
hakkında istemde bulunulan, bir bütün olarak düşünülen 
buluşların her birinin tekniğin bilinen durumu üzerinde 
yaptığı bir katkıyı tanımlayan teknik özellikler anlamına 
gelecektir. 
(2) Bir buluşlar topluluğunun tek bir genel buluş kavramını 
oluşturacak şekilde birbirleriyle bağlantılı olup 
olmadığının saptanması, buluşların ayrı ayrı istemlerde 
ya da tek bir istem içinde alternatifler olarak talep 
edilmiş olup olmadığı göz önüne alınmaksızın yapılacaktır. 

Ref.:Söz.Md.2§ 

* İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla^değiştirilmiş 
ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir, 01.06.1991 
tarihinde ya ' da bu tarihten sonra yapılan patent 
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başvurularına uygulanır (1991 tarihli ve 4 sayılı Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 31 * - Ücrete tabi patent istemleri 

(1) Başvurunun yapıldığı sırada on adet istemden fazla 
patent istemini kapsayan her Avrupa patent başvurusu, bu 
rakamın üstündeki her istem için, bir istem ücretini ödemek 
durumunda olacaktır. Patent istemi ücreti, başvurunun 
yapılmasından itibaren bir ay içinde ödenebilecektir. 
Patent istemlerinin ücreti zamanında ödenmemişse,ücretin 
zamanında ödenmediğine dair bir bildirimin iletilmesinden 
itibaren bir aylık ek sürede yasal olarak ödenebilir. 
(2) Patent istemi ücreti, 1 inci paragrafta belirtilen süre 
içinde ödenmezse, ilgili istemden vazgeçilmiş sayılacaktır. 
Tam vaktinde ödenmiş olan her istem ücreti, yalnızca 77 nci 
maddenin 5 inci paragrafında belirtilen durumda geri 
ödenecektir. 

Ref.: Söz.Md.7j3, £4, £1, Yön.Md. 51, 104b/ikinci mükerrer 

* En son İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla 
değişmiş ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir (1991 
tarihli ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 
Bak. Hukuki görüş No.3/85 göz.geç. 

Madde 32 - Buluşu açxklayan resimlerin biçimi 

(1) Buluşu açıklayan resimleri içeren sayfalarda, 
kullanılabilir yüzey alanı 26,2 cm. x 17 cm.'yi 
geçmeyecektir. Ru sayfalar, kullanılabilir ya da 
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kullanılmış yüzey etrafında çerçeveler içermez. Minimum 
marjlar şöyle olacaktır: 
üstten 2.5 cm. 
sol taraftan 2.5 cm. 
sağ taraftan 1.5 cm. 
alttan 1 cm. 
(2) Buluşu açıklayan resimlerin çizimi şöyle yapılacaktır: 
(a) Resimler; sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, 
muntazam biçimde kalın ve belirgin çizgiler ve hatlarla 
yapılacak, renksiz olacaktır. 
(b) Kesitler, referans işaretleri ve ana çizgilerin net 
biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile 
belirtilir. ' 
(c) Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki 
belirginlik, üçte iki oranında küçültülerek yapılan 
fotoğrafik bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorlanmadan 
ayırdedilmesini mümkün kılacak bir şekilde olacaktır. 
îstisnai olarak, bir resim üzerinde ölçülendirme 
verildiğinde, ölçülendirme teknik resim kurallarına uygun 
olarak gösterilir. t 

(d) Resimlerdeki tüm rakamlar, harfler, referans işaretleri 
basit ve açık olacaktır. Rakamlar ve harfler ile birlikte 
parantezler, daireler veya tırnak işaretleri 
kullanılmayacaktır. •'""-. 
(e) Resimlerdeki tüm çizgiler ekseriyetle çizim aletleri 
yardımıyla çizilecektir. 
(f) Şeklin netliği için farklı bir oranın kullanılması 
zorunlu değilse, aynı resmin unsurları birbirleri ile 
orantılı olacaktır. 
(g) Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm.'den az 
olmayacaktır. Resimlere harf konması durumunda, Latin ve 
alışılageldiği yerde Yunan alfabeleri kullanılacaktır. 
(h)** Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir, tki ya da 
daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, tek bir bütün 
şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde 
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görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı 
gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği 
şekilde düzenlenecektir. Farklı şekiller, tercihen dikine 
bir konumda,-, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış 
olarak, sayfada bos yer harcamadan düzenlenecektir. 
Şekillerin dikine konumda düzenlenmediği durumda, şekiller 
üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak şekilde yan olarak 
düzenlenmelidir. Farklı şekiller Arap rakamları ile 
sırayla, sayfaların nımıaralandırılmasından bağımsız olarak 
numaralandırılacaktır. , 
(ı) Referans işaretleri, tarifname ve istemlerde 
belirtilmemişse, resim.lerde de görünmeyecektir ve tersine 
resimlerde görünmeyen referans işaretleri de tarifname ve 
istemlerde bulunmayacaktır. Refe,rans işaretleri 
kullanıldığında, bütün başvuru boyunca, aynı özellikler 
aynı referans işaretleri ile belirtilecektir. 
(j) Resimler yazjlı kısım içermez, istisnai olarak ve 
kaçınılmaz olduğunda, "su", "buhar", "açık", "kapalı", "AB 
kesiti" gibi tek bir sözcük veya sözcükler; elektrik 
devreleri ve blok şemaları veya akış şeması diyagramları 
durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından gerekli olan 
birkaç kısa sözcük içerebilir. Bu tür kelimeler, 
gerektiğinde,• resmin çizgilerini bozmadan çevirileriyle 
yer değiştirilebilecek şekilde yerleştirileceklerdir. 
(3) . Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul 
edilirler. 

Ref.: Söz.Md. 10. , Yön.Md. 3£, 3j6, £0 

* İdari Konseyin 21.12.1978 tarihli kararıyla değiştirilmiş 
ve 01.05.1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1079, 5, 6) . 
** İdari Konseyin 11.12.1980 tarihli kararıyla 
değiştirilmiş ve 31.01.1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir 
(Avrupa Patent Ofisi P-̂ smi Gazetesi 1981, 3) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



-186-

Madde 33 - Özetin şekli ve içeriği 

(1) Özetin başında buluşun başlığı bulunacaktır. 
(2) Özet; tarifname, istemler ve resimlerde bulunan 
açıklamanın kısa bir özetini içerecektir; bu kısa özet 
buluşun ilgili olduğu teknik alanı belirtecek ve teknik 
problem ve buluşun bu probleme getirdiği çözümün özü ve 
buluşun temel kullanımının veya kullanımlarının açık 
biçimde anlaşılmasına imkan verecek şekilde 
oluşturulacaktır. Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm 
formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal 
formül, özette yer alacaktır. Özet kısmı, buluşun 
spekülatif uygulaması ya da buluşun iddia edilen 
üstünlükleri veya değeri hakkında ifadeler içermez. 
(3) Özet, tercihân yüz elli kelimeden uz'un olmayacaktır. 
(4) Avrupa patent başvurusu resim içeriyorsa, başvuru 
sahibi, özetle beraber yayımlanması gerektiğini önerdiği 
resimlerdeki şekil veya istisnai durumlarda şekilleri 
belirtmelidir. Avrupa Patent Ofisi, şekillerin bir veya 
birden fazlasının buluşu daha iyi tanıttığı kanısına 
varırsa, bunların yayımlanmasına karar verebilir. Özette 
belirtilen ve resimde gösterilen her ana özelliğin bir 
referans işareti olmalı ve bunlar parantez içinde 
verilmelidir. 
(5) Özet, özellikle, Avrupa patent başvurusunun kendisine 
başvurmaya gerek olup olmadığını değerlendirmeyi mümkün 
kılarak belli bir teknik alanda araştırma yapmak amacı için 
etkili bir araç oluşturacak şekilde hazırlanacaktır. 

Ref.: Söz.Md. 78, 85, 93 , Yön.Md. 3_6, 47 
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Madde 34 - Yasaklanan konular 

(1) Avrupa patent başvurusu şunları ihtiva etmeyecektir: 
(a) "kamu düzeni"ne veya ahlaka aykırı olan ifadeler ya da 
başka konular; 
(b) başvuru sahibi dışında herhangi bir kişiye ait ürün 
veya usulleri ya da bu kişinin patent başvuruları veya 
patentlerinin değeri ya da geçerliliği ile ilgili küçük 
düşürücü ifadeler. Sadece tekniğin bilinen durumu ile 
ilgili olarak yapılan karşılaştırmalar, bizzat küçük 
düşürücü olarak kabul edilmeyecektir; 
(c) koşullar uyarınca, açıkça ilgisiz ve gereksiz olan 
herhangi bir ifade veya diğer bir konuyu. 
(2) Bir Avrupa patent başvurusu, 1 inci paragrafın (a) 
bendi anlamı dahilinde yasaklanan konular içeriyorsa, 
Avrupa Patent Ofisi, bunu, çıkarılan kelime veya resimlerin 
yeri ve sayısını da belirtmek suretiyle başvuruyu 
yayımlarken çıkaracaktır. 
(3) Bir Avrupa patent başvurusu, 1 inci paragrafın (b) 
bendi anlamı dahilinde ifadeler, içeriyorsa, Avrupa Patent 
Ofisi başvuruyu yayımlarken bunları çıkarabilir. Avrupa 
Patent Ofisi, çıkarılan kelimelerin yeri ve sayısını 
belirtecek ve talep üzerine, çıkarılan pasajların bir 
suretini verecektir. 

Ref.: Söz.Md. 78, 93 , Yön.Md. 36 

Madde 35 * - Başvuru belgelerinin sunumunu düzenleyen genel 
hükümler 

(1) 14 üncü maddenin 2 nci paragrafında bahsedilen 
çevirilerin, "Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgeler" 
ifadesinin içinde yer aldığı düşünülecekti-i?. 
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(2)̂  Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgeler üç nüsha 
olarak verilecektir. Ancak, Avrupa Patent Ofisi Başkanı, 
belgelerin üç nüshadan daha az verilmeleri yönünde karar 
verebilir. 
(3) Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgeler, fotoğraf, 
elektrostatik işlemler, foto ofset ve mikro-film ile 
doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı, sınırsız sayıda suret 
almaya uygun şekilde sunulacaktır. Sayfalar yırtık, buruşuk 
ve katlanmış olmayacaktır. Sayfanın, yalnızca bir yüzü 
kullanılacaktır. 
(4) Avrupa patent başvurusunu oluşturan belge sayfaları; 
katlanabilir, sağlam, beyaz, düz, mat ve dayanıklı A4 
kağıdı(29.7 cm.x 21 cm.(olacaktır. Yönetmeliğin 32 nci 
maddesinin 2 nci paragrafının (h) bendi ve bu Yönetmelik 
maddesinin 11 inci paragrafı hükümlerine tabi olmak . 
kaydıyla, her sayfa üstte ve altta kısa kenarlar 
bırakılacak şekilde (dik pozisyonda) kullanılacaktır. 
(5) Avrupa patent başvurusunu (dilekçe, tarifname, 
istemler, resimler ve özet) oluşturan her belge yeni bir 
sayfada başlayacaktır. Sayfalar kolayca çevrilebilir, 
ayrılabilir ve tekrar bir araya getirilebilir şekilde 
olmalıdır. 
(6) Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 1 inci paragrafı hükmüne 
tabi olarak, minimum marjlar şöyle olacaktır: 
üstten: 2 cm. 
soldan: 2.5 cm. 
sağdan: 2 cm. 
alttan: 2 cm. 
Yukarıda belirtilen m-ırjlar için tavsiye edilen maksimum 
değerler şöyledir: 
üstten: 4 cm. 
soldan: 4 cm. 
sağdan: 3 cm. 
alttan: 3 cm. 
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(7) „ Avrupa patent başvurusunu oluşturan belgelerin 
marjları, başvurunun verildiği , esnada tamamen boş 
olmalıdır. 
(8) Avrupa patent başvurusundaki tüm sayfalar ardarda devam 
eden Arap rakamları ile numaralandırılacaktır. Bu rakamlar 
sayfanın üst tarafında, ortada olacak, fakat maksimum 
marjın içinde olmayacaktır. ' 
(9) Tarifname ve istemlerin her sayfasının satırları 
tercihan beşli setler halinde, sayfanın solunda, marjın 
sağında olacak şekilde numaralandırılacaktır. . 
(10) Bir Avrupa patentinin verilmesi için dilekçe, 
tarifname, istemler ve özet daktilo ya da bilgisayar ile 
yazılacaktır. Sadece cjrafik sembolleri ve karakterleri, 
kimyasal veya matematiksel formüller, gerekli olduğunda, el 
ile yazılabilir ya da çizilebilir. Metin 1,5 aralık ile 
•daktilo ile yazılır. Metnin tüm içeriği, büyük harfleri 
0.21 cm. yükseklikten daha az olmayan karakterler ile koyu, 
sabit renkte yazılır. 
(11) Bir Avrupa patentinin verilmesi için dilekçe, 
tarifname, istemler ve özet resim içermez. Tarifname, 
istemler ve özet kimyasal veya matematiksel formüller 
içerebilir. Tarifname ve özet tablolar içerebilir. Eğer 
buluş konusu tabloların kullanılmasını gerekli kılıyorsa, 
istemlerde tablo bulunabilecektir. Tablolar ve kimyasal 
veya matematiksel form'iller, burada dik pozisyonda tatmin 
edici biçimde sunu.lamıyorsa, sayfaya yanlamasına 
yerleştirilebilir, tabloların ya da kimyasal veya 
matematiksel formüllerin üzerinde bulunduğu sayfalar, 
tablolar veya formüllerin üst tarafları sayfanın sol 
tarafında olacak şekilde düzenlenecektir. 
(12) Fiziksel değerler, Uluslararası Standart birimlerini 
kullanan metrik sisteme göre uygun olan yerlerde, 
uluslararası uygu 1 .imaliı r:da kabul edilen birimlerde ifade 
edilecektir. Bu gerekliliğe uymayan herhangi bir veri de, 
uluslararası uygulamalarda kabul edilen birimlerde ifade 
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edilmek zorundadır. Matematiksel formüller için, genel 
kullanımdaki semboller kullanılacaktır. Kimyasal formüller 
,için, genel kullanımdaki semboller, atom ağırlıkları ve 
molekül formülleri kullanılacaktır. Genel olarak, ilgili 
teknik alanda genel kabul görmüş teknik terimler, işaretler 
ve semboller kullanılacaktır. 
(13) Avrupa patent başvurusu boyunca, terminoloji ve 
işaretler tutarlı olacaktır. 
(14) Her sayfa, makul ölçüde silintili kısımları ve 
değiştirmeler, fazladan yazılar ve satır arası eklemeler 
barmdırmayacaktır. İçeriğin sahiciliği açısından bir' sorun 
yok ise ve iyi bir - çoğaltma açısından gereklilikler 
tehlikeye düşmemişse, bu Yönetmelik Maddesine uymak zorunlu 
olmayabilir. 

Ref.rSöz.Md. 78, 84, 85, Yön.Md. 36, 40 

İdari Konseyin 21.12.1978 tarihli kararıyla değişmiş ve 
01.05.1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir(Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 5, 6), 11.12.1980 tarihli 
kararıyla değişmiş ve 31.01.1981 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1981, 3, 4), 

08.12.1988 tarihli kararıyla değişmiş ve 01.04.1989 
tarihinde yürürlüğe girmiştir(Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1989,1) ve 13.12.1994 tarihli kararıyla değişmiş 
ve 01.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir(1995 tarihli ve 
9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 
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Madde 36 - Sonradan verilen belgeler 

(1) * Yönetmeliğin 27, 29, 32'den 35'e kadar olan 
maddelerindeki hükümler, Avrupa patent başvurusunu 
oluşturan belgelerin yerini alan belgelere de 
uygulanacaktır. Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci 
paragrafından 14 üncü paragrafına kadar olan hükümler, 
Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 6 ncı paragrafında 
değinilen istemlerin çevirisine de uygulanacaktır. 
(2) * 1 inci paragrafın ilk cümlesinde belirtilenlerden 
dışında tüm belgeler normal olarak daktiloyla ya da 
bilgisayarda yazılacaktır. Her sayfanın sol tarafına 
yaklaşık 2.5 cm bir kenar bırakılacaktır. 
(3) Avrupa patent başvurusu yapıldıktan sonra verilen tüm 
belgeler, eklenmiş belgeler hariç, imzalanmak zorundadır. 
Eğer bir,belge imzalanmamışsa, Avrupa Patent Ofisi, ilgili 
tarafı, bu Ofis tarafından belirlenecek bir sürede bunu 
yapmaya davet edecektir. Süresinde imzalanırsa, belge kendi 
orijinal alındığı tarihi muhafaza edecektir; aksi 
takdirde, belge alınmamış olarak, kabul edilecektir. 
(4) Başka kişilere iletilmek zorunda olan veya iki ya da 
daha fazla Avrupa patent başvuruları ya da Avrupa 
patentleri ile ilgili belgeler yeterli sayıda 
düzenlenmelidir. Avrupa Patent Ofisi'nin talebine rağmen, 
ilgili taraf bu zorunluluklara uymazsa, eksik nüshalar 
ilgili tarafın hesabına çıkarılacaktır. 
(5) Paragraf 2'den 4'e kadar olan hükümlere rağmen, Avrupa 
Patent Ofisi'nin Başkanı, Avrupa patent başvurusunun 
yapılmasından sonra dosyalanan belgelerin diğer iletişim 
yollarıyla Avrupa Patent Ofisi'ne iletilmesine izin 
verebilir ve bunların kullanımını düzenleyen koşulları 
hazırlayabilir. Ofis başkanı,özellikle, kendisi tarafından 
belirlenen bir süre içinde bu şekilde düzenlenen belgelerin 
içeriğini veren ve bu Yönetmeliğe uygun olan yazılı bir 
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beyanın verilmesini isteyebilir. Bu beyanın süresi içinde 
verilmemesi durumunda, belgeler alınmamış sayılacaktır. 

İlgi : Söz. Madde je Yön.Md.- 40 

* İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01.02.1978'te yürürlüğe girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve 10.06.1980 tarihli 
kararıyla 01.10.1988'te yürürlüğe girmiştir (1988 tarih ve 
290 sayılı Avrupa Patent- Ofisi Resmi Gazetesi). 
** İdari Konseyin 05.0fj.1987 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01.10.1987'de yürürlüğe girmiştir (1987 tarih ve 274 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). Bk. Avrupa P.O. 
Başkanı'nm patent başvurusuna ve diğer belgeler için 
haberleşmenin teknik yollarını kullanma üzerine kararı ve 
Avrupa P.O.nin, patent başvurusu yapılması ve diğer 
belgelerle ilgili 02.06.1992 tarihli bildirisi. 

Bölüm III - Yxllık Ücretler' 

Madde 37 - Yxllık ücretlerin ödenmesi 

(1) Gelecek yıla ait bir Avrupa patent başvurusunun yıllık 
ücretlerinin vade tarihi, Avrupa patent başvurusunun 
yapıldığı tarihin yi I. dönümünü içeren ayın son günü 
olacaktır. Yıllık ücretler vadesinden bir yıl öncesinden 
ödenemez 
(2) ** Bir ek ücret, bu hükümde şart koşulan süre 
içerisinde ödenirse, közleşmenin 86 ncı maddesinin 2 nci 
paragrafında- beli rt i J< -•n bir yıllık ücretle aynı zamanda 
ödenmiş olarak sayılacıktır. 
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(3). *** Vadesi bir bölünmüş Avrupa başvurusunun yapıldığı 
tarihe kadar gelmiş olan önceki bir başvuruya ait yıllık 
ücretler, bölünmüş başvuru için de ödenmelidir. Bunların 
vadesi, bölünmüş başvurunun yapıldığı tarihtir. Bu ücretler 
ve bölünmüş başvurunun yapıldığı' tarihten itibaren dört 
aylık süre içinde vadesi dolan herhangi bir yıllık ücret ek 
bir ücrete gerek kalmadan bu süre içinde ödenebilecektir. 
Eğer yıllık ücret ödemesi vadesinde yapılmamışsa, yıllık 
ücretlerin vade tarihinden sonraki 6 ay içerisinde 
Sözleşmenin 86 ncı maddesinin 2 nci paragrafında öngörülen 
ek ücretle birlikte ödenmesi halinde, yıllık ücretler vade 
tarihinde ödenmiş sayılacaktır. 
(4) Sözleşmenin 63 inci maddesinin 1 inci paragrafının (b) 
bendi uyarınca yapılan bir yeni. Avrupa patent başvurusu 
için, başvurunun yapıldığı ve daha önceki yıllar için 
yıllık ücretler ödenmeyecektir. 

İlgi : Yön.Md. 104 b/ikinci mükerrer 

* Paragraf 1 ve 2'nin üçüncü cümlesi İdari Konseyin 
05.12.1986 tarihli kararıyla değişmiştir, 05.12.1986'da 
yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 
İ987, 4). 
**• İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir, 
01.02.1978'de yürürlüğe girmiştir (1978' tarih ve 12 sayılı 
seq Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) - bir önceki 
paragraf "2 (a)" 
*** İ d a r i KonseyİM 07.12.1990 t a r i h l i k a r a r ı y l a 
d e ğ i ş m i ş t i r , 01 .06 .1991 'de yürür lüğe g i r m i ş t i r (1991 t a r i h 
ve 4 s a y ı l ı seq Avrupa Patent Of i s i Resmi Gaze tes i ) 

K ı s ı m I V - R ü ç h a n H a k k ı 
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Madde 38 - Rüçhan hakkının beyanı ve rüçhan belgesi 

(1) Sözleşmenin 88 inci maddesinin 1 inci paragrafında 
belirtilen rüçhan beyanı bir önceki başvuru tarihini ve 
başvurunun yapıldığı ülkeyi veya hangi Ülke için 
yapıldığını bildirecektir ve dosya numarasını 
belirtecektir. 
(2) Bir önceki başvurunun tarihi ve ülkesi Avrupa patent 
başvurusu sırasında bildirilmelidir; dosya numarası ise 
rüçhan tarihinden itibaren onaltı ay bitmeden önce 
belirtilecektir. 
(3) * Rüçhan hakkının dayandığı önceki başvurunun bir 
sureti rüçhan tarihinden itibaren onaltı ay bitmeden önce 
verilmelidir. Bu suretin' önceki başvurunun aynısı olduğu 
önceki başvuruyu kabul eden makam tarafından 
onaylanmalıdır ve buna bu makam tarafından düzenlenecek 
olan, önceki başvurunun yapılış tarihini belirten bir belge 
eklenecektir. Avrupa Patent Ofisi'nin Başkanı, önceki 
başvurunun Avrupa Patent Ofisinde mevcut olması halinde, 
bir nüshasının Avrupa patent başvurusu dosyasına 
eklenmesini sağlayabilecek ve bu işlem için koşullar 
düzenleyebilecektir. Ofis başkanı özellikle bir idari 
ücretin ödenmesini öngörebilir. 
(4) * Önceki başvurunun Avrupa Patent Ofisinin resmi 
dillerinden birine çevirisinin gerektiği durumda,bu çeviri; 
Avrupa Patent Ofis tarafından tespit edilen bir süre 
içinde, ancak en geç Yönetmeliğin 51 inci maddesinin 6 inci 
paragrafında belirtilen bir süre içerisinde verilmelidir 
veya. Avrupa patent başvurusunun bir önceki başvurunun tam 
çevirisi olduğunu belirten bir beyannamenin sunulması 
gereklidir. 3 üncü paragraftaki 3 üncü cümle benzer>şekilde 
uygulanacaktır. 
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(5) Rüçhan beyanname.?.i.nde belirtilen bilgiler yayımlanan 
Avrupa Patent başvurusunda ve ayrıca Avrupa patent 
fasikülünde de bulunacaktır. 

İlgi : Söz. Madde £3, 98 Yön. Md. 41, 49, 104 b/ikinci 
mükerrer 

* İdari Konseyin 13.12.1994 tarihli kararıyla en son 
değişmiştir, 01. 06 .1995'̂  te yürürlüğe girmiştir (1995 tarih 
ve 9sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) Bk. EPO 
Başkan'nın 11.04.1995 tarihli karar (Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi 1995, 408) 

KISIM IV - SÖZLEŞMENİN IV.KISMIYLA 
İLGİLİ YÖNETMELİK 

Bölüm I - Evrak Giriş Bölümünde yapılan inceleme 

Madde 3 9 - Başvurunun incelenmesinden sonra yapılan 
bildirim 

Avrupa patent başvurusu Sözleşmenin 80 inci maddesinde şart 
koşulan gereklilikleri karşılayamazsa, Kabul Bölümü, 
başvuru sahibine acıaa çıkan eksiklikleri iletecektir . ve 
başvuru sahibi bir ay içinde açıklanan eksiklikleri 
gidermezse başvurunun bir Avrupa patent başvurusu olarak 
işlem görmeyeceğini bildirecektir. Eğer başvuru sahibi bu 
eksiklikleri giderirse, kendisine başvuru tarihi konusunda 
bilgi verilecektir. 
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İlgi :Söz.Madde 90 

Madde 40 * - Belirli fiziksel gereklilikler için inceleme 

Bir Avrupa patent başvurusunun Kanunun 91 inci maddesinin 1 
inci paragrafının (b) bendine göre uygun olması gereken 
fiziki gereklilikleri, Yönetmeliğin 27 (a) maddesi, 1 inci 
paragraftan 3 üncü paragrafına kadar, Yönetmeliğin 32 nci 
maddesinin 1 inci ve 2 nci paragrafında, Yönetmeliğin 35 
inci maddesinin 2 nci. paragrafından 11 inci paragrafına 
kadar ve 14 üncü paragrafında ve Yönetmeliğin 36 nci' 
maddesinin 2 nci ve 4 üncü paragrafında belirtilmiştir. 

Konsey'nin 05.06.1992 tarihli kararıyla 
01.01.İ995'te yürürlüğe girmiştir (Avrupa 

Resmi Gazetesi, 1992 tarih 342 sayılı) 

Madde 41 - Başvuru belgelerindeki eksikliklerin giderilmesi 

(1) * Sözleşmenin 91 inci maddesinin 1 inci paragrafında 
(a) bendinden (d) bendine kadar öngörülen inceleme, Avrupa 
patent başvurusundaki eksiklikleri açığa çıkarıyorsa, Kabul 
Bölümü başvuru sahibini ilgili konuda bilgilendirecektir ve 
Kabul Bölümünün belirleyeceği bir • süre içinde 
eksikliklerini gidermeye davet edecektir.'Tarifname, patent 
istemleri ve resimler, Kabul Bölümünün gözlemlerine göre 
açıklanan eksiklikleri, giderecek kadar yeterli derecede 
değiştirilebilecektir. 
(2) Başvuru sahibi., rüchan isteminde bulunurken, Avrupa 
patent başvurusu sırasında ilk başvurunun tarihini ya da 

* İdari 
değişmiştir, 
Patent Ofisi 
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Ülkesini belirtmeyi ihmal etmesi durumunda, paragraf 1 
uygulanmayacaktır. 
(3) İnceleme sonucunda Avrupa patent başvurusu sırasında 
önceki b'aşvuru tarihinin üzerinden bir yıldan uzun bir süre 
geçtiği belirlendiği takdirde, paragraf 1 
uygulanmayacaktır. Böyle bir durumda Kabul Bölümü, Avrupa 
patent başvurusunun yapılma tarihinden önceki yıl içine 
karşılık gelen düzeltilmiş tarihin bir ay içinde 
belirtilmemesi halinde, başvuru sahibine başvuru için 
rüçhan hakkının olmayacağını bildirecektir. 

İlgi : Söz. Madde 87, £8, 123_ Yön. Md. 3_8, 36 

* İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01.02.1978'te yürürlüye girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi. Resmi. Gazetesi) 

Kural 42 - Buluş sahibinin sonradan belirtilmesi 

(1) Sözleşmenin 91 inci maddesinin 1 inci paragrafının (f) 
bendinde öngörülen inceleme sonucunda, buluş sahibinin 
Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerine göre 
tanımlanmadığını ortaya çıkarsa, Kabul Bölümü başvuru 
sahibine, bu eksikliğin Sözleşmenin 91 inci maddesinin 5 
inci paragrafında belirtilen süre içinde düzeitilmemesi 
durumunda, Avrupa patent başvurusunun geri çekilmiş farz 
edileceğini bildirecektir. 
(2) Bölünmüş bir Avrupa başvurusu veya Sözleşmenin 61 inci 
maddesinin 1 inci paragrafının (b) bendine uygun yeni bir 
Avrupa Patent başvurusunun olması durumunda, buluş 
sahibinin belir ti İm» s i. için tanınan süre, hiç bir şekilde 
süreyi belirleyen paragraf l'de belirtilen tebligattan 
itibaren iki aydan önce sona ermeyecekts'3%. 
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İlgi : Söz. Madde 7jS, 81 

Madde 43 - Geç verilen veya verilmeyen resimler 

(1) Sözleşmenin 91 inci maddesinin 1 inci paragrafının (g) 
bendinde öngörülen inceleme sonucunda, resimlerin Avrupa 
patent başvurusunun ya-pılma tarihinden sonra verildiği 
açığa çıkarsa, Kabul Bölümü; başvuru sahibi, başvurunun 
resimlerin verildiği tarihe göre yeniden tarihlendirilmesi 
için bir aylık süre içerisinde talepte bulunmadığı 
takdirde, başvuru sahibini Avrupa patent başvurusundaki 
resimlerin ve resimlere yapılan atıfların çıkarılmış 
sayılacakları yönünde bilgilendirecektir. 
(2) İncelemede resimlerin dosyalanmadığı açığa çıkarsa, 
Kabul Bölümü başvuru sahibini bunları bir ay içinde 
dosyalamaya davet edecektir ve başvurunun yapıldığı tarihin 
resimlerin dosyalandığı tarih olarak değiştiğini başvuru 
sahibine bildirecektir veya bunlar zamanında dosyalanmazsa, 
başvurudaki bunlara yapılan herhangi bir atıfın iptal 
edildiği farz edilecektir. 
(3) Başvuru sahibi, başvurunun herhangi bir- yeni başvuru 
tarihinden haberdar edilecektir. 

İlgi : Söz.Madde 80 

Bölüm I I - Avrupa a r a ş t ı r m a r a p o r u 

Madde 44 - Avrupa a r a ş t ı r m a raporunun i ç e r i ğ i 
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(1) * Avrupa araştırma raporu, Avrupa patent başvurusuna 
ilişkin buluşun yeni olup olmadığı ve buluş basamağı içerip 
içermediği' konusundaki kararın verilmesi esnasında göz 
önünde bulundurulması gereken ve söz konusu rapor 
düzenlenirken Avrupa Patent Ofisinde mevcut bulunan 
dokümanları belirtecektir. 
(2) Her belirtme ilgili olduğu patent istemine atıfta 
bulunacaktır. • Eğer gerekliyse, dokümanların ilgili 
kısımları tanımlanacaktır (örneğin sayfayı, sütun ve 
satırları veya diyagramları belirterek) 
(3) Avrupa araştırma raporu, talep edilen rüçhan tarihinden 
önceki, rüçhan ve başvuru tarihleri arasındaki süre 
içindeki ve başvuru tarihindeki veya başvuru tarihinden 
sonraki tarihte yayımlanmış belgeleri ayrı ayrı 
belirtecektir. 
(4) Avrupa patent başvurusunun yapılma tarihinden önce yer 
alan bir sözlü açıklamaya, bir kullanıma veya herhangi bir 
yolla yapılan açıklamaya değinen herhangi bir doküman, 
dokümanın yayın tarihi ve eğer varsa yazılı olmayan 
açıklamanın belgesi ve târihi ile birlikte Avrupa 
araştırma raporunda belirtilecektir. 
(5) ** Avrupa araştırma raporu işlem dilinde 
hazırlanacaktır. 
(6) Avrupa araştırma raporu, uluslararası sınıflandırmaya 
uygun olarak yapılan Avrupa patent başvurusuna konu olan 
sınıflandırmayı kapsayacaktır. 

İlgi :Söz. Madde 14,. 54, 5_6, £2, Yön.Md. £ 

* Bk. Avrupa P.O.nin Avrupa araştırma raporuna ek olanla 
ilgili bilgi (1982 tarih ve 448 sayılı, 1984 tarih ve 381 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 
** İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla yapılan en 
son değişiklik 01.06.1991'de yürürlüğe girmiştir (19^ 
tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi' Res^i; Gazetesi ). 
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Madde 45 - Tamamlanmayan araştırma 

Araştırma Bölümü, Avrupa patent başvurusunun istemlerin 
tümü veya bir kısmıyla ilgili olarak tekniğin bilinen 
durumu konusunda anlamlı bir araştırma yapmaya olanak 
vermeyecek•şekilde Sözleşme hükümlerine uymadığı kanısına 
varırsa ya araştırmanın mümkün olmadığını beyan edecektir 
ya da şimdiye kadar uygulandığı gibi, kısmi Avrupa 
araştırma raporu hazırlayacaktır. Bu tebligat ve belirtilen 
kısmi rapor, bir sonraki işlemler için, Avrupa araştırma 
raporu olarak kabul edilebilecektir. 

İlgi : Söz. Madde 92 

Madde 46 * - Buluş bütünlüğü olmaması durumunda Avrupa 
araştırma raporu 

(1) ** Araştırma Bölümü, Avrupa patent başvurusunun, buluş 
bütünlüğü gerekliliğine uymadığı kanısındaysa,Avrupa 
patent başvurusunun ilk olarak istemlerde olmak üzere 
Sözleşmenin 82 nci maddesi kapsamı dahilinde bir 
buluşla veya bir buluşlar grubuyla ilgili bölümleri 
üzerine bir kısmi Avrupa araştırma raporu 
hazırlayacaktır. Ofis, Avrupa araştırma raporu başka 
buluşları kapsıyorsa, kapsayan her buluş için, 
Araştırma Bölümü tarafından saptanan iki haftadan az 
ve altı haftad-ın fazla olmayacak bir süre içinde 
ayrıca bir .araştırma ücretinin ödenmesinin gerekli 
olduğunu haşvimi sahibine bildirecektir. Araştırma 
Bölümü, Avrupa patent başvurusunun araştırma 
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ücretlerinin ödendiği buluşlarla ilgili kısımları için 
Avrupa araştırma raporu hazırlayacaktır. 

(2) 1 inci paragraf uyarınca ödenmiş ücretler, Avrupa 
patent başvurusunun İnceleme Bölümü tarafından 
incelenmesi sırasında başvuru sahibinin geri ödeme 
talep etmesi ve •İnceleme Bölümünün söz konusu 
paragraftaki bildirimin haksız olduğu görüşüne varması 
halinde, geri ödenecektir. 

İlgi : Söz. Madde £2 Yön. Md. 104b/ikinci mükerrer 

•* Bk. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun görüşü G 2/92 (EK I) 
** İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01.02.1978'te yürürlüne girmiştir. 1978 tarih ve 12 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ). 

Madde 47 - Özetin kesin içeriği 

(1) Araştırma Bölümü Avrupa araştırma raporunu hazırladığı 
sırada, özetin kesin içeriğini belirleyecektir. 
(2) Özetin kesin içeriği başvuru sahibine Avrupa araştırma 
raporuyla birlikte iletilecektir. 

İlgi :Söz. Madde 8_5, 9_2, Yön Md.3^, £9 

Bölüm III - Avrupa patent başvurusunun 
yayımlanması 

Madde 48 - Yayxn için teknik hazxrlıklar 
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(1) * Avrupa Patent Ofisi'nin Başkanı, Avrupa patent 
başvurusunun yayını için teknik hazırlıkların ne zaman 
tamamlanmış sayılacağını belirleyecektir. 
(2) Avrupa patent başvurusu, yayın için teknik 
hazırlıkların sona ermesinden önce nihai olarak 
reddedilmişse ya da geri çekilmişse veya geri çekilmiş 
sayılıyorsa, yayımlanmayacaktır. 

İlgi :Söz. Madde £3, Yön.Md. 2j3, 5J3 

* Bk. EPO Başkanı' ııııı 1 •1.12. 1992 tarihli Avrupa patenti 
başvurusunun yayını için teknik hazırlıklarını içeren 
karari. 

Madde 49 - Avrupa patent başvurularının ve Avrupa araştırma 
raporlarının yayımlanış şekli 

(1) Avrupa Patent Ofisi'nin Başkanı, Avrupa patent 
başvurusunun yayımlanış şeklini ve ihtiva ,edecek bilgiyi 
belirleyecektir. Avrupa araştırma raporunun ve özetinin 
ayrı olarak yayınlanması durumunda da bu aynen geçerlidir. 
Avrupa Patent Ofisi'nin. Başkanı özetin yayını için özel 
koşullar şart koşabilecektir. 
(2) Belirlenen Üye ülkeler yayınlanan Avrupa patent 
başvurusunda açıkça belirtilecektir. 
(3) Avrupa patent başvurusunun yayını için teknik 
hazırlıkların tamamlanmasından önce, patent istemleri 
Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin 2 nci paragrafına göre 
değiştirilmişse, yeni ya da değiştirilmiş patent istemleri 
orijinal istemlere ek olarak yayına eklenecektir. 

İlgi : Söz.Madde 85,' 93, Yön.Md. 3J3, 4_7, 53, 6£, 96 
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Madde 50 - Yayınla ilgili bilgilendirme 

(1) * Avrupa Patent Ofisi, Avrupa araştırma raporunun 
yayınının yer aldığı Avrupa Patent Bülteni'nin tarihini 
başvuru sahibine bildirecektir ve bu bildirimde, başvuru 
sahibinin dikkatini Sözleşmenin 94 üncü maddesinin 2 nci ve 
3 üncü paragrafının hükümlerine çekecektir. 
(2) Başvuru sahibi paragraf l'de belirtilen tebligatın 
yapılmamasını taLep edemez. Bildirimde, yayım tarihinden 
daha sonraki bir tarih belirtilmişse bu hata bariz olmadığı 
sürece, inceleme talebinde bulunma süresiyle ilgili olarak 
bu sonraki tarih belirleyici olacaktır. 

İlgi : Söz.Madde 93_, 129 

* İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01. 06.1991'de yürürlüğe girmiştir (1991 tarih ve 4 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi P.esmi Gazetesi) 

Bölüm IV - İnceleme Bölümü tarafından yapılan 
inceleme 

Madde 51 * - İnceleme prosedürü 

(1) Sözleşmenin 96 nc.ı maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca 
yapılan bir çağrıda Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibini, 
arzu ettiği takdirde Avrupa araştırma raporu üzerine görüş 
bildirmeye ve gerekli olduğu takdirde tarifname, patent 
istemleri ve resimlerde değişiklik yapmaya davet 
edecektir. 
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(2). Sözleşmenin 96 ncı maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca 
yapılan herhangi bir davette, İnceleme Bölümü- uygun olduğu 
takdirde başvuru sahibini açıklanan eksiklikleri düzeltmeye 
ve gerektiğinde düzeltilmiş şekliyle tarifnameyi, patent 
istemlerini ve resimleri vermeye davet edecektir. 
(3) Sözleşmenin 96 ncı maddesinin 2 inci paragrafı göre 
herhangi bildirim, uygunsa, Avrupa patentinin verilmesine 
karşı tüm nedenleri içeren geçerli bir beyanı içerecektir. 
(4) ** İnceleme Bölümünün Avrupa patentinin verilmesine 
karar vermesinden önce, başvuru sahibine patenti vermeye 
düşündüğü metni bildirecektir ve bu Bölüm tarafından 
saptanan iki aydan az ve dört aydan fazla olmayan süre 
içinde iletilen metnin başvuru sahibi tarafından 
onaylandığının bildirilmesini isteyecektir. Süre bir kereye 
mahsus olarak başvuru sahibinin bu süre sona ermeden önce 
başvuruda bulunması şartıyla, en fazla iki ay 
uzatılacaktır. 
(5) Başvuru sahibi 4 üncü paragrafta belirtilen süre içinde 
onayını iletmezse, Avrupa patent başvurusu reddedilecektir. 
Bu süre içinde başvuru sahibi İnceleme Bölümünün 
Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin 3 üncü paragrafı uyarınca 
razı olmadığı patent istemleri, tarifname ve resimlerde 
değişiklik önerirse, İnceleme Bölümü, bir karar almadan 
önce, başvuru sahibinden kendisi tarafından belirlenecek 
bir süre içinde görüş belirtmesini isteyecek ve böyle 
yapmasının nedenlerini de belirtecektir. 
(6) ** / . *** Başvuru sahibinin İnceleme Bölümünün teklif 
edilen herhangi bir değişikliği gözönünde bulundurarak 
Avrupa patentini vermeyi düşündüğü metni onayladığı belli 
olduğunda (Yön.Madde 86, paragraf 3), İnceleme Bölümü 
kendisi tarafından saptanan, iki aydan az olmayan ve üç 
aydan fazla . olmayan ve uzatılmayacak bir süre içinde 
patentin verilmesi ve basımı ücretlerini ödemek için 
başvuru sahibini davet edecektir ve ayrıca, onu,, istemlerin 
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işlem dili dışındaki Avrupa Patent Ofisi'nin iki resmi 
diline çevirisini aynı süre içinde vermeye davet edecektir. 
(7) İnceleme Bölümünün Avrupa patentini verme kararı aldığı 
metindeki Avrupa patent başvurusu ondan fazla patent 
istemi içerirse,. İnceleme Bölümü, başvuru sahibini, her 
ilave istem için 6 nci paragrafta şart koşulan süre içinde 
istem ücreti ödemeye, söz konusu ücretler Yönetmeliğin 31 
inci maddesinin 1 inci paragrafına göre ödenmediği sürece, 
davet edecektir. 
(8) Patentin verilmesi için ücret, yazılım için ücret veya 
istem ücretleri zamanında ödenmezse veya çeviri zamanında 
verilmezse, Avrupa patent başvurusunun geri çekilmiş 
sayılacaktır. 
(8a) *+** Belirleme ücretlerinin 6 nci paragrafta 
belirtilen davetin bildirilmesinden sonra vadesi gelmişse, 
Avrupa patentinin verilmesine ilişkin duyuru, belirleme 
ücretleri ödenene kadar yayımlanmayacaktır. Başvuru 
sahibine bununla ilgili bilgi verilecektir. 
(9) Bir yıllık ücretin vadesi, . 6 nci paragrafta 
belirtilen davetten sonra ve, , en yakın Avrupa patentinin 
verilmesine ilişkin duyurunun yayın tarihinden önce geldiği 
takdirde, bu duyuru yıllık ücret ödenene kadar 
yayımlanmayacaktır. Başvuru sahibine bununla ilgili bilgi 
verilecektir. 
(10) 6 nci paragraf uyarınca yapılan İnceleme Bölümünün 
bildirimi, Sözleşmenin 65 inci maddesinin 1 inci 
paragrafına göre bir çeviri talep eden belirlenmiş ülkeleri 
gösterecektir. 
(11) Avrupa patentinin verilmesi kararında, Avrupa patent 
başvurusunun hangi metninin Avrupa patentinin verilmesi 
için zemin oluşturduğu belirtilecektir. 

İlgi Söz. Madde 86, Jl' îl> 1 2 3 > Yön.Md. 25, 3_6, 3_7, 38 
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* îdari Konseyin 01.09.1987'de yürürlüğe giren 05.06.1987 
tarihli kararıyla değişmiştir, (Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1987, 276) 
**' Genişletilmiş Temyiz Kurulunun Kararı G 7/93 (EK I) 
***" İdari Konseyin 01.06.1991'de yürürlüğe giren 07.12.1990, 
tarihli kararıyla en son değiştirilmiştir, (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1991, 4 ve sonrası) 
**** îdari Konsey'in, 01.07.1997'de yürürlüğe giren 
05.12.1996 tarihli kararıyla kabul edilmiştir.(Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 13 ve sonrası). 

Madde 52 - Farklı başvuru sahiplerine Avrupa patentinin 
verilmesi 

Avrupa Patent Sicilinde farklı kişilerin, farklı Üye 
ülkeler için başvuru sahipleri olarak kayıt ;edilmesi 
durumunda, İnceleme Bölümü Avrupa patentini, her üye ülke 
için o ülke adına kayıtlı başvuru sahibine ya da başvuru 
sahiplerine verecektir. 

İlgi : Söz. Madde 59, 97 

Bölüm V - Avrupa patent fasikülü 

Kural 53 * - Avrupa patent fasikülünün biçimi ve yayını 
için teknik hazırlıklar 

Yönetmeliğin 48 inci ve 4 9 uncu maddelerinin 1 inci ve 2 
nci paragrafının hükümleri benzer şekilde Avrupa patent 
fasikülüne uygulanacaktır. Fasikülde Avrupa patentine 
itiraz için tanınan süre de belirtilecektir. 

İlgi : Söz. Madde 98, 99 
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*. İdari Konseyin 10.06.1988 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01.10.1988'te yürürlüğe girmiştir (1988 tarih ve 290 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). Bk. EPO Başkanı'nın 
10.01.1984 tarihli patent tarifname takımı formunu içeren 
ihbarnamesi (1984 tarih ve 88 sayılı Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi) . 

Madde 54 - Avrupa patent belgesi 

(1) Avrupa patentinin fasikülü yayımlanır yayımlanmaz, 
Avrupa Patent Ofisi, patentin sahibine fasiküle 
iliştirilecek bir Avrupa patent belgesi verecektir. Bu 
belge, patentin, patent fasikülünde açıklanan buluş için 
belgede adı geçen kişiye fasikülde belirtilen belirlenmiş 
ülkeler için verildiğini onaylayacaktır. 
(2) Patent sahibi, Avrupa patent belgesinin suretlerinin 
bir idari, ücretin ödenmesi kaydıyla kendisine verilmesini 
talep edebilecektir. 

İlgi : Söz. Madde 9j3 Yön.Md. 62a/mükerrer 

KISIM V - SÖZLEŞMENİN V. KISMI İLE 
İLGİLİ YÖNETMELİK 

Madde 55 * - İtirazın içeriği 

İtiraz bildirimi şunları ihtiva edecektir: 
(a) Yönetmeliğin 26 ncı. maddesinin 2 nci paragrafının (c) 
bendi hükümlerine göi'-j itiraz edenin adı ve adresi ve 
ikametgahının veya asıl iş yerinin bulunduğu ülke; 
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(b-) İtirazın yapıldığı Avrupa patentinin numarası ve patent 
sahibinin adı ve buluş başlığı; 
(c) Avrupa patentine itirazın kapsamı ve itirazın 
dayandırıldığı gerekçeler ve bu gerekçeleri destekler 
nitelikte sunulan görüşler, deliller ve gerçekleri belirten 
bir açıklama, 
(d) itiraz eden kişi bir temsilci atamışsa, Yönetmeliğin 26 
ncı maddesinin 2 nci paragrafının (c) bendi hükümlerine 
göre, onun adı ve iş adresi. 

İlgi : Söz. Madde 99, 100, 105, 133,Yön.Md. 56 

* Bk. Genişletilmiş Temyiz Kurulu kararı I görüşü G 9/91, G 
10/91, G 1/95, G7/95 (EK I) 

Madde 56 * - Kabul edilemez olması nedeniyle itirazın reddi 

(1) İtiraz Bölümü, itiraz bildiriminin Sözleşmenin 99 uncu 
maddesinin 1 inci paragrafı, Yö'netmeliğin 1 inci maddesinin 
1 inci paragrafı ve Yönetmeliğin 55 inci maddesinin alt 
paragrafının (c) bendi . hükümlerine uymadığını veya 
itirazın yapıldığı patentin yeterince tanımlanmadığı 
kanısına varırsa, bu eksiklikler itiraz süresinin sona 
ermesinden önce giderilmediği takdirde, itiraz bildirimini 
kabul edilemez olarak reddedecektir. 
(2) ** İtiraz Bölümü, itiraz bildiriminin paragraf l'de 
belirtilenler dışındaki hükümlere uymadığı kanısına 
varırsa, bunu itiraz eden kişiye bildirecek ve onu, Bölümün 
belirleyeceği süre içinde, tespit edilen eksiklikleri 
gidermeye davet edecektir. İtiraz bildirimi, zamanında 
düzeltilmezse, îtirar. Bölümü bunu kabul edilemez olarak 
reddedecektir. 
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(3) Kabul edilemez olarak bir itiraz bildirimini reddeden 
herhangi bir karar patent sahibine, bildiriminin bir 
nüshasıyla birlikte iletilecektir. 

İlgi : Söz.Madde 101, 105 

* Bk. Genişletilmiş Temyiz Kurulu kararı / görüşü G 9/91, G 
10/91, G 1/95, G 7/95 (EK I) 
** İdari Konseyin 20'.10.1977 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01.02.1978'te yürürlüğe girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Kural 57 - İtiraz incelemesi ile ilgili hazırlık 

(1) * İtiraz Bölümü, itirazı patent sahibine iletecektir ve 
onu, İnceleme Bölümü tarafından belirlenen bir süre içinde 
görüşünü bildirmeye ve gerekirse tarifname, istemler ve 
resimler üzerinde değişiklik yapmaya davet edecektir. 
(2) Bir çok itiraz bildirimi «yapılmışsa, itiraz Bölümü 
bunları 1 inci paragrafta öngörülen iletişimle aynı zamanda 
diğer itiraz edenlere bildirecektir. 
(3) Patent sahibi .tarafından belirtilen görüş ve yapılan 
değişiklikler, uygun olduğu düşünülürse, İtiraz Bölümü 
tarafından saptanan bir süre içinde cevaplandırmaya davet 
edilecek olan diğer ilgili taraflara iletilecektir. 
(4) İtiraz işlemlerinde sırasında bir müdahale dilekçesinin 
olması durumunda, itiraz Bölümü 1 inci paragraftan 3 üncü 
paragrafa kadar olan hükümleri uygulamadan 
vazgeçebilecektir. 

İlgi : Söz. Madde 101, 105, 123 
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* İdari Konseyin 10.06.1988 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01.10.1988'te yürürlüğe girmiştir (1988 tarih ve 290 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 57a * - Avrupa patentinin değiştirilmesi 

Yönetmeliğin 87 nci maddesine zarar vermeyecek şekilde, 
Sözleşmenin 100 üncü maddesinde tanımlanan itirazın 
dayandığı gerekçeler nedeniyle yapılması gereken 
düzeltmelere uyulması koşuluyla tarifname, istemler ve 
resimler, itiraz eden kişi bu gerekçelere göre değişiklik 
istemese bile, değiştirilebilecektir. 

İlgi : Söz.Madde 123, Yön.Md. £6 

* İdari Konseyin 13.12.1994 tarihli kararıyla eklenmiştir, 
01.06.1995'te yürürlüğe girmiştir (Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi 199r), 9ve sonrası.). 

Madde 58 - İtirazın incelenmesi 

(1) Sözleşmenin 101 inci maddesineı yapılan tüm bildirimler 
ve bunların tüm cevapları tüm taraflara iletilecektir. 
(2) * Sözleşmenin 101 inci maddesinin 2 nci paragrafına 

1 göre Avrupa patent sahibine gönderilen herhangi bir 
tebligatta, patent sahibi, gerekli olduğu durumlarda, 
tarifname, istemleri, ve resimleri değiştirilmiş haliyle 
vermeye çağrılabilir. 
(3) Gerekli olduğu durumlarda, Sözleşmenin 101 inci 
maddesinin 2 nci paragrafına göre Avrupa patent sahibine 
gönderilen herhangi bir tebligatta gerekçeli bir açıklama 
bulunacaktır. Uygun olduğu takdirde, bu açıklamada Avrupa 
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patentinin devam ettirilmesine engel bütün sebeplere yer 
verilmelidir. 
(4) ** İtiraz Bölümü, Avrupa patentinin değiştirilmiş 
haliyle devamına karar vermeden önce, ilgili taraflara 
değişiklik yapılmış haliyle patenti devam ettirmek 
niyetinde olduğuna dair bilgi verecek ve onların patentin 
devam ettirilmesi düşünülen metni onaylamamaları halinde, 
onları iki ay içerisinde görüşlerini bildirmeye davet 
ecıecektir. 
(5)*** İtiraz Bölümü tarafından iletilen metnin 
onaylanmadığının ifade edilmesi halinde, itiraz incelemesi 
devam edebilir. Aksi takdirde, İtiraz Bölümü 4 üncü 
paragrafta belirtilen sürenin bitiminde patent sahibinden, 
üç ay içerisinde Avrupa patentinin yeni fasikülünün basım 
ücretini ödemesi ve değiştirilmiş istemlerin işlem dili 
dışındaki Avrupa Patent Ofisi'nin diğer iki resmi diline 
çevirisinin verilmesini isteyecektir. 
(6)**** 5 inci paragrafta belirtilen işlemler zamanında 
yapılmadığı takdirde, bu işlemler, süreye uyulmadığını 
belirten bir bildirimin iki ay içinde iletilmesi ve bu iki 
aylık süre içerisinde yeni Avrupa patent fasikülünün basım 
ücretinin iki katı kadar bir ek ücret ödenmesi halinde, 
geçerli olarak yerine getirilmiş sayılacaktır. 
(7) İtiraz Bölümünün 5 inci paragraf uyarınca, yapacağı 
bildirimde, Sözleşmenin 65 inci maddesinin 1 inci paragrafı 
uyarınca çeviri isteyen belirlenmiş ülkeler 
belirtilecektir. 
(8) Avrupa patentinin değiştirilmiş haliyle devam ettirme 
yönündeki kararda, hangi Avrupa patenti metninin bu patenti 
devam ettirmeye zemin oluşturduğunu belirtecektir. 

Ref: Söz.Md.102, 105, 123 
^Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/92 (Ek-1) nolu kararına 
bakınız. 
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** İdari Konseyin 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe giren 
10.06.1988 tarihli kararıyla değiştirilmiştir (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1988,290 ve sonrası) 
Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/88 (Ek-1) nolu kararma 
bakınız. 
***îdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 
07.12.1990 tarihli kararıyla son olarak değiştirilmiştir. 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 1991,4 ve sonrası). 
Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/90 (Ek-1) nolu kararma 
bakınız. 
****İdari Konseyin 01.04.1989 tarihinde yürürlüğe giren 
08.12.1988 tarihli kararıyla girilmiştir (Avr.Pat.Ofisi 
Resmi Gazetesi 1989,1). 

Madde 59 * - Belgeler için başvuru 
İtiraz işlemlerine taraf olanlardan birinin belirttiği 
belgeler itiraz ihbarnamesiyle ya da yazılı olarak iki 
nüsha olarak dosyalanacaktır. Bu tip belgeler itiraza 
eklenmezse veya Avrupa Patent Ofisi'nin daveti üzerine 
zamanında verilmezse, Avrupa Patent Ofisi bunlara dayanan 
hiç bir iddiayı göz önünde bulundurmamak kararı alabilir. 

İlgi : Söz. Md. 101, 105 

* İdari Konseyin 07.12.1990 tarihli kararıyla değişmiştir, 
01.06.1991'de yürürlüğe girmiştir (1991 tarih ve 4 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 60 - Avrupa Patent Ofisi'nin kendi önergesiyle itiraz 
işlemlerinin devamı 
(1) Avrupa patentinden vazgeçilmiş veya tüm beli 
Ülkeler için hakları sona ermişse itiraz işlemleri; 
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Patent Ofisi'nin patentten vazgeçildiği veya haklarının 
sona erdiğine dair bildiriminden sonra iki ay içinde itiraz 
sahibinin talebi üzerine devam edebilecektir. 
(2)* İtiraz sahibinin ölümü veya hukuki ehliyetini 
kaybetmesi durumunda, itiraz işlemleri Avrupa Patent 
Ofisi'nin kendi önergesiyle, varisler veya yasal 
temsilciler katılmasa bile, devam edebilir. îtiraz geri 
çekildiğinde de aynısı uygulanacaktır. 

İlgi : Söz.Md. 99, 101, 105 

* Bk. Genişletilmiş Temyiz Kurulunun kararları G 4/88, 
G7/91, G 8/91, G 8/93 (EK I) 

Maddo 61 - Avrupa Patentinin devri 
Yönetmeliğin 20 nci maddesi, itiraz süresinde veya itiraz 
işlemleri boyunca yapılan Avrupa Patentinin devri için, 
gerekli düzeltmeler yapılarak uygulanacaktır. 

İlgi : Söz.Md. 2, 99 

Madde 61a * - İtiraz işlemlerindeki belgeler 
Yönetmeliğin III. Kısmının II. Bölümü, itiraz işlemlerinde 
dosyalanan belgeler için gerekli düzeltmeleri yapılarak 
uygulanacaktır. 

İlgi : Söz.Md. 99, 101, 105 

* îdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir, 
01.02.1978'te yürürlüğe girmiştir. (1978 tarih ve 12 sayıl.j,„« 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) . Bk. Genişlet^mJ/şı.^ 
Temyiz kurulu Kararı G 1/91 (EK I) // 

î .. 
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Madde 62 - İtiraz işlemlerinde Avrupa patentinin yeni' 
tarifname takımının biçimi 
Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci 
paragrafları Avrupa patentinin yeni tarifname takımı için 
gerekli düzeltmeler yapılarak uygulanacaktır. 

İlgi : Söz.Md. 103 

Madde 62a * - Bir Avrupa patenti için yeni belge 
Yönetmeliğin 54 üncü .maddesi Avrupa patentinin yeni 
tarifname takımı için gerekli düzeltmeler yapılarak 
uygulanacaktır. 

İlgi : Madde 103 

* İdari Konseyin 20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir, 
01.02.1978'te yürürlüğe girmiştir (1978 tarih ve 12 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 63 - Masraflar 
(1) Masrafların tahsisi itiraz hakkında karar verme 
sırasında ayarlanacaktır. Böyle bir tahsiste, yalnızca 
hakların uygun korunmasını temin etmek için gereken 
harcamalar dikkate alınacaktır. Maliyetler tarafların 
temsilcilerinin ücretlerini de -örçe-̂ re-oe-ktir. 
(2) Destekleyici kanıtlarla beraber bir gider faturası, 
giderleri belirlemek için verilen dilekçeye eklenecektir. 
Bu dilekçe sadece giderleri belirlemek için gerekli olan 
karar verildiğinde kabul edilebilir olacaktır. Gideriör , 
kabul edilebilirlikleri saklanır sağlanmaz . t̂ 'spı-fê r 
edilebilecektir. e .;,/'•. 
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(3) İtiraz Bölümü tarafından, fiyatların belirlenmesiyle 
ilgili verilecek karar için verilen ve dayandığı nedenleri 
belirten bir dilekçe, giderlerin belirlenmesiyle ilgili 
bildirim tarihinden sonraki bir ay içinde, Avrupa Patent 
Ofisine yazılı olarak verilmelidir. Bu dilekçe, giderlerin 
belirlenmesi için verilecek ücretin ödenmesine kadar 
verilmiş sayılmayacaktır. 
(4) îtiraz Bölümü, 3. paragrafta belirtilen dilekçeyle 
ilgili olarak, sözlü işlemler yapmaksızın bir karar 
alacaktır. 

Referans: Söz.Md. 104, 106 

BÖLÜM VI - SÖZLEŞMENİN V I . BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ 

YÖNETMELİK 

Madde 64 - Temyiz b i ld ir imin in İ ç e r i ğ i 

Temyiz t a l e b i , aşağıdaki , b i l g i l e r i kapsayacak t ı r : 

(a) Yönetmeliğin 26 nc ı Maddesinin 2 nc i p a r a g r a f ı n ı n 
hükümleri uyar ınca , temyiz edenin ismi ve a d r e s i 

(c) 

(b) * Karşı çıkılan kararı tanımlayan ve bu kararın 
değiştirilmesinin veya iptal edilmesinin ne ölçüde 
istendiğini belirten bir açıklama. 

Referansa-Söz.Md. 108 R. 65 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G9/92 kararına bakınız. 
(Ek 1) 
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Madde 65 - Temyizin kabul edilemez olması nedeniyle reddi 
(1) *• Temyiz başvurusunun Sözleşmenin 106-108 inci 
maddeleri, Yönetmeliğin 1 inci maddesinin 1. paragrafı ve 
64 üncü maddesinin, (b) alt paragrafına uygun olmaması 
durumunda, eğer Sözleşmenin 108. maddesinde belirtilen 
ilgili süreden önce eksikliklerin her biri tamamlanmazsa, 
Temyiz Kurulu başvuruyu Mkabul edilemez olarak" 
reddedecektir. 

(2) Temyiz Kurulunun, temyiz başvurusunun 64. madde ve alt 
paragraf (a) nın hükümleri uyarınca olmadığı kararına 
varması durumunda, Kurul bunu başvurana bildirecek ve 
Kurulun belirleyeceği bir süre içinde bu eksiklikleri 
tamamlamasını isteyecektir. Başvurunun zamanında 
düzeltilmemesi durumunda, Temyiz Kurulu, başvuruyu "kabul 
edilemez" olarak reddedecektir. 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 9/92 kararına bakınız. 
(Ek 1) 

Madde 66* -Temyiz Başvurularının İncelenmesi 
(1) Aksi sağlanmadığı takdirde, temyizle ilgili karar .veren 
bölümün nezdindeki işlemlerle ilgili hükümler, temyiz 
işlemlerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra geçerli 
olacaktır. 

(2) Yazılı karar, Temyiz Kurulu Başkanı ve Temyiz Kurulu 
Kayıt Ofisindeki yetkili bir görevli tarafından 
imzalanacaktır. Karar, aşağıdaki bilgileri içerecektir. 

(a) Temyiz Kurulu tarafından verildiğine dair bir ifade, 

(b) Kararın alındığı tarih; 
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(c) Başkanın ve görev alan diğer Temyiz Kurulu üyelerinin 
isimleri; 

(d) Tarafların ve temsilcilerinin isimleri; 

(e) Üzerinde karar verilecek olan konularla ilgili bir 
açıklama; 

(f) Delillerin bir özeti; 

(g) Nedenler; 

(h) Temyiz Kurulunun uygun gördüğü durumlarda giderler 
hakkındaki kararı da içeren talimatı. 

Referans: Söz.Md. 110, 111 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 7/91, G 8/92, G 10/91, G 
9/92, G 8/93, G 6/95 görüş/kararlarına bakınız. (Ek 1) 

Madde 67 - Temyiz ücretlerinin iade edilmesi, 

Başvuru ücretlerinin iade edilmesi, karşılıklı olarak 
gözden geçirme veya Temyiz Kurulunun temyiz başvurusunu 
"kabul edilebilir" olarak görmesi durumunda, eğer böyle bir 
ücret iadesi esasa ilişkin bir işiem hatasi nedeniyle adil 
olacaksa teklif edilecektir. Karşılıklı olarak gözden 
geçirme durumunda, iade etme, kararına itiraz edilen daire 
tarafından, diğer durumlarda ise Temyiz Kurulu tarafından 
teklif edilecektir. 

Referans: Söz.md. 109, 111 
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BÖLÜM VII - SÖZLEŞMENİN VII. BÖLÜMÜYLE 

İLGİLİ YÖNETMELİK 

Bölüm 1 - Avrupa Patent Ofisinin Kararları ve 
Tebliğleri 

Madde 68 - Kararların ŞeJcli 

(1) Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerin sözlü 
yapılması durumunda, karar sözlü olarak verilebilir. Daha 
sonra, karar, taraflara yazılı olarak bildirilecektir. 

(2) Avrupa Patent Ofisinin temyize açık olan kararları 
gerekçelendirilecek ve temyiz imkanıyla ilgili yazılı bir 
buldurum beraberinde bulunacaktır. Bildirim ayrıca, 
metinleri eklenecek olan Sözleşmenin 106-108 inci 
maddelerinin hükümlerine tarafların dikkatini çekecektir. 
Taraflar bildirimin ihmalini isteyemezler. 

Referans: Söz.md. 91, 97, 102, 104, 111, 112 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 12/91 kararına bakınız. 
( E k i ) . '. • 

Madde 69* - Hakların kaybının saptanması 

(1) ** Avrupa Patent Ofisinin, Sözleşmeden kaynaklanan 
herhangi bir hakkın kaybedildiğini saptaması durumunda, 
Avrupa Patent başvurusunun reddi veya Avrupa patentinin 
verilmesi, iptali veya idamesi veya kanıt toplama ile 
ilgili herhangi bir kararı göz önüne almaksızın, bu kaybı, 
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Sözleşmenin 119 uncu Maddesi hükümleri uyarınca ilgili 
kişiye bildirecektir. 

(2) İlgili kişinin, Avrupa Patent Ofisinin kararını hatalı 
olarak bulması durumunda, 1. paragrafta belirtilen 
bildirimin iletilmesinden sonraki 2 ay içinde konu hakkında 
Avrupa Patent Ofisinin kararı için başvuracaktır. Böyle bir 
karar, sadece Avrupa Patent Ofisinin bu başvuruda bulunan 
kişiyle ayın görüşte bulunmaması durumunda verilecektir; 
aksi takdirde Avrupa Patent Ofisi, kararı için başvuruda 
bulunan kişiyi bilgilendirecektir. 

Referans: Söz.md. 14, 77, 79, 86, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 
105, 110, 121, 122, 124, 135, 136, 157, 162 R. 90, 101 

* 16/85 nolu yasal ihbarnameye bakınız, (ek 1) 

** Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 1/90 görüşüne bakınız. 
(Ek 1) 

Madde 70 * - İmza, isim, mühür 

(1) Avrupa Patent Ofisinin herhangi bir kararı, bildirimi 
ve tebligatı, sorumlu görevli tarafından imzalanacak ve 
sorumlu çalışanın ismi belirtilecektir. 

(2) 1. paragrafta belirtilen belgelerin görevli tarafından, 
bilgisayar yoluyla ' hazırlanması durumunda, bir mühür 
imzanın yerini alabilir. Belgelerin bilgisayar tarafından 
otomatik olarak hazırlanması durumunda, görevlinin ismine 
ihtiyaç duyulmayabilir. Aynı durum, önceden basılmış 
tebligat ve bildirimler için de geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 2 2 0 -

Referans: Söz.md. 90, 91, 96, 97, 101, 102, 110, 115, 124, 
128, 162 

* İdari Konseyin 01.10.1988'de yürürlüğe giren 10.06.1988 
tarihli kararıyla değiştirilmiştir. 

Bölüm II - Sözlü İşlemler ve Kanıt Toplama 

Madde 71 * - Sözlü İşlemler İçin Çağrx 

(1) ** Taraflar Sözleşmenin 116'ncı maddesinde öngörülen 
sözlü işlemlere çağrılacak ve dikkatleri bu maddenin 2. 
paragrafına çekilecektir. Taraflar daha kısa süre üzerinde 
anlaşmaya varamazlarsa, çağrının bildiriminden itibaren en 
az iki ay verilecektir. 
(2) Eğer EPO nezdinde sözlü işlemlere zamanında çağrılmış 
olan bir taraf çağrılmamış olarak görünürse, işlemler onsuz 
"devam edebilir. 

Referans: Söz.md. 114, 116 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 6/95 kararına bakınız. 
(Ek 1) 

**' İdari Konseyin 01.10.1998 tarihinde yürürlüğe giren 
10.06.1998 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. 

*** Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 4/92 .görüşüne bakınız. 
(Ek 1) 

Madde 71a * - İşlemler için Hazxrlxk 
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(1) Avrupa Patent Ofisi çağrıyı hazırlarken, alınacak olan 
kararın amaçları için kendi görüşünün tartışılmasını 
gerektiren noktalara dikkati çekecektir. Aynı zamanda, 
sözlü işlemlerin hazırlanmasında, yazılı sunuşların 
yapılması için son bir tarih belirlenecektir. Yönetmeliğin 
84 üncü maddesi uygulanmayacaktır. Bu tarihten sonra 
sunulan yeni gerekçeler ve delillerin, eğer işlemlerin 
konusu değiştiği için kabul edilmemişse, göz önüne alınması 
gerekmez. 

(2) Başvuru sahibine veya patent sahibine patentin 
verilmesini veya idamesini engelleyen nedenlerin 
bildirilmesi durumunda, bu kişi, 1. paragrafın 2. 
Gümlesinde belirtilen tarihe kadar, sözleşmenin gereklerini 
karşılayan belgeleri sunmaya çağrılabilecektir. 1. 
paragrafın 3-4 cümleleri de gerekli düzeltmeler yapılarak 
uygulanacaktır. 

* İdari Konseyin 01.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 
13.12.1994 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1995 tarih ve 9 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi. 

•** Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 6/95 kararına bakınız. 
(Ek 1) Yön.madde 72. Avrupa patent Ofisi tarafından 
delillerin toplanması 

Madde 72 - Avrupa Patent Ofisi tarafından Delillerin 
Toplanması 

(1) Avrupa Patent Ofisinin tarafların, tanıkların veya 
uzmanların sözlü delillerini, dinlemeyi veya bir soruşturma 
yapmayı gerekli gördüğü durumlarda, yapmak istediği 
soruşturmayı, ilgili kanıtları ve soruşturmanın tarihini, 
saatini, ve yerini belirlemeyle ilgili bir karar alacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Eğer bir tarafça şahit ve uzmanların dinlenmesi talep 
ediliyorsa, Avrupa Patent Ofisi, talepte bulunan tarafın, 
kendi dinletmek istediği tanık ve uzmanların isim ve 
adreslerini.Avrupa Patent Ofisi'ne bildirmesi gerektiği bir 
süreyi belirleyecektir. 

(2)* Daha kısa bir süreye karar verilmezse, bir tarafa, 
tanığa veya uzmana kanıt vermek için en az 2 aylık çağrı 
bildirimi gönderilecektir. 

Çağrı aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

a) 1. paragrafta belirtilen kararın, özellikle istenilen 
soruşturmanın tarih, zaman ve yerini gösteren ve 
tarafların, tanıkların ve uzmanların dinleneceği konuları 
belirten bir özeti; 

b) İşlemlerdeki tarafların isimleri ve tanıklar veya 
uzmanların Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin 2 nci. 
paragrafından 4 üncü paragrafına kadar olan hükümleri 
uyarınca talep edebilecekleri hakların özellikleri; 

c) Tarafın, tanığın veya uzmanın kendi oturduğu ülkedeki 
yetkili mahkeme tarafından dinlenmeyi talep edebileceğini 
gösteren bir ifade ve bu kişinin, bu mahkeme huzuruna 
çıkmaya hazır olup olmadığını, Avrupa Patent Ofisine, Ofis 
tarafından belirlenecek bir zaman dilimi içinde bildirmesi 
gereği . 

(3) Bir tarafın, tanığın veya uzmanın dinlenebilmesinden 
önce, dinlenecek kişi, Avrupa Patent Ofisinin, kendi 
oturduğu ülkedeki yetkili mahkemeden kendisinin 
kanıtlarının yeminli veya eşit bir bağlayıcı biçimde 
yeniden incelenmesini talep edebileceği hakkında 
bilgilendirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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(4) Taraflar, bir soruşturmaya katılabilir ve tarafların, 
tanıkların ve uzmanların ifadeleri alınırken ilgili sorular 
sorabilirler. 

Referans: Söz.md. 117, 131. 

* tdari Konseyin, 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe 
10.06.1988 tarihli kararıyla (1988 tarih ve 294 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) değiştirilmiştir 

Madde 73 - Uzmanların Görevlendirilmesi 

(1) Avrupa Patent Ofisi, atayacakları uzmanın hazırlayacağı 
raporun hangi şekilde sunulacağına karar verecektir. 

(2) Uzmanın referanslarının şartları aşağıdaki bilgileri 
içerecektir: 

a) Görevinin kısa bir tanımlaması; 

b) Uzman raporu için verilen zaman sınırı; . 

c) İşlemdeki tarafların isimleri; 

d) Yönetmeliğin '74 üncü maddesinin 2 nci paragrafından 4 
üncü paragrafına kadar olan hükümleri uyarınca talep 
edilebilen hakların özellikleri 

(3) Herhangi bir yazılı raporun kopyası taraflara 
sunulacaktır. 

(4) Taraflar bir uzmana itiraz edebilirler. İlgili Avrupa 
Patent Ofisi Bölümü, bu itirazla ilgili karar verecektir. 

giren 
sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 19.0) 



- 2 2 4 -

Referans: Söz.md. 117 

Madde 74 - Delillerin Toplanması Giderleri 

(l)Avrupa Patent Ofisi tarafından delillerin toplanması, 
delillerin toplanması için başvuruda bulunan taraf 
tarafından giderlerin tahmin edilmesi yoluyla belirlenecek 
bir miktarın ödenmesi şartına bağlanabilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi tarafından çağrı yapılan ve anılan 
Ofis nezdinde ifade veren tanıklar ve uzmanlar seyahat ve 
barınma giderlerinin karşılanması hakkına sahip 
olacaklardır. Bu harcamalar için bir avans da 
verilebilecektir. İlk cümle Avrupa Patent Ofisi önünde 
çağrılmadan ifade veren ve tanık ve uzman olarak dinlenen 
tanık ve uzmanlar için geçerli olacaktır. 

(3) İkinci paragraf uyarınca, ödeme 'hakkına sahip olan 
tanık*lar ayrıca, kazanç kayıpları için tazminat hakkına ve 
uzmanlarda işleri için ücret hakkına sahip olacaklardır. Bu 
ödemeler, tanıklara ve uzmanlara görevlerini veya işlerini 
tamamladıktan sonra verilecektir. 

(4) * İdari Konsey, paragraf 2 ve 3'ün hükümlerinin 
uygulanmasını düzenleyen ayrıntıları belirleyecektir. Bu 
paragraflar gereğince " ödemeler, Avrupa Patent Ofisi 
tarafından yapılacaktır. 

Referans: Söz.md. 117 R 72, 73 

*• İdari Konseyin 21.10.1977 tarihli, tanıklara ve 
uzmanlara, ödenebilecek tazminat ve ücretlerle ilgili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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yönetmeliğine bakınız. (1983 tarih ve 102 sayılı Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

Madde 75 - Delillerin Korunması 

(1) Talep üzerine, Avrupa Patent Ofisi, delil toplamanın 
zor hatta imkansız olduğu endişesinin olduğu durumlarda, 
mevcut bir Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa patentinin 
göz önüne alınması talebinde bulunulacağı bir kararı 
etkileyecek delilleri korumak amacıyla, gecikmeden, sözlü 
delilleri dinleyebilir ve soruşturmalar yapabilir. 
Önlemlerin alınacağı tarih patent için başvurana veya 
patent sahibine, bu kişinin katılabilmesi için yeterli olan 
süre içinde bildirilecektir. 0 kişi ilgili sorular 
sorabilir. 

(2) Talep aşağıdaki bilgileri içerecektir. 
a) Yönetmeliğin 26 ncı Maddesinin, 2(c) paragrafı uyarınca, 
bulunan kişinin adı ve adresi ile ikamet veya işyerinin 
merkezinin bulunduğu ülke; 
b) Söz konusu Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa Patenti 
hakkında yeterli tanımlama; 
c) Delillerin toplanacağı konuların belirlenmesi; 
d) Kanıt toplamada kullanılacak yöntemin"özellikleri; 
e) Kanıt toplanmasının daha zor veya imkansız olduğu 
endişesinin gerekçesini oluşturan bir ifade. 

(3) Kanıtın korunması ücreti ödenene kadar talep yapılmış 
farzedilmeyecektir. 

(4) Talep hakkında karar alma ve bundan dolayı ortaya 
çıkacak delil toplama işlemi ile ilgili, saptanacak 
gerçeklerden etkilenecek kararı alması gereken Avrupa 
Patent Ofisi birimi görevli olacaktır. Anlaşmanın, Avtupa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde delil toplama ile ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır. 

Referans: Söz.md. 117 

Madde 76 - Sözlü İşlemlerin tutanakları ve delil toplama 

(1) Sözlü işlemlerin VP delil toplamanın tutanakları, sözlü 
işlemlerin veya delil toplamanın esaslarını, tarafların 
ilgili beyanlarını, tarafların, tanıkların veya uzmanların 
ifadelerini ve soruşturmanın sonuçlarını içerecek şekilde 
oluşturulacaktır. 

(2) Bir tanığın, uzmanın veya tarafın ifadesinin 
tutanakları, bu kişinin de bunları incelemesi için ona 
okunacak veya sunulacaktır. Tutanaklarda bu formalitenin 
yerine getirildiği ve ifadeyi veren kişinin de tutanakları 
onayladığı belirtilecektir. Bu onayın verilmemesi 
durumunda, kişinin itirazları not düşülecektir. 

(3) Tutanaklar, tutanakları düzenleyen görevli ve sözlü 
işlemleri veya delil toplama işlemini yürüten görevli 
tarafından imzalanacaktır. 

(A) Taraflara, tutanakların bir kopyası verilecektir. 

Referans: Söz.md.116, 117 

Bölüm III - Bildirimler 

Madde 77 - Bildirimler hakkında genel hükümler 

(1) * Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemlerde, yapılacak 
olan herhangi bir tebligat ya asıl belge seklinde, ya da 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Avrupa Patent Ofisi tarafından onaylanmış veya Avrupa 
Patent Ofisinin mührünü taşıyan bir kopyası veya böyle bir 
mührü taşıyan bilgisayar çıktısı şeklinde olacaktır: 
Tarafların kendilerinin hazırladığı belgelerin böyle bir 
onaya gereksinimi yoktur. 

(2) Bildirim, aşağıdaki şeklide yapılacaktır: 
a) Yönetmeliğin 78 inci Maddesi uyarınca postayla; 
b) Yönetmeliğin 79 uncu Maddesi uyarınca, Avrupa Patent 
Ofisinin bürolarına teslim yoluyla; 
c) Yönetmeliğin 80 inci Maddesi uyarınca kamu duyurusu 
yoluyla, veya 
d) Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından belirlendiği 
şekilde çeşitli iletişim araçlarıyla ve Avrupa Patent Ofisi 
Başkanın bu araçların kullanımını düzenleme ile ilgili 
belirlediği şartlar uyarınca 

(3) Üye ülkelerden birinin merkezi sınai mülkiyet Ofisi 
aracılığıyla yapılacak olan bir bildirim, söz konusu ofise, 
ulusal işlemlerde geçerli hükümler uyarınca yapılacaktır. 

Referans: Söz.md.119 

İdari Konseyin 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe giren 
10.06.1988 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1988 tarih 
ve 290 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

İdari Konseyin, 01.06.1998 tarihinde yürürlüğe giren 
07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih 
ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 78* - Posta Yoluyla Bildirim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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(1) Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından karar verildiği 
gibi, temyiz, çağrı ve diğer belgeler için bir zaman 
sınırına bağlı olan kararlar, iadeli taahhütlü mektupla 
bildirilecektir. Posta yoluyla yapılan tüm bildirimler, 
paragraf 2'de bahsedilenler hariç, taahhütlü mektupla 
yapılacaktır. 

(2) Üye ülkelerin birinin sınırları içinde ikameti veya 
işyeri merkezi bulunmayan ve Sözleşmenin 133 üncü 
maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca temsilci atamamış 
kişilerin adresleriyle "ilgili olan tebligatlar, alıcı 
Avrupa Patent Ofisi'ne bildirilen son adresini taşıyan 
normal bir mektup gibi bildirilecek bir belgenin 
postalanmasıyla gerçekleşecektir. Alıcıya teslim etmenin 
imkansız olmasından dolayı, mektup gönderene geri gelse 
bile tebligat, gönderme işlemi tamamlandığında, yerine 
getirilmiş farzedilecektir. 

(3) Bildirimin iadeli veya iadesiz taahhütlü mektupla 
gerçekleştirilmesi durumunda mektup alıcıya ulaşmazsa veya 
daha ileri bir tarihte ulaşırsa, bu tebligat alıcıya 
postalanmasını .takip eden 10 günde teslim - edilmiş 
sayılacak, bir ihtilaf durumunda, mektubun gideceği yere 
ulaştığını saptama veya mektubun alıcıya ulaştığı tarihi 
belirleme görevi Avrupa Patent Ofisine düşecektir. 

(4) îadeli veya iadesiz taahhütlü mektupla yapılan bir 
bildirim, mektubun alındısı red bile edilse, gerçekleşmiş 
farzedilecektir. 

(5)' Postayla bildirim bu Maddenin hükümleri kapsamına 
girmediği sürece, bildirimin yapıldığı bölgenin ait olduğu 
devletin kanunu geçer.! i olacaktır. 

Referans: Söz.md.119 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Avrupa Patent Ofisi Başkanının vekili olmayan başvuru 
sahipleriyle yazışma amacıyla adres kullanımıyla ilgili 
23.10.1980 tarihli duyurusuna bakınız. (1980 tarih ve 387 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 79 - Elden Teslim Edilen Bildirim 

Bildirim, Avrupa Patent Ofisinin kuruluşlarında, alıcıya 
elden teslim edilebilir, alıcı bildirimi aldığını beyan 
eder. Bildirim, alıcı bildirimi almayı : veya aldığını 
onaylamayı red bile etse gerçekleşmiş farzedilecektir. 

Referans: Söz.md.119 

Madde 80 - Kamu Bldirimi 

(1) Alıcının adresinin belirlenememesi veya tebligatın 
Yönetmeliğin 78 inci maddesinin,1 inci paragrafı uyarınca, 
Avrupa Patent Ofisinin ikinci bir girişiminden sonra bile 
gerçekleşmesinin imkansız olduğunun ortaya çıkması 
durumunda bildirim, kamu ilanıyla gerçekleşecektir. 

(2) ** Avrupa Patent Ofisi Başkanı kamu ilanın nasıl 
verileceğini ve sona ermesiyle birlikte belgenin tebliğ 
edilmiş sayılacağı bir aylık sürenin başlangıç tarihini 
belirleyecektir. 

Referans: Söz.md.119 

* İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 
07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih 
ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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** Avrupa, Patent Ofisi Başkanının, Yön.Madde 80 uyarınca, 
kamu tebligatıyla ilgili 11.01.1980 tarihli kararına 
bakınız. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1980, 36) 

Madde 81 - Temsilcilere Bildirim 

(1) Bir temsilcinin atanması durumunda, bildirimler, bu 
kişiye gönderilecektir. 

( 2 ) Böyle birkaç temsilcinin tek bir ilgili taraf için 
atanması durumunda, bu kişilerden birine gönderilen 
bildirim yeterli olacaktır. 

tarafın ortak bir temsilcisi olması 
temsilciye gönderilecek tek bildirim 

Referans: Söz.md.119 

Madde 82 - Bildirimdeki Düzensizlikler 

Bir belgenin alıcıya ulaşması durumunda, Avrupa Patent 
Ofisi bu belgenin kanuna uygun olarak tebliğ edildiğini 
kanıtlayamıyorsa veya tebligatla ilgili hükümler yerine 
getirilmemişse, belge, Avrupa Patent Ofisi tarafından 
alınış tarihi olarak belirlenen tarihte bildirilmiş 
sayılacaktır. 

Referans: Söz.md.119 

Bölüm IV —Zaman Sınırı 

Madde 83 - Zaman Sınırlarının Hesaplanması 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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(1) Süreler yıl, ay, hafta veya gün olarak belirlenecektir. 
I 

(2) Hesaplama işlemi, bir işlem aşamasının veya diğer bir 
sürenin bitimi olan ilgili olayın gerçekleştiği günün 
ertesi gününde başlayacaktır. İşlem aşamasının bir bildirim 
olması durumunda, aksi öngörülmediği takdirde, olay, tebliğ 
edilen belgenin alınışı olarak kabul edilecektir. 

(3) Sürenin bir yıl veya belli sayıda yıllar olarak ifade 
edilmesi durumunda, süre söz konusu olan olayın 
gerçekleştiği tarihin ayı ve günüyle aynı olan bir sonraki 
yılın ayı ve gününde sona erecektir; şu şartla ki, sonraki 
ilgili ay aynı numaralı bir güne sahip değilse, süre ayın 
son günü sona erecektir. 

(4) * Sürenin bir ay veya belli sayıda aylar olarak ifade 
edilmesi durumunda, süre ilgili ayın söz konusu olayın 
gerçekleştiği ayın aynı numaralı gününde sona erecektir, şu 
şartla ki, eğer bir sonraki ilgili ay aynı numaralı güne 
sahip değilse, süre ayın son gününde sona erecektir. 

(5) Sürenin bir hafta veya belli sayıda haftalar 
ifade edilmesi durumunda, süre, bir sonraki ilgili 
söz konusu olayın gerçekleştiği günle aynı olan 
sona erecektir. 

Referans: Yön.md.120 

No - 5/93 nolu yasal ihbarnameye bakınız. (Ek 2) 

Madde 84 - Zaman Sınırlarının Süresi 

halinde 
haftanın 
gününde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Sözleşmenin veya Yönetmeliğin, bir sürenin Avrupa Patent 
Ofisi tarafından belirlenmesini öngördüğü durumda, böyle 
bir süre iki aydan az veya 4 aydan fazla olmayacaktır; 
belli özel koşullarda, bu süre 6 aya kadar çıkabilir. 

Belli özel durumlarda, süre, böyle bir sürenin bitiş 
tarihinden önce talep yapılmak şartıyla uzatılabilir. 

Referans: SÖz,md.120 R. 7la/1.mükerrer 

Madde 85 * - Zaman Sınırlarının Uzatılması 

(1) *• Zaman sınırının, Sözleşmenin 75 inci Maddesinin, 1(a) 
paragrafı kapsamında olan Avrupa Patent Ofisi başvuru 
Ofislerinden birinin, belgelerin alınması için açık 
olmadığı veya paragraf 2'de belirtilen nedenlerin dışındaki 
nedenlerden dolayı normal postanın ulaşmadığı bir günde 
bitmesi durumunda, zaman sınırı, tüm başvuru ofislerinin 
belgelerin alınması için açık olduğu ve normal postanın 
teslim edildiği günden spnraki ilk güne kadar 
uzatılacaktır. 

(2) ** Bir zaman sınırının, bir üye ülkede veya bir üye 
ülke ve Avrupa Patent Ofisi arasındaki posta tesliminde 
genel bir kesinti veya bunun sonucunda bir kopukluk 
oluştuğu bir tarihte sona ermesi durumunda, zaman sınırı, 
ilgili ülkede ikamet eden veya o ülkede, bir işyeriyle 
birlikte bir temsilci atayan taraflar için, genel 
kesintinin veya kopukluğun sona ermesinden sonraki ilk güne 
kadar uzatılacaktır. İlk cümle, Sözleşmenin 177 inci 
Maddesinin 5 inci paragrafında belirtilen süreye gerekli 
değişiklik yapıldıktan sonra uygulanacaktır. İlgili 
ülkenin, Avrupa Patent Ofisinin bulunduğu ülke olması 
durumunda, bu hüküm bütün taraflar için geçerli olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Yukarıda belirtilen sürenin uzunluğu, Avrupa Patent Ofisi 
Başkanının belirlediği gibi olacaktır. 

(3) ** İşlemlerin Sözleşmenin 75 inci maddesinin 1(b) veya 
2 (b) paragrafları uyarınca yetkili bir merci tarafından 
gerçekleşmesi durumunda, paragraf 1 ve 2, sözleşmede 
öngörülen zaman sınırlarına gerekli değişiklik yapıldıktan 
sonra uygulanacaktır. 

(4) Doğal afet gibi istisnai bir olayın veya bir grevin 
Avrupa Patent Ofisinin normal işleyişini kesmesi veya 
aksatmasindan dolayı Ofisten taraflara gönderilecek zaman 
sınırının bitiş tarihiyle ilgili bir' tebliğin gecikmesi 
durumunda, böyle bir zaman süreci içinde tamamlanacak 
işler, gecikmiş bildirimin iletilmesinden sonraki bir ay 
içinde tamamlanabilir. 

Böyle bir kesinti veya aksaklığın başlangıç ve bitiş 
tarihi, Avrupa Patent Ofisi Başkanının belirlediği gibi 
olacaktır. 

Referans: Söz.md.120 

* 5/93 nolu revhukuki görüş ihbarnameye bakınız. (Ek 2) 

**İdari Konseyin 01.08.1987 (Avrupa Paten't Ofisi Resmi 
Gazetesi 1987, 278) tarihinde yürürlüğe giren 05.06.1987 ve 
01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1991,4) ve 
01.06.1995'te - yürürlüğe giren 13.12.94 tarihli (Avrupa. 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1995,9) kararlarıyla 
değiştirilmiştir. 
**'*10 .12 . 84' te yürürlüğe giren 14.2.85 tarihli İdari Konsey 
kararla konulmuştur (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 
198 5,33) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 
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Maddo 85a * - Ücretlerin Ödenmesi için Ek Süre 

(1) Başvuru, araştırma, belirleme veya ulusal temel 
ücretlerin Sözleşmenin 78 inci Maddesinin, 2nci paragrafı, 
79 uncu Maddesinin 2 nci paragrafı, Yönetmeliğin 15 inci 
maddesinin 2 nci paragrafı veya 104 üncü Maddesinin (b) , 
1(b) ve (c) paragrafında öngörüldüğü, zaman sınırları içinde 
ödenmemesi halinde, bu ücretler, bu zaman sınırına 
uyulmadığını belirten bildirimin iletilmesinden sonraki bir 
aylık ek süre içinde, ek bir. ücret ödemek şartıyla 
ödenebilir. 

(2) Başvuru sahibinin paragraf 1 uyarınca, vazgeçtiği 
bildirimler göz önüne alındığında belirleme ücretleri, 
paragraf l'de belirtilen normal zaman sınırlarının bitiş 
tarihinden itibaren iki aylık ek süre içinde, bu süre 
içinde ek bir ödeme yapılması şartıyla, ödenebilir. 

Referans: Söz.md.jK), £1, 120 

* îdari Konseyin 01.04.89 tarihinde yürürlüğe giren 
08.12.1988 tarihli (1989 tarih ve 1 sayılı Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi ve 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe 
giren 07.12.1990 tarihli kararlarıyla (1991 tarih ve 4 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 
değiştirilmiştir. 5/93 rev noluhukuki görüş ihbarnameye 
bakınız. (Ek 2) 

Madde 85b * - İnceleme Talebinin Yapxlması İçin Ek Süre 

İnceleme talebinin, Sözleşmenin 94 üncü Maddesinin, 2 nci 
paragrafı veya Yönetmeliğin 104 üncü Maddesinin (b) 
1(d)paragrafında öngörülen zaman sınırı içinde yapılmaması 
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halinde, bu talep zaman sınırına uyulmadığını belirten 
bildirimin iletilmesinden itibaren bir aylık ek süre 
içinde, bu süre içinde ek ödemenin yapılması şartıyla 
yapılabilir. 

Referans: Söz.md.120 

*Son olarak idari konseyin, 01.06.1991 tarihinde 
yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla 
değiştirilmiştir (1991 tarih ve 4 sayılı Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi) . 

Bölüm V - Değişiklikler ve Düzeltmeler 

Madde 86 - * Avrupa Patent Başvurusunun Değiştirilmesi 

(1) Başvuru sahibi, Avrupa araştırma raporunu almadan önce, 
bir başvurunun tarifnamesini, istemleri veya resimleri 
aksinin öngörüldüğü durumlar hariç değiştiremez. 

(2) Avrupa araştırma raporunu aldıktan sonra ve İnceleme 
Bölümünden ilk bildirimi almadan önce, başvuru sahibi, 
kendi rızasıyla, tarifnameyi, istemleri ve resimleri 
değiştirebilir. 

(3) İnceleme Bölümünden ilk bildirimin alınmasından sonra, 
başvuru sahibi, değişikliğin bildirime verilen cevapla aynı 
tarihte yapılması koşuluyla, tarifnameyi, istemleri ve 
resimleri-, bir sefere #mahsus kendi rızasıyla 
değiştirilebilir. Daha sonra hiçbir değişiklik, İnceleme 
Bölümünün izni olmaksızın yapılamaz. 

(4) ** Değiştirilen istemler, ilk talep edilen buluş ya da 
genel nitelikte bir buluş fikri etrafında şekillenen 
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buluşlar grubuyla ilgili olmayan, araştırılmamış konularla 
ilgili olamaz. 

Referans: Söz.md. 92, 96, 123 R. 41, 49, 51, 57 a/mükerrer 

* 4-80 -nolu (Ek 2)hukuki görüş ihbarnameye ve Genişletilmiş 
Temyiz Kurulunun G 3/89, G 11/91, G 7/93 (Ek 1) 
görüş/kararına bakınız. > ... • 

*'* idari Konseyin 01.06."l995' te yürürlüğe giren 13.12.1994 
tarihli kararıyla eklenmiştir.(1995 tarih ve 9 sayılı 
Avrupa. Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 87* Farklı ülkeler için farklı istem, tarifname ve 
resimler. 

Belirlenen üye ülkelerin bir veya bir kaçı göz önüne 
alındığında, Avrupa Patent Ofisinin, Önceki bir Avrupa 
Patent başvurusunun Sözleşmenin 54 üncü maddesinin 3 ve 4 
üncü paragrafları gereğince tekniğin bilinen durumunun bir 
bölümünü oluşturduğunu saptaması veya Sözleşmenin 139 uncu 
maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca bir hakkın varlığı 
hakkında bilgilendirilmesi durumunda, Avrupa Patent 
başvurusu veya Avrupa Patenti böyle bir devlet veya 
devletler için istemleri ve Avrupa Patent Ofisi gerekli 
görürse, diğer belirlenen üye ülkelerdekilerden farklı bir 
tarifname ve resimleri kapsayabilir. 

Referans: Söz.md.96, 98, 101, 103, 123 R. 57 a/mükerrer 

İdari Konseyin 01.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 
13.12.1994 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1995 tarih 
ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi, Resmi Gazetesi). 
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Madde 88 - Avrupa Patent Ofisine verilen belgelerdeki 
hataların düzeltilmesi 

Avrupa Patent Ofisine verilmiş olan herhangi bir belgedeki 
dilbilimsel ve kopyalama hataları ve yanlışlıklar, talep 
üzerine düzeltilebilir. Fakat böyle bir düzeltme için 
yapılan bir talep tarifname, istemler ve resimlerle 
ilgiliyse, düzeltme, düzeltme olarak istenilenden başka 
hiçbir şeyin istenmediğini belirten . bir şekilde açık 
olmalıdır. 

Referans: Söz.md.78:, £8_, 91 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 3/89, G 11/91, G 2/95 
görüş / kararına bakınız (Ek 1) 

Madde 89 Kararlardaki hataların düzeltilmesi 

Avrupa Patent Ofisinin kararlarında, sadece dilbilimsel 
hatalar, kopyalama hataları ve belirgin olan hatalar 
düzeltilebilir. 

Referans: Söz.md.91, 97, 102, 104, 111, 112 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G 8/95 kararına bakınız. 
(Ek 1) 

Bölüm VI - İşlemlerin Kesilmesi 

Hadde 90 - İşlemlerin Kesilmesi 

(1) Avrupa Patent Ofisi nezdindeki işlemler şu durumlarda 
kesilecektir: 
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a)_Bir Avrupa patentinin veya başvurusunun sahibi veya 
ulusal kanunla onun adına hareket etmeye yetkili olan 
kişinin ölümü veyahukuki görüş yetersizliği durumunda. 
Yukarıdaki olayların Sözleşmenin 134 üncü Maddesi uyarınca 
atanan bir .temsilcinin yetkisini etkilemediği durumda 
işlemler, ancak böyle bir temsilcinin başvurusuyla 
kesilecektir. 

b) Kendi mal varlığına karşı gerçekleşen bazı olaylardan 
dolayı bir Avrupa Patenti başvurusu veya patentinin 
sahibinin ' Avrupa Patent Ofisindeki işlemlere devam 
etmesininhukuki görüş nedenlerden dolayı engellenmesi 
durumunda 

c) ** Bir Avrupa Patent başvurusu veya patentinin sahibinin 
temsilcisinin ölüm veyahukuki görüş yetersizliği veya bu 
kişinin' mal varlığına karşı gerçekleşen bazı olaylardan 
dolayı,hukuki görüş nedenlerle Avrupa Patent Ofisindeki 
işlemlere devam etmesinin engellenmesi durumunda. 

(2) Paragraf 1 (a) ve b'de belirtilen durumlarda, Avrupa 
Patent Ofisinin nezdinde işlemlere devam etmek için 
görevlendirilen kişinin kimliği hakkında Avrupa Patent 
Ofisi bilgilendirildiğinde, Avrupa Patent Ofisi bu kişiye 
ve ilgili herhangi bir üçüncü kişiye işlemlerin Avrupa 
Patent Ofisi tarafından belirlenecek bir tarihten itibaren 
yeniden başlayacağını bildirecektir. 

(3) Paragraf l'de belirtilen durumda, Avrupa Patent 
Ofisinin başvuru sahibinin yeni temsilcisinin atanması 
hakkında bilgilendirilmesi veya Avrupa Patent Ofisinin 
patent sahibinin yeni bir temsilcisinin atanmasıyla ilgili 
bir bildirimi diğer taraflara iletmesi durumunda, işlemler 
yeniden başlayacaktır. İşlemlerin kesilmesinden sonraki 3 
ay içinde, Avrupa Patent Ofisinin yeni bir temsilcinin 
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atanması konusunda bilgilendirilmemesi durumunda, Avrupa 
Patent Ofisi patent başvurusu veya patent sahibine şunu 
bildirecektir. 

a) Sözleşmenin 133 üncü Maddesinin 2 nci . paragrafının 
geçerli olduğu durumlarda, bilginin bu bildirimin 
iletilmesinden sonraki 2 ay içinde sunulmaması durumunda 
Avrupa patent başvurusunun geri çekilmiş sayılacağını veya 
Avrupa patentinin geçersiz olacağını, 

b) Sözleşmenin 133 üncü Maddesinin 2 nci paragrafının 
geçerli olmadığı durumlarda, işlemlerin patent başvurusu 
veya patent sahibiyle bu bildirimin iletildiği tarihten 
itibaren yeniden başlayacağını. 

(4) İnceleme talebi yapmak için ve yıllık ücretleri ödemek 
için verilen zaman sınırlarının dışındaki ve işlemlerin 
kesildiği tarihte patent başvurusu veya patent sahibi için 
yürürlükte olan zaman sınırları, işlemlerin yeniden 
başladığı tarihte başlayacaktır. Bu tarihin, inceleme 
talebinin yapılması gereken sürenin sona ermesinden önceki 
2 aydan daha yakın bir tarihte olması durumunda, böyle bir 
talep, böyle bir tarihten sonrakiv 2 aylık sürenin sonuna 
kadar yapılabilir. 

Referans: Söz.Md. 86, 90, 91, 94, 99, 106R, 69, 92 

* Avrupa Patent Ofisi Başkanınınhukuki görüş bölümün 
sorumluluklarıyla ilgili olan 10.03.89 tarihli kararına ve 
Başkan Yardımcısınınhukuki görüş Bölümle yazışmalarla 
ilgili 05.07.1990 tarihli bildirisi. 

** İdari Konseyin 05.06.1987 tarihinde yürürlüğe giren 
05.06.1987 kararıyla değiştirilmiştir. (Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi, 1987, 279) 
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Zorunlu Tazminat İşlemlerinden 

Karar 91 - Zorunlu Tazminat İşlemlerinden Vazgeçilmesi 

Avrupa Patent Ofisi Başkanı, geri ödenecek miktarın çok az 
veya böyle bir geri ödemenin çok belirsiz olması durumunda, 
herhangi bir ödenmesi gerekli miktarın icrai tazmini için 
dava.açmaktan vazgeçebilir. 

Referans: Söz.md.126 

Bölüm VIİI - Kamuyu Bilgilendirme 

Madde 92 - Avrupa Patent Sicilindeki Kayxtlar 

(1) Avrupa Patent Sicili aşağıdaki kayıtları kapsayacaktır: 

a) Avrupa Patent başvurusunun numarası; 
b) Avrupa patenti başvuru tarihi; 
c) Buluş başlığı; 
d) Avrupa Patent başvurusuna verilen sınıflandırma kodu 
e) Belirlenen Üye ülkeler; 
f) Avrupa patenti başvurusu veya patent sahibinin soyadı, 
adı, adresi ve ikamet ettiği veya işyerinin merkezinin 
bulunduğu ülke; 
g) Patent başvurusu veya patent sahibi tarafından 
belirtilen, kendisi Yönetmeliğin 18 inci Maddesinin 3 üncü 
paragrafı uyarınca kendini buluş sahibi olarak 
belirtmedikçe* buluş sahibinin soyadı, adı, adresi; 
h) Sözleşmenin 134 üncü Maddesinde belirtilen patent 
başvurusu veya patent sahibinin temsilcisinin soyadı, adı, 
işyerinin adresi, birden çok temsilci olması durumunda, ilk 
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olarak belirtilenin soyad, ad ve işyerinin adresi 
kaydedilecek ve "diğerleri" diye not düşülecektir/ ancak 
Yönetmeliğin 101 inci. Maddesinin 9 uncu paragrafında 
belirtilen bir birlik olması durumunda sadece birliğin ismi 
ve adresi kaydedilecektir. 
ı) Rüçhan bilgileri (tarih, devlet, ve önceki başvurunun 
numarası) 
j) Avrupa Patent başvurusunun bölünmesi halinde, bölünmüş 
Avrupa Patent başvurularının sayısı 
k) Sözleşmenin 61 inci. Maddesinin 1 (b) paragrafı uyarınca 
bölünmüş bir Avrupa Patent başvurusu ve yeni bir Avrupa 
Patent başvurusu durumunda ~alt paragraflar (a) (b) ve 
(i)'de belirtilen, önceki Avrupa Patent başvurusu ile 
ilgili bilgiler; 
1) Avrupa patent başvurusunun yayın tarihi ve ilgili 
durumlarda Avrupa araştırma raporunun ayrı bir yayın 
tarihi; 
m) İnceleme talebinin yapıldığı tarih, 
n) Avrupa patent başvurusunun reddedildiği, geri çekildiği 
veya geri çekilmiş kabul, edildiği tarih, 
o) Avrupa Pate.ntinin verildiğinin yayınlandığı tarih; 
p) Üye bir devlette, itiraz dönemi süresinde ve ilgili 
olduğu durumda itiraz üzerine nihai kararı bekleyen Avrupa 
Patentinin hakkının sona eriş tarihi, 
q) İtirazın başvuru tarihi; 
r) İtiraz hakkındaki kararın tarihi ve anlamı; 
s) Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinde belirtilen işlemlerin 
askıya alınması ve yeniden başlaması tarihleri; 
t) Yönetmeliğin 90 inci Maddesinde belirtilen işlemlerin 
kesilmesi ve yeniden başlaması tarihleri; 
u) Kaydın, alt paragraf: (n) veya alt paragraf (r) uyarınca 
yapılması koşuluyla, hakların yeniden oluşturulma tarihi; 
v) Sözleşmenin 13r; İnci Maddesi uyarınca, Avrupa Patent 
Ofisine bir talep yapılması; 
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w) J3u yönetmeliğe göre kaydedilmiş olan, bir Avrupa patent 
başvurusu veya Avrupa patenti üzerindeki haklar ve bu 
hakların devri. 

2) *•* Avrupa Patent Ofisi Başkanı, paragraf l'de 
belirtilenler dışında başka kayıtların, Avrupa Patent 
Siciline kaydına karar yerebilir. 

3) Avrupa Patent Sicilinden talep üzerine, İdari bir 
ücretin ödenmesiyle bilgiler alınabilir. 

Referans: Söz,md.127 

* îdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1978 
tarihli, 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

** Avrupa Patent Ofisi Başkanının Avrupa Patent Sicilinde 
bazı bilgilerin kayıt edilmesi ile ilgili olan 14.10.1983, 
22.01.1986 ve 30.07.1986 tarihli bildirilerine bakınız. 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1983, 458; 1986, 61 ve 
327) 

Madde 93 - Başvuru Dosyalarının incelenmeyen Bölümleri 

Sözleşmenin 128 inci Maddesinin, 4 üncü paragrafı uyarınca, 
başvuru dosyalarının aşağıdaki bölümleri inceleme dışında 
tutulacaktır. 

a.)' Temyiz Kurulunun üyelerinin veya Genişletilmiş Temyiz 
kurulunun üyelerinin reddi veya ihraç edilmesi ile ilgili 
belgeler; 
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b) Kararların ve görüşlerin hazırlanışında kullanılan ve 
taraflara iletilmeyen, karar ve görüş taslakları ve diğer 
tüm belgeler, 
c) Buluş sahibinin, Md. 18, paragraf 3 uyarınca, adını 
buluş sahibi olarak bildirmesi durumunda, buluş sahibinin 
belirlenmesi, 
d) Böyle bir incelemenin kamuyu, Avrupa Patent başvurusu 
veya patenti hakkında, bilgilendirme amacına hizmet 
etmeyeceği nedeniyle Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından 
inceleme dışında bırakılan diğer belgeler. 

Referans: Söz.md.2jl, R. 9J5 

Avrupa Patent Ofisi Başkanının, Yönetmeliğin 93 üncü 
maddesiyle bağlantılı olarak Sözleşmenin 128 (4) üncü. 
Maddesi uyarınca, .inceleme dışında tutulacak başvuru 
dosyası bölümleriyle ilgili 16.09.1985 tarihli kararına 
bakınız. (1985 tarih ve 316 sayılı Avrupa Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi) 

Madde 94 - Başvuru Dosyalarının İncelenmesi İçin Prosedür 

(1)* Avrupa Patent başvurularının ve Avrupa patentlerinin 
başvuru dosyalarının .incelenmesi ya orijinal belgeler veya 
bu belgelerin kopyaları üzerinden veya, başvuru dosyaları 
teknik araçlarla dosyalandıysa, bu araçlar üzerinden 
yapılacaktır. İnceleme araçları, Avrupa Patent Ofisi 
Başkanı tarafından belirlenecektir. Başvuru dosyalarının 
incelenmesi, idari bir ücrete tabi olacaktır. 

(2)** İnceleme, Avrupa Patent Ofisi bürolarında ve başvuru 
dosyasının, Merkezileştirme Protokolü kapsamındaki bir 
anlaşma uyarınca, bi>- üye ülkenin Merkezi sınai mülkiyet 
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ofisinde bulunması halinde, bu üye devletin ofisinde 
gerçekleşecektir. 

• \ : • . 

(3) Talep üzerine, başvuru dosyalarının incelenmesi, 
başvuru belgelerinin suretlerinin yayımlanmasıyla mümkün 
olacaktır. Böyle suretler,, ücrete tabi olacaktır. 

(4) Avrupa Patent Ofisi, talep üzerine İdari bir ücretin 
ödenmesiyle, Avrupa Patent başvurusunun onaylı suretini 
verecektir. 

Referans: Söz.md.128 R 98 

* İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 
07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih 
ve 4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

* En son İdari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe 
giren 07.12.1990 kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 
4 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 95- Başvuru Dosyalarında Bulunan Bilgilerin İletimi 

Antlaşmanın. 128 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü 
paragrafları ve Yönetmeliğin 93 üncü Maddesinde öngörülen 
kısıtlamalara tabi olarak Avrupa Patent Ofisi, talep 
üzerine, herhangi bir Avrupa Patent başvurusu ya da 
patentinin dosyasıyla ilgili bilgileri İdari bir ücretin 
ödenmesi karşılığında bildirebilir. Ancak, Avrupa Patent 
Ofisi başvuru dosyasının kendisinin incelenmesini 
sağlamakla ilgili hakkın uygulanmasına, bu uygulamanın elde 
edilecek bilginin miktarı açısından uygun olacağını 
düşünmesi halinde, gerek duyabilir. 
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Madde 95a* - Başvuru Dosyalarının Saklanması 

(1) Avrupa Patent Ofisi, Avrupa Patent başvuruları ve 
Avrupa patentleriyle ilgili dosyaları: 

a) Başvuruların reddedildiği veya geri çekildiği veya geri 
çekilmiş farzedildiği, 
b) Patentin itiraz işlemleri uyarınca iptal edildiği, veya 
c) Patentin hakkının belirlenen son devlette sona erdiği 
yılın sona ermesinden sonra en az 5 yıl saklayacaktır. 

(2) Avrupa Patent Ofisi, paragraf l'in etkisi altında 
kalmadan, Sözleşmenin 76 ncı Maddesi uyarınca bölünmüş 
başvurulara veya Sözleşmenin 61 inci Maddesinin (b) 
paragrafı uyarınca yeni başvurulara yol açan Avrupa Patent 
başvurularıyla ilgili dosyaları en azından bu son 
başvurularla ilgili olan başvuru dosyalarının biriyle aynı 
zaman süresinde saklayacaktır. Aynı durum, sonuçlanan 
herhangi bir Avrupa patentiyle ilgili dosyalar için de 
geçerli olacaktır. 

'(3)** Avrupa Patent Ofisi Başkanı, Avrupa Patent Ofisi 
başvuruyla ilgili olan başvuru dosyalarının hangi şekilde 
saklanacağını belirleyecektir. 

* idari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1978 tarih ve 12 
sayıiı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

** İdari Konseyin 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe giren 
10.06.1988 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1988' tarih ve 
290 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 96 - Avrupa Patent Ofisinin Ek Yayınları 
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(1) Avrupa Patent Ofisi Başkanı, Sözleşmenin 128 inci 
Maddesinin 5 inci paragrafında belirtilen verilerin hangi 
şekilde üçüncü taraflara bildirileceğini veya 
yayımlanacağını belirleyebilir. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkanı/ Yönetmeliğin 49 uncu 
maddesinin 3 üncü paragrafında belirtilen zamandan sonra 
alınmış yeni veya değiştirilmiş patent istemlerinin 
yayınlanmasını, böyle bir yayınlamanın şeklini ve böyle 
taleplerle ilgili özelliklerin Avrupa Patent Bültenine 
girişini öngörebilir. 

Referans: Söz.md.129 

Bölüm IX -Hukuki ve İdari İşbirliği 

Madde 97 - Avrupa Patent Ofisi ve Üye ülkelerin Kurumları 
Arasındaki İletişim 

(1) Avrupa" Patent Ofisi ve üye ülkelerin merkez sınai 
mülkiyet ofisleri arasındaki Sözleşmenin uygulanışı ile 
ilgili iletişim doğrudan bu otoriteler arasında 
yürütülecektir. Avrupa Patent Ofisi ile üye ülkelerin 
mahkemeleri veya diğer kurumları arasındaki iletişim, 
yukarıda belirtilen merkezi sınai mülkiyet ofisleri 
aracılığıyla yürütülebilir. 

(2) Paragraf (1) uyarınca yapılan ücetten muaf olan 
bildirimlerle ilgili harcamalar, bildirimi yapan kurum 
tarafından karşılanacaktır. 

Referans: Söz.md. 130, 131 
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Hadde 98 - Başvuru Dosyalarının Üye devletlerin mahkemeleri 
veya yetkilileri tarafından veya bunlar aracılığıyla 
incelenmesi 

(1) Avrupa Patent başvurularının veya Avrupa Patentlerinin 
başvuru • dosyalarının üye ülkelerin mahkemeleri veya 
yetkilileri tarafından incelenmesi, asıl belgeler veya 
onların suretleri 'üzerinde yapılacaktır. Yönetmeliğin 94 
üncü Maddesi geçerli olmayacaktır. 

(2) Üye ülkelerin mahkemeleri veya savcılıkları, işlemler 
esnasında Avrupa Patent Ofisi tarafından kendilerine 
iletilen başvuru dosyalarını veya suretlerini üçüncü 
taraflara iletebilirler. Böyle bildirimler, Sözleşmenin 128 
inci Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca uygulanacaktır; 
bu bildirimler idari ücretlere tabi olmayacaktır. 

(3) Avrupa Patent Ofisi, üye ülkelerin mahkemelerine veya 
savcılıklarına, başvuru dosyalarını ve suretlerini 
iletirken, Sözleşmenin 128 inci, maddesinin 1 inci ve 4 üncü 
paragrafı uyarınca, Avrupa Patent başvurusu veya Avrupa 
Patentiyle ilgili olan başvuru dosyalarının üçüncü 
taraflara iletilmesinde uygulanan kısıtlamalar! 
getirecektir. 

Referans: Söz.md.131 

Madde 99 - Sorgu Müzakereleri için Prosedür 

(1) . Her üye devlet, Avrupa Patent Ofisi tarafından 
hazırlanan sorguya ait mektupları almakla ve bunları 
yürürlüğe sokmakla görevli yetkili kuruma iletmekle görevli 
merkezi bir kurum belirleyecektir. 
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(2) "Avrupa Patent Ofisi, sorgu mektubunu yetkili kurumun 
dilinde hazırlayacak veya bu mektuba bu yetkili kurumun 
dilinde bir çeviri ekleyecektir. 

(3) Paragraf (5) ve (6) nın hükümlerine tabi olarak, 
yetkili kurum, ilgili talepleri yürürlüğe ' sokarken 
izleyeceği prosedürde kendi hukukunu uygulayacaktır. 
Özellikle, kendi hukuku uyarınca, uygun yaptırım 
tedbirlerini uygulayacaktır. 

(4) Sorgu mektuplarının iletildiği kurumun bunları 
yürürlüğe sokmada yetkili olmaması durumunda, o kurum sorgu 
mektuplarını derhal paragraf (l)de belirtilen merkezi 
kuruma iletecektir. Bu kurum, sorgu mektuplarını, ya o 
devletteki yetkili kuruma ya da o devlette yetkili kurumun 
bulunmaması durumunda Avrupa Patent Ofisi'ne" iletecektir. 

(5) Avrupa Patent Ofisi, soruşturmanın veya diğerhukuki 
görüş önlemlerin zamanı ve yeri hakkında bilgilendirilecek 
ve ilgili taraf, tanık ve uzmanları bilgilendirecektir. 

(6) Avrupa Patent Ofisi tarafından talep edilmesi 
durumunda, yetkili kurum, ilgili bölümün üyelerinin 
katılımına izin verecek ve bu kişilerin, yetkili kuruma 
doğrudan . veya yetkili kurum aracılığıyla delil veren 
kişilere, soru sormalarına izin verecektir. 

(7) Sorgu mektubunun işleme konması, hiçbir ücret veya 
giderlerin geri ödenmesini gerektirmeyecektir. Gene de, 
sorgu mektuplarının işleme konduğu devletin, uzmanlara ve 
tercümanlara ödenen ücreti ve paragraf 6'daki prosedür 
uyarınca ortaya çıkan giderleri, Organizasyondan isteme 
hakkı vardır. 
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(8^ Yetkili kurum tarafından uygulanan kanunun, tarafları 
delili güvence altına almaya yükümlü kılması ve kurumun 
kendisinin sorgu mektuplarını işleme alamaması halinde, bu 
kurum, Avrupa Patent Ofisi'nin izniyle, bu işi yerine 
getirmek için uygun bir insanı atayabilir. Avrupa Patent 
Ofisi'nin iznini isterken, yetkili kurum, bu işlemden 
kaynaklanacak yaklaşık bir maliyeti belirtecektir. Avrupa 
Patent Ofisi'nin izin vermesi halinde, Organizasyon ortaya 
çıkan masrafları ödeyecektir, böyle bir iznin olmaması 
durumunda ise, Organizasyon böyle masrafları ödemekle 
yükümlü olmayacaktır. 

Referans: Söz,md.117, 131 

Bölüm X - Temsil 

Madde 100 - Ortak bir Temsilcinin Atanması 

(1) Başvuru sahibinin birden fazla olması ve bir Avrupa 
patentinin verilmesi için yapılan başvuruda ortak bir 
temsilci belirtilmemesi durumunda, dilekçede ismi ilk 
belirtilen başvuru sahibi ortak"temsilci farzedilecektir. 
Fakat, başvuru sahiplerinden birinin profesyonel bir 
temsilci atamak zorunda olması halinde, bu temsilci, ilk 
ismi belirtilen başvuru sahibi profesyonel bir temsilci 
atamamışsa, ortak temsilci olarak kabul edilecektir. Aynı 
durum, gerekli değişiklik yapılarak, itiraz veya müdahale 
bildirimi için birlikte başvuran üçüncü taraflar ve bir 
Avrupa Patentinin ortak sahipleri için de geçerli 
olacaktır. 

(2) İşlemler sırasında birden fazla kişiye devir yapılması 
ve bu kişilerin ortak bir temsilci atamaması durumunda, 
paragraf (1) uygulanacaktır. Böyle bir uygulama mümkün 
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değilse, Avrupa Patent Ofisi bu kişilerden, 2 ay içinde, 
ortak bir temsilci atanmasını isteyecektir. Bu, istek 
yerine getirilmezse, Avrupa Patent Ofisi, ortak bir 
temsilci atayacaktır. 

Referans: Söz .md.EiSi, 133 

Madde 101 - Yetkilendirme 

(1)* Talep üzerine, Avrupa Patent Ofisi nezdinde faaliyette 
bulunan temsilciler, Avrupa Patent Ofisi tarafından 
belirlenecek bir süre dahilinde, imzalı bir vekaletname 
sunacaklardır. Avrupa Patent Ofisi Başkanı hangi durumlarda 
vekaletname verileceğini belirleyecektir**. Vekâletname bir 
veya daha fazla Avrupa patent başvurularını veya Avrupa 
Patentlerini kapsayabilir ve uygun sayıdaki suretler 
halinde dosyalanacaktır. Sözleşmenin 133 üncü Maddesinin 
2 nci paragrafının gereklerinin karşılanmadığı durumlarda, 
aynı süre bir temsilcinin atanmasının bildirimi ve 
vekaletnamenin verilmesi için de geçerli olacaktır. 

(2) Temsilcinin, yetki veren tarafın, tüm patent 
işlemlerinde faaliyette bulunmasını sağlayan genel bir 
vekaletname dosyalanabilir. Tek bir suret yeterli 
olacaktır. 

(3) Avrupa Patent Ofisi Başkanı aşağıdaki belgelerin biçim 
ve içeriğini belirleyebilir, Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesinde yayımlayabilir; . 

a) Sözleşmenin 133 üncü Maddesinin 2 nci paragrafında 
belirtildiği şekildeki insanların temsil edilmesiyle ilgili 
olan bir vekaletname; 
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b) jgenel bir vekaletname. 

(4) Vekaletname zamanında verilmemişse, temsilci tarafından 
Avrupa Patent başvurusu yapılması dışında gerçekleştirilen 
işlem aşamaları, Sözleşmenin sağladığı diğerhukuki görüş 
sonuçlara zarar vermeksizin, gerçekleştirilmemiş 
sayılacaktır. 

(5) Paragraf 1 ve 2'nin hükümleri, bir vekaletnameyi geri 
çeken bir belge için, gerekli değişiklik yapıldıktan sonra 
uygulanacaktır. 

(6) Yetkisi elinden alınan bir temsilci, bu 
yetkilendirmenin fesh edildiğinin Avrupa Patent Ofisi'ne 
bildirilmesi tarihine kadar temsilci olarak kabul 
edilecektir. 

(7) Buradakilerin aksine hükümlere tabi olarak, Avrupa 
Patent Ofisi karşısındaki yetki, bu yetkiyi veren kişinin 
ölümü üzerine sona ermeyecektir, 

(8)*'* Bir tarafça birkaç temsilcinin atanması durumunda, 
"atanmalarıyla ilgili bildirimde veya vekaletnamedeki 
hükümlerin aksine olan hükümlere rağmen, ortak veya tek 
olarak faaliyette bulunabilirler. 

(9) **** Bj_r temsilciler birliğinin yetkilendirilmesi, bu 
birlikte çalıştığını ispatlayabilecek bir temsilcinin 
yetkilendirilmesi olarak farzedilecektjLr. 

Referans: Söz.md.134, 163 

* İdari Konseyin 01.10.1991 tarihinde yürürlüğü giren 
05.07.1991 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih 
ve 421 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 
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** Avrupa Patent Ofisi Başkanının 1. paragraf 2. cümle 
uyarınca kararına bakınız. (Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1991, 489) 

*** İdari Konseyin 01.10.1991 tarihinde yürürlüğe giren 
05.07.1991 tarihli kararıyla son olarak değiştirilmiştir. 
(1991 tarih ve 421 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi). 

**** İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe, giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1978 tarih ve 12 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 92'deki tebliğe bakınız. 

Hadde İ02 - Profesyonel Temsilcilerin Listelerindeki 
Değişiklikler 

(1)* Profesyonel bir temsilcinin kaydı, kendi isteği 
üzerine veya tekrarlanan hatırlanmalara rağmen, bu kişinin, 
Avrupa Patent Ofisi nezdindeki Profesyonel Temsilciler 
Enstitüsüne, yıllık aidatını o yılın sonuna kadar 
ödeyememesi durumunda, profesyonel temsilcilerin 
listesinden silinecektir. 

(2-)** Sözleşmenin 163 üncü Maddesinin, 1 inci paragrafında 
öngörülen geçiş süresinin bitişinden sonra ve Sözleşmenin 
134 üncü Maddesinin 8 inci paragrafı uyarinca alınan 
disiplin önlemlerine zarar vermeksizin, herhangi bir 
profesyonel temsilcinin kaydı sadece aşağıdaki durumlarda 
otomatik olarak silinebilir. 

a) Profesyonel temsilcinin ölümü veyahukuki görüş 
yetersizliği durumunda, 
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b) Profesyonel temsilcinin listeye geçiş döneminde 
girmemesi veya Avrupa Patent Ofisi Başkanı tarafından, 
Sözleşmenin 134 üncü Maddesinin 6 ncı Paragrafı uyarınca 
muafiyet tanınmış olmaması koşuluyla, artık üye 
devletlerden birinin vatandaşı olmaması durumunda, 

c) Profesyonel temsilcinin, üye devletlerin sınırı içinde 
artık bir işyerine veya işe sahip olmaması durumunda. 

(3) Kaydı silinmiş bir kişi, talep üzerine, silinme 
şartları artık yoksa, profesyonel temsilciler listesine 
tekrar alınacaktır. 

i • 

Referans: Yön.Md.. 106 

* En son İdari Konseyin 09.12.93 tarihinde yürürlüğe giren 
09.12.1993 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1994 tarih 
ve 18 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

** îdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1978 tarih 
ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

KISIM VIII-SÖZLEŞMENİN VIII,X VE XI' İNCİ 
KISIMLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK 

Karar 103 - Dönüştürme Durumunda Kamuyu Bilgilendirme 

(1) Sözleşmenin 136 ncı Maddesi uyarınca, dönüştürme 
talebine eklenen belgeler, ulusal prosedürle ilgili olan 
belgelerle aynı koşullar altında ve aynı ölçüde, merkezi 
sınai mülkiyet ofisi tarafından kamuoyuna bildirilecektir. 
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(2)^ Bir Avrupa Patent başvurusunun dönüştürülmesinden 
ortaya çıkan ulusal patentin basılı tarifnamelerinde bu 
başvurudan bahsedilmelidir. 

Madde 104 - Kabul Ofisi Olarak Avrupa Patent Ofisi 

(1) İşbirliği Antlaşması uyarınca, Avrupa Patent Ofisinin 
kabul ofisi olarak hareket ettiği durumlarda, uluslararası 
başvuru İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak 
yapılacaktır. Uluslararası Başvuru 3 nüsha halinde 
yapılacaktır, aynı durum, İşbirliği Antlaşmasına dair 
Yönetmeliğin 3.3 (a) (ii) maddesinde öngörülen kontrol 
listesindeki belgeler için de, ödenen ücretler için alınan 
makbuzlar veya ücretlerin ödenmesi için verilen çek hariç, 
geçerli olacaktır. . 

(2) Paragraf l'in ikinci cümlesinin hükümlerine uyulmaması 
halinde, eksik kopyalar, masrafları başvuru sahibine ait 
olmak üzere, Avrupa Patent. Ofisi tarafından 
hazırlanacaktır. , 

(3) Uluslararası bir başvurunun üye bir devletin bir kurumu 
tarafından, bu başvurunun kabul ofisi olarak Avrupa Patent 
Ofisi'ne iletimi için yapılması halinde, üye devlet, 
başvurunun, Avrupa Patent Ofisine, başvurunun yapıldığı 
tarihten veya rüçhan hakkı talep ediliyorsa rüçhan 
tarihinden sonraki 3. ayın sona ermesinden önceki 2 
haftalık süreyi geçmeyen bir tarihte ulaşmasını 
sağlayacaktır. 

Referans: Söz,md.151, 152 
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* ^tdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1978 tarih 
ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 104a - Uluslararası Araştırma Kuruluşu veya 
Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak Avrupa Patent 
Ofisi 

(1) İşbirliği Antlaşmasının 17 nci Maddesinin, .3 (a) 
paragrafının gerektirdiği durumda, araştırma ücretine eşit 
ek bir ücret, uluslararası araştırmanın yapılacağı sonraki 
her bir buluş için de ödenecektir. 

(2) işbirliği Antlaşmasının Madde 34, paragraf 3(a)'nın 
gerektirdiği durumda, ön inceleme ücretine eşit olan ek bir 
ücret, uluslararası Ön İncelemenin yapıldığı sonraki her 
bir buluş için de ödenecektir. 

(3) ** İşbirliği Antlaşması Yönetmeliğinin 40.2 (e) ve 68.3 
(e) maddeleri göz önüne alınmaksızın, itiraza rağmen ek bir 
ücret ödendiği durumlarda, Avrupa Patent Ofisi, bu ek 
ücretin ödenmesi için yapılan çağrının haklı olup 
olmadığını gözden geçirecek ve bu çağrının haklı olmadığını 
tespit etmesi halinde, ek ücreti-geri verecektir. 

Avrupa Patent Ofisinin böyle bir incelemeden sonra, yapılan 
çağrıyı haklı görmesi halinde, Avrupa Patent Ofisi başvuru 
sahibini bu konuyla ilgili olarak bilgilendirecek ve bu 
kişiden itirazın incelenmesi bir itiraz ücreti ödemesini 
isteyecektir. İtiraz ücretinin zamanında ödenmesi halinde, 
itiraz, karar için Temyiz Kuruluna iletilecektir. 

Referans: Söz.md.154, 155 
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* ^İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir. 

** İdari Konseyin 01.10.1992 tarihinde yürürlüğe giren 
05.06.1992 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1992 tarih ve 
342 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 104b ** Belirlenen veya Seçilen bir Ofis Olarak 
Avrupa Patent Ofisi 

(1) *** Sözleşmenin 150 nci maddesinin 3 üncü paragrafında 
belirtilen uluslararası bir başvurunun gerektirdiği 
durumda, başvuru sahibi, İşbirliği Anlaşmasının 22 nci 
Maddesinin birinci ve ikinci paragrafının geçerli olduğu 
durumlarda aşağıdaki faaliyetlerde başvuru tarihinden 
itibaren 21 ay içinde, veya İşbirliği Antlaşmasının 39 uncu 
maddesinin 1 (a) paragrafının geçerli olduğu durumlarda 
başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 31 ay içinde veya 
rüçhan talep edildiyse, rüçhan tarihinden itibaren 31 ay 
içinde, aşağıdakileri yerine getirecektir: 

a) Geçerli plan durumlarda, Sözleşmenin 158 inci Maddesinin 
2 nci paragrafı uyarınca gerekli olan çevirinin sağlanması; 

b)Sözleşmenin 158 inci maddesinin 2 nci paragrafında 
öngörülen ulusal ücreti ödemek, bu ücret aşağıdakileri 
kapsamaktadır; 

(i) Sözleşmenin '78 inci Maddesinin 2 nci paragrafında 
öngörülen başvuru ücretiyle eşit bir standart ulusal ücret, 

(ii). Sözleşmenin 79 uncu Maddesinin 2 nci paragrafında 
öngörülen belirleme ücretleri ve 
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(iii) geçerli olan durumlarda, Yönetmeliğin 31 inci 
maddesinde öngörülen istem ücretleri 

c) Sözleşmenin 157 nci" Maddesinin 2 (b) paragrafında 
öngörülen araştırma ücretini, ek bir Avrupa araştırma 
raporunun oluşturulması gereken durumlarda ödemek; 

d) Sözleşmenin 94 üncü Maddesinin 2 nci paragrafında 
belirtilen zaman sınırının daha erken bitmesi halinde, 
Madde 94 uyarınca, inceleme için bir başvurunun yapılması; 

(e)** Yıllık ücretin, Yönetmeliğin 37 nci Maddesinin 1 inci 
paragrafı uyarınca zamanından önce ödenmesi halinde, 
Sözleşmenin 86 ncı Maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca, 
üçüncü yıla göre ödenmesi; 

f) Gerekli olduğu durumda Sözleşmenin 55 inci Maddesinin 2 
nci paragrafı ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen 
sergileme belgesini vermek; 

(2) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci paragrafında 
buluş sahibiyle ilgili belirtilen verilerin, paragraf l'de 
'belirtilen hangi durum geçerli ise, 21 veya 31 aylık 
sürenin bitişinde sunulmaması halinde, Avrupa Patent Ofisi, 
başvuru sahibinden,- belirleyeceği belli bir süre içinde, 
verileri sağlamasını isteyecektir. 

(3j **** .önceki bir başvuru için rüçhan talep edildiği ve 
Sözleşmenin 88 inci Maddesinin 1 inci ^ paragrafı ve 
Yönetmeliğin 38 inci maddesinin l'den 3'e kadar olan 
paragraflarında öngörülen başvuru numarasının veya başvuru 
suretinin, paragraf l'de belirtilen hangi durum geçerli 
ise, 21 veya 31 aylık süre içinde sunulmadığı durumlarda, 
Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibinden, belirleyeceği bir 
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sür„e içinde önceki başvurunun numarasını veya bir suretini 
sağlamasını isteyecektir. Yönetmeliğin 38 inci Maddesinin, 
3 üncü paragrafının,, üçüncü cümlesi, önceki bir başvurunun 
suretinin verilmesi için de geçerli olacaktır. 

(3a)***** Paragraf 1'de .belirtilen 21 veya 31 aylık sürenin 
bitişinde, İşbirliği .Antlaşması Yönetmeliğinin 5.2 nci 
maddesinde belirtildiği şekilde, bir dizi listesinin, 
Avrupa Patent Ofisi'nin elinde bulunmaması veya bu listenin 
belirlenmiş standartlara uymaması veya belirlenmiş veri 
taşıyıcısında dosyalanmamış veya söz konusu süre içinde 
dosyalanmış dizi listesinin Avrupa Patent Ofisi'nin resmi 
dillerinin biriyle oluşturulmuş olmaması halinde, başvuru 
sahibi, Avrupa Patent Ofisi tarafından belirlenecek bir 
süre içinde, belirlenmiş standarta uyan veya belirlenmiş 
veri taşıyıcısında bulunan bir dizi listesi veya bir çeviri 
vermeye davet edilecektir. 

(4) Uluslararası başvurunun sadece bir bölümünün, 
Uluslararası Araştırma Kuruluşu, tarafından, bu başvurunun 
buluş bütünlüğüne uymadığı gerekçesiyle ve başvuru 
sahibinin İşbirliği Antlaşmasının 17 nci Maddesinin 3 (a) 
paragrafı uyarınca, belirlenmiş zaman sınırı içinde, ek 
ücretleri ödememesinden dolayı sadece bir bölümünün 
araştırılması durumunda, Araştırma Bölümü, başvurunun buluş 
bütünlüğü gereğine uyup uymadığını araştıracaktır. 
Araştırma Bölümü, bu başvurunun uymadığını düşünmesi 
halinde, başvuru sahibini, her bir buluş için bir araştırma 
ücretinin, Araştırma Bölümü tarafından belirlenecek ve 2 
haftadan kısa 6 haftadan uzun olmayan bir süre içinde 
ödenmesi halinde, uluslararası başvurunun araştırma 
yapılmayan bölümleri için bir Avrupa araştırma raporunun 
sağlanabileceği hakkında bilgilendirecektir. 
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(5)^ Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin 2 nci Paragrafı, 
Paragraf 4'te belirtilen bildirim için gereği yapıldıktan 
sonra geçerli olacaktır. 

(6) Uluslararası bir başvuru için, Avrupa Patent Ofisi'nin 
uluslararası bir ön inceleme raporu oluşturduğu durumlarda, 
Avrupa Patent Ofisi, başvuru sahibine, inceleme ücretinde 
bir indirim uygulayacaktır. İndirim, Ücretlerle İlgili 
Maddeler uyarınca, ücretin yüzdesi üzerinden yapılacaktır. 

Referans: Söz.Md. 82, 153, 156 R. 85 a/1 .mükerrer, 85 b/ 
2.mükerrer, 104c/3.mükerrer 

* İdari Konseyin, 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiş (1978 tarih ve 12 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) ve İdari 
Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 
tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 4 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 
**18/92 nolu ve 5/93 nolu düzeltilmiş hukuki kararlara 
bakınız. (Ek 2) 
*** Genişletilmiş Temyiz. Kurulunun G 3/91, G 5/93 
kararlarına bakınız. (Ek 1) 

**** İdari Konseyin 01.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 
13.12.1994 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1995 tarih 
ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

***** İdari Konseyin 01.01.1993 tarihinde yürürlüğe giren 
05.06.1992 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1992 tarih ve 
342 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 104c* Ödeme Yapmamanın Sonuçları 
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(1) Hem ulusal standart ücretin hem de Yönetmeliğin 104b, 
maddesinin 1(b)paragrafında öngörülen en azından bir 
belirleme ücretinin zamanında ödenmemesi halinde, Avrupa 
patent başvurusu geri çekilmiş farzedilecektir. 

(2) Paragraf l'e tabi olarak, Yönetmeliğin 104b maddesinin 
l(b) paragrafında öngörülen belirleme ücretinin zamanında 
ödenmemesi göz önüne alındığında, üye bir devletin 
belirlenmesi geri çekilmiş farzedilecektir. 

(3) Yönetmeliğin 104b maddesinin, l(b) paragrafında 
öngörülen istem ücretlerinin zamanında ödenmediği 
durumlarda, ilgili istem "vazgeçilmiş" olarak 
farzedilecektir. 

*ldari Konseyin 01.06.1991 tarihinde yürürlüğe giren 
07.12.1990 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1991 tarih ve 4 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

Madde 105 İncelemeyi Etkileyen Kınıtlamalar 

(1) Sözleşmenin 162 nci Maddesine uygun olarak Avrupa 
Patent başvurularının incelenmesini etkileyen kısıtlamalar 
ve bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması Avrupa Patent 
Bülteninde yer alacaktır.-

(2) Avrupa patent başvurularının işleme alındığı teknoloji 
alanları, uluslararası sınıflandırmaya göre 
belirlenecektir. 

Referans: Söz.Md. 129 
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Madde 106 - Geçiş dönemindeki profesyonel temsilcilerin 
listesinin değiştirilmesi 

(1) Sözleşmenin 163 üncü Maddesinin 1 inci paragrafında 
öngörülen geçiş dönemi esnasında, merkezi sınai mülkiyet 
ofisi 163 üncü Maddenin 2 nci paragrafı uyarınca 
oluşturulan belgeyi aşağıdaki durumlarda geri çekecektir: 

a ) * Yönetmeliğin 102 nci maddesinin 2(a) ve (c) 
paragrafında belirtilen durumlarda 

b) Belgenin verilmesiyle ilgili üye devletin ulusal 
hukukunun diğer gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda 

(2) Merkezi sınai mülkiyet ofisi, belgenin geri çekildiğini 
Avrupa Patent Ofisi'ne bildirecektir. Avrupa Patent Ofisi, 
bunun üzerine, Sözleşmenin 163 üncü Maddesinin 4(b) veya 5 
inci paragrafının geçerli olduğu durumlar hariç, otomatik 
olarak profesyonel temsilcilerin listesinden, profesyonel 
temsilciyi çıkartacaktır. 

(2a) ** Sözleşmenin 134 üncü Maddesinin 8 (c) paragrafı 
uyarınca disipline ait bir önleme uygun olarak profesyonel 
bir temsilcinin çıkarılışı, otomatik olarak Avrupa Patent 
Ofisi tarafından yürütülecek ve bu Sözleşmenin 163 üncü 
maddesinin. 2 nci paragrafında öngörülen belgeyi ilgili 
kişiye veren sınai mülkiyet ofisine bildirilecektir. 

(3) Yönetmeliğin 102 nci maddesinin 1 inci paragrafının 
hükmü, gereği yapıldıktan sonra, geçerli olacaktır. 

(4)* Kaydı silinen bir kişi, talep üzerine, paragraf 1 
kapsamındaki belgenin geri çekilmesiyle ilgili olan 
koşulların artık geçerli olmadığını belirten ve merkezi 
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sın,ai mülkiyet ofisi tarafından verilen bir belge temin 
etmesi veya bir olasılık olan, kişiye uygulanan disipline 
ait önlemin etkinliği yitirmesi durumunda, kişi tekrar 
profesyonel temsilciler listesine girecektir. 

* İdari konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. {1978 
tarihli ve 12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi). 

** İdari Konseyin 01.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
20.10.1977 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1978 tarih ve 
12 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) . 

Madde 106a*- Geçiş Döneminde Yönetmeliğin 10 uncu 
maddesinin 2 nci Paragrafında Belirtilen Yetkili 

Temyizlerden sorumlu Başkan yardımcısının atanma tarihine 
ve birden fazla Temyiz Kurulunun oluşturulma tarihine 
kadar, Yönetmeliğin 10 uncu Maddesinin 2 nci paragrafında 
belirtilen yetkili, aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır: 

a) Temyizlerden sorumlu Başkan yardımcısının atanmaması, 
sadece bir Temyiz kurulunun oluşturulması halinde, yetkili, 
İdari Konsey Başkanı olarak hareket edecek Avrupa Patent 
Ofisi Başkanı, yeni kurulmuş olan Temyiz Kurulu başkanları 
ve söz konusu çalışma yılında, kurula tam üyelikle seçilmiş 
olan, Temyiz Kurulunun diğer 3 üyesinden oluşturulacaktır. 

b) Temyizlerden sorumlu Başkan yardımcısının atanmaması 
durumunda, yetkili, İdari Konsey Başkanı olarak hareket 
edecek olan Avrupa Patent Ofisi başkanı, Temyiz Kurulu 
Başkanları ve söz konusu çalışma yılında, kurula tam 
üyelikle seçilmiş olan, Temyiz Kurulunun diğer 3 üyesinden 
oluşturulacaktır. 
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c) Sadece bir Temyiz Kurulunun kurulması durumunda, 
yetkili, îdari Konsey Başkanı olarak hareket edecek olan 
Avrupa Patent Ofisi başkanı, temyizlerden sorumlu başkan 
yardımcısı, yeni kurulmuş olan Temyiz Kurulunun başkanı ve 
söz konusu çalışma yılında, kurula tam üyelikle seçilmiş 
olan, Temyiz Kurulunun diğer 3 üyesinden oluşturulacaktır. 

d) Alt paragraf (a) (b) ve (c)'de belirtilen tüm 
durumlarda, bu yetkili, bu üyelerin en az 4'ünün bulunması 
koşuluyla bir karar alabilir, ki bunlar Avrupa Patent 
Ofisi'nin başkanını veya başkan yardımcısını ve Temyiz 
Kurulunun başkanını kapsamalıdır. 

Referans: Sös.Md. 15, 21 

* îdari Konseyin, 24.02.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
24.02.1978 tarihli kararıyla eklenmiştir. (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 198, 199) 

APS - AVRUPA PATENT SİSTEMİNİN 
MERKEZİLEŞTİRİLMESİ VE SUNULMASI 
HAKKINDA PROTOKOL (MERKEZİLEŞTİRME 
PROTOKOLÜ) 
5 Ekim 1973 tarihli 

Madde Bölüm 1 

(1) (a) Sözleşmenin yürürlüğe, girmesi üzerine, 6 Haziran 
1947 tarihli Lahey Anlaşmasıyla kurulan Uluslararası Patent 
Enstitüsünün de üyeleri olan taraf devletler, Uluslararası 
Patent Enstitüsünün bütün mal varlığı ve borçları vş.«-
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kadrosunu, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci 
paragrafında belirtilen süreyi geçirmemek kaydıyla, Avrupa 
Patent Ofisi'ne aktarmak için gerekli olan tüm adımları 
atacaktır. Böyle bir aktarma işlemi, Uluslararası Patent 
Enstitüsü ve Avrupa Patent Organizasyonu arasındaki bir 
antlaşmayla yürütülecektir. Yukarıda belirtilen devletler 
ve sözleşmeye taraf olan diğer devletler, bu anlaşmanın 
gereklerini, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci 
paragrafında belirtilen tarihten ileriki bir tarihte 
olmamak kaydıyla, yerine getirmek için gerekli olan tüm 
adımları atacaklardır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi 
üzerine, Sözleşmeye de taraf olan Uluslararası Patent 
Enstitüsünün üye devletleri daha sonra Lahey Anlaşmasına 
katılımlarını fesh etme işlemini üstleneceklerdir. 

(b) Sözleşmeye taraf olan devletler, Uluslararası Patent 
Enstitüsünün bütün mal varlığı ve borçlarını, ve 
kadrosunun, alt paragraf (a)'da belirtilen anlaşma 
uyarınca, Avrupa Patent Ofisi'ne alınmasını sağlamak için 
gerekli olan tüm adımları, atacaklardır. Anlaşmanın 
uygulanmasından sonra, Sözleşmenin imzaya açıldığı tarihte, 
Uluslararası Patent Enstitüsüne düşen görevler ve özellikle 
Sözleşmeye taraf olsun veya olmasınlar, Uluslararası Patent 
Enstitüsünün üye devletleri tarafından yerine getirilen 
görevler ve Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte, hem 
Patent Enstitüsünün üyeleri hem de Sözleşmeye taraf olan 
devletlerle karşılıklı olarak, Ulusal Patent Enstitüsünün 
üstlendiği görevler, Lahey'de kurulacak bir şube tarafından 
belirtilecektir. Buna ek olarak, Avrupa Patent 
Organizasyonunun İdari Konseyi, bu şubeye araştırma 
konusunda, daha fazla görevler verebilir. 

(c) Yukarıda belirtilen zorunluluklar, Uluslararası Patent 
Enstitüsü ve ilgili üye. devletin hükümeti arasındaki 
anlaşmada belirlenen koşullara uygun olarak,Lahey Anlaşması 
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uyarınca kurulan bir alt ofiste de, gerekli değişiklikler 
yapılarak uygulanacaktır. Bu hükümet, bundan dolayı, 
Uluslararası Patent Enstitüsüyle daha önce yaptığı anlaşma 
yerine, işbu Protokolün hükümleri uyarınca, alt ofisi 
organize etme, işletme ve finanse etmeyle ilgili maddeleri 
uyumlaştırmak için Avrupa Patent Organizasyonu ile yeni bir 
anlaşma yapmayı üstlenir. 

(2) Bölüm 3'teki hükümlere tabi olarak, Sözleşmeye taraf 
olan devletler, kendi merkezi sınai mülkiyet ofisleri 
adına, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci paragrafında 
belirtilen tarihten itibaren Patent İşbirliği Antlaşması 
uyarınca, Uluslararası Araştırma Kuruluşu olma gibi 
faaliyetlerden Avrupa Patent Ofisi'nin yararına 
çekileceklerdir." 

(3) (a) Avrupa Patent başvurularını araştırmak için Avrupa 
Patent Ofisinin bir alt-ofisi, Sözleşmenin 162 nci 
Maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen tarihten 
itibaren, batı Berlin'de kurulacaktır. Bu ofis, Lahey'deki 
şubenin talimatlarıyla çalışacaktır. 

(b) İdari Konsey, Berlin'deki alt ofise verilecek olan 
görevleri, Avrupa Patent Ofisinin araştırmayla ilgili genel 
görüşleri ve gereklilikleri ışığında, belirleyecektir. 

(c) En azından Avrupa Patent Ofisi'nin faaliyet alanının 
aşamalı genişlemesini izleyen dönemin başında, bu alt ofise 
verilecek olan işin miktarı Alman Patent Ofisinin Berlin 
Ekindeki inceleme kadrosunun, Sözleşmenin imzaya açıldığı 
tarihteki gibi, tamamen istihdam edilmesini mümkün kılacak 
kadar yeterli olacaktı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 2 6 6 -

(dĵ  Federal Almanya Cumhuriyeti, Berlin'deki alt ofisin 
kuruluşu ve idamesi için Avrupa Patent Ofisi'nin girdiği ek 
masrafları üstlenecektir. 

Madde Bölüm II 

Bölüm III ve , IV hükümlerine tabi olarak, sözleşmeye taraf 
olan devletler, kendi merkezi sınai mülkiyet ofisleri 
adına, Patent İşbirliği Anlaşması uyarınca Uluslararası Ön 
İnceleme Kuruluşluğu gibi herhangi bir faaliyetten, Avrupa 
Patent Ofisi lehine feragat edeceklerdir. Bu yükümlülük, 
sadece Avrupa Patent Ofisinin, sözleşmenin 162 nci 
maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca Avrupa patent 
başvurularını inceleyebileceği derecede geçerli olacaktır 
ve bu yükümlülük, Avrupa Patent Ofisinin faaliyetlerini 
teknolojinin bütün alanlarına aşamalı olarak 
genişletebilecek ve sadece İdari Konseyin kararıyla 
değiştirebilecek olan 5 yıllık bir plan uyarınca, Avrupa 
Patent Ofisinin ilgili teknoloji alanında inceleme 
faaliyetlerine başladığı tariften 2 yıl sonrasına kadar 
geçerli olmayacaktır. Bu yükümlülüğün yürürlüğe girmesiyle 
ilgili prosedürleri, İdari Konseyin kararları 
belirleyecektir. 

Madde Bölüm III 

(1) Sözleşmeye taraf olan ve resmi dili, Avrupa Patent 
Ofisi'nin resmi dillerinden biri olmayan herhangi bir 
devletin merkezi sınai mülkiyet • ofisi, Patent İşbirliği 
Antlaşması uyarınca, Uluslararası Araştırma Kuruluşu ve 
Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu olarak hareket etmek için 
yetkilendirilecektir. Böyle bir yetkilendirme, ilgili 
devletin, kendi vatandaşları ve bu ülkede ikamet edenler ve 
bu ülkeye komşu olan ve sözleşmeye taraf olan devletlerin 
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vatandaşlarının ve bu ülkelerde ikamet edenler tarafından 
yapılan uluslararası başvurular ile ilgili faaliyetleri 
kısıtlamaya yönelik olacaktır. İdari Konsey, Sözleşmeye 
taraf olan herhangi bir devletin merkezi sınai mülkiyet 
ofisini böyle faaliyetleri, söz konusu üye devletle aynı 
resmi dili konuşan herhangi bir üye olmayan devletin 
vatandaşları ve bu ülkede ikamet edenler tarafından ve bu 
ortak dilde hazırlanmış olan uluslararası başvuruları 
kapsayacak şekilde • genişletmek için yetkilendirmeye karar 
verebilir. 

(2) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamındaki araştırma 
faaliyetlerini, patentlerin tescili konusunda Avrupa 
sistemi çerçevesinde uyumlaştırmak amacıyla, Avrupa Patent 
Ofisi ve bu madde uyarınca yetkilendirilen herhangi bir 
merkezi sınai mülkiyet ofisi arasında işbirliği 
kurulacaktır. Böyle bir işbirliği, gerekli kontrol ve 
denetimi sağlamak için gereken diğer unsurlar yanında, 
araştırma prosedürleri ve yöntemleri, patent uzmanlarının 
gelişimi ve eğitimi için gerekli olan faktörleri, ve 
ofisler arasında araştırma ve diğer hizmetlerin alışverişi 
için . olan kılavuzları vb. kapsayan özel bir anlaşma 
temelinde olacaktır. 

Madde Bölüm IV 

(1) (a) Sözleşmeye taraf olan devletlerin ulusal patent 
ofislerinin Avrupa Patent sistemine uyumunu s.ağlamak 
amacıyla, İdari Konsey, istenebileceğini düşünmesi halinde 
ve aşağıda belirtilen koşullara tabi olarak, Avrupa Patent 
Ofisi'nin resmi dillerinden birinde işlemleri yürütmenin 
mümkün olduğu Sözleşmeye taraf olan devletlerin merkezi 
sınai mülkiyet ofislerine, Sözleşmenin 18 inci Maddesinin 2 
nci paragrafı uyarınca, genel kural olarak, İnceleme 
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Bölümünün bir üyesine verilecek olan, o dilde hazırlanmış 
Avrupa Patent başvurularının incelenmesi ile ilgili 
görevleri verebilir. Böyle görevler, Sözleşmede belirtilen 
patentlerin tescili işlemlerinin çerçevesinde 
yürütülecektir; - böyle başvurularla ilgili . kararlar, 
Sözleşmenin 18 inci Maddesinin 2 nci paragrafı uyarınca 
kurulan inceleme Bölümü tarafından alınacaktır. 

(b) Alt paragraf (a)'da verilmiş olan görevler, yapılan 
Avrupa patent başvurularının toplam sayısı göz önüne 
alındığında bu sayının % 40'ini geçmeyecektir; herhangi bir 
devlete verilen görevler, yapılan Avrupa Patent 
başvurularının toplam sayısı göz önüne alındığında, bu 
sayının 1/3'ünü geçmeyecektir. Bu görevler Avrupa Patent 
Ofisinin açılışından itibaren 15 yıllık bir süre için 
verilecek ve bu sürenin son 5 yılı boyunca aşamalı olarak 
azaltılacaktır (prensipte her yıl % 20). 

(c) İdari Konsey, alt paragraf (b)nin hükümlerini göz önüne 
alırken, yukarıda belirtilen hqr bir üye devletin merkezi 
sınai mülkiyet ofisine. hangi inceleme görevlerinin 
verilebileceği açısından, Avrupa patent başvurularının 
yapı, köken ve sayısı hakkında karar verecektir. 

(d) Yukarıda belirtilen uygulama prosedürleri, ilgili üye 
devletin merkezi sınai mülkiyet ofisi ile Avrupa Patent 
organizasyonu arasında yapılacak özel bir anlaşma temelinde 
kurulacaktır. 

e) • Böyle bir anlaşmayı yapmış olan bir ofis, 15 yıllık 
sürenin bitimine kadar, Patent ;l*ş̂ l*r4J.ği Antlaşması 
uyarınca, Uluslararası Ön İncelerde .Kuruluşu olarak hareket 
edebilecektir. 
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(2) (a)İdari Konseyin Avrupa Patent Ofisinin normal 
işleyişiyle tutarlı olduğunu düşünmesi halinde, ve Bölüm 1, 
.paragraf 2'nin uygulanmasıyla ilgili, belirli üye devletler 
için ortaya çıkabilecek zorlukları hafifletmek amacıyla, 
İdari Konsey, Resmi dili , Avrupa Patent Ofisinin resmi 
dillerinden biri olan bu devletlerin merkezi sınai mülkiyet 
ofislerine, Patent İşbirliği Antlaşmasında .belirtilen 
koşullar uyarınca, Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak 
atariması için gerekli koşullara sahip olmaları şartıyla, 
Avrupa Patent başvurularıyla ilgili araştırma görevini 
verecektir. 

b) Böyle bir çalışmayı yaparken, Avrupa Patent Ofisinin 
sorumluluğunu üstlenmiş olan ilgili merkezi sınai mülkiyet 
ofisleri, Avrupa araştırma raporunun oluşturulmasında 
kullanılan kılavuzlara bağlı kalacaktır. 

c) İş bu paragraf 1(b) ikinci cümle ve alt paragraf (d)'nin 
hükümleri bu paragrafta geçerli olacaktır. 

Madde Bölüm V 

•(1) Bölüm 1, paragraf 1 (c)'de belirtilen alt ofis, 
hizmetinde olan ve alt ofisin bulunduğu devletin resmi 
dilinde yazılmış olan belgeler doğrultusunda, bu devletin 
vatandaşları ve bu ülkede ikamet edenler tarafından yapılan 
Avrupa Patent başvurularının araştırmalarını yapmaya 
yetkili kılınacaktır. Bu yetkilendirilme, Avrupa 
patentlerinin tescili işlemlerinin geciktirilmeyeceği ve 
Avrupa Patent Organizasyonu'nun ek maliyetlere maruz 
bırakılmayacağı anlayışı temelinde olacaktır. 

(2) Paragraf l'de belirtilen alt ofis, bir başvuru 
sahibinin Avrupa patenti için ve bu işlemin masraflarında, 
paragraf l'de belirtilen belgeler doğrultusunda, patent 
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başvurusunun araştırmasını yapmakla yetkilendirilecektir. 
Bu yetkilendirme, Sözleşmenin 92 nci Maddesinde öngörülen 
araştırmanın, Bölüm 6 uyarınca böyle bir dokümantasyonu 
kapsaması için genişletilmesine kadar geçerli olacaktır ve 
Avrupa Patentlerinin tescili işlemlerinin gecikmemesi 
anlayışı temelinde olacaktır. 

(3) İdari Konsey/ ayrıca, paragraf 1 ve 2'de öngörülen 
yetkilendirmeleri, bu paragraflar uyarınca, resmi dili, 
Avrupa Patent ofisinin 'resmi dillerinden biri olmayan bir 
üye devletteki merkezi' sınai mülkiyet ofisine kadar 
genişletebilecektir. 

Madde Bölüm VI 

Sözleşmenin 92 nci Maddesinde öngörülen araştırma, prensip 
olarak, Sözleşmenin 162 nci Maddesinin 1 inci paragrafında 
belirtilen tarihte, Avrupa Patent başvurularının hepsi göz 
önüne alınarak, yayımlanmış patentlere, yayımlanmış patent 
başvurularına ve Avrupa Patent Ofisinin araştırma 
dokümantasyonlarında yer almayan, üye ülkelerin diğer 
ilgili dokümanlarına kadar genişletilecektir. Bu 
•genişletme, genişletmenin şartları ve zamanlaması, İdari 
Konsey tarafından teknik ve mali konularla ilgili bir 
çalışma temelinde belirlenecektir. 

Madde Bölüm VII 

Bu protokolün hükümleri, Sözleşmenin herhangi aksi 
hükümleri üzerinde geçerli olacaktır. 

Madde Bölüm VIII 
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İdari Konseyin bu Protokolde öngörülen kararları için 3/4 
çoğunluk gerekecektir (Sözleşmenin 35 inci Maddesinin 2 nci 
paragrafı) . Oyların sayımını düzenleyen hükümler 
(Sözleşmenin 36 ncı maddesi) uygulanacaktır. 

APS- BİR AVRUPA PATENTİNİN VERİLMESİ 
HAKKI İLE İLGİLİ KARARLARIN YARGI 
YETKİSİ VE TANINMASI HAKKINDA PROTOKOL 
(TANIMA PROTOKOLÜ) 
(5 Ekim 1973 t a r i h l i ) - " . 

Bölüm 1 - Y a r g ı Y e t k i s i 

Madde 1* 

(1) Üye ülkelerin mahkemeleri, Bu Protokolün 2'den 6'ya 
kadar olan Maddeleri uyarınca, başvuru sahibine karşı,. 
Avrupa patent başvurusunda belirlenen bir veya daha fazla 
üye ülkeyle ilgili bir Avrupa Patentinin verilmesi hakkıyla 
ilgili patent istemlerine karar vermekte yargı yetkisine 
sahiptir. 

(2) İşbu protokolün amaçları bakımından, "mahkemeler" 
kavramı, üye bir devletin ulusal hukuku uyarınca, paragraf 
l'de belirtilen istemlere karar verebilecek yargı yetkisine 
sahip olan yetkilileri içerecektir. Herhangi bir , üye 
devlet, Avrupa Patent Ofisine, böyle bir yargı yetkisinin 
verildiği herhangi bir yetkilinin kimliğini bildirecektir 
ve Avrupa Patent Ofisi, buna göre, diğer üye devletleri, bu 
konu hakkında bilgilendirecektir. 
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(3) İşbu protokolün amaçları bakımından, "üye devlet" 
kavramı, Sözleşmenin 167. maddesi uyarınca, bu Protokolün 
uygulanmasından çıkartılmamış olan üye devleti 
belirtmektedir. 

*Genişletılmiş Temyiz Kurulunun G 3/92 kararına bakınız. 
(Ek 1) 

Madde 2 

Bu Protokolün 4 ve 5 inci Maddelerine tabi olarak, bir 
Avrupa Patenti için başvuru sahibinin, üye devletlerden 
birinde ikametgahı veya işyerinin merkezinin bulunması 
halinde bu kişiye karşı işlemler, bu üye devletin 
mahkemelerinde yapılacaktır. 

Madde 3 

Bu Protokolün 4 ve 5 inci Maddelerine tabi olarak, bir 
Avrupa Patenti için başvuru sahibinin ikametgahının veya 
işinin merkezinin üye devletler dışında bulunması halinde, 
ve Avrupa .Patenti verilmesi hakkı ile ilgili talepte 
bulunan tarafın bu üye devletlerden birinde ikametgahı veya 
işyerinin merkezinin olması halinde, bu ikametgahının veya 
ikinci devletin mahkemelerinin özel yargılama yetkisi 
olacaktır. 

Madde 4 

Bu Protokolün 5 inci Maddesine tabi olarak, bir Avrupa 
Patent başvurusunun konusunun bir çalışanın buluşu olması 
halinde, Sözleşmenin 60 inci Maddesinin 1 inci 
paragrafının, ikinci cümlesi uyarınca, kanunları Avrupa 
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Patent hakkını belirleyen üye ülkenin mahkemeleri, çalışan 
ve işveren arasındaki işlemler üzerinde özel bir yargılama 
yetkisine sahip olacaktır. 

Madde 5 

(1) Avrupa Patenti tescili hakkında bir ihtilafa düşen 
tarafların yazılı veya yazılı bir onay belgesiyle birlikte 
sözlü bir anlaşmaya varmış olmaları halinde, belli bir üye 
devletin mahkeme veya mahkemelerinin böyle bir ihtilafa 
karar vermesi anlamında, bu devletin mahkemesi veya 
mahkemeleri özel bir yargı yetkisine sahip olacaktır. 

(2) Bununla beraber, tarafların işveren ve çalışan olması 
durumunda, paragraf 1, sadece iş anlaşmasını düzenleyen 
ulusal kanunun söz konusu anlaşmaya izin verdiği ölçüde 
geçerli olacaktır. 

Madde 6 -

Bu Protokolün 2'den 4'e kadar olan maddelerinin ve 5 inci 
Maddesinin 1 inci paragrafının uygulanmadığı durumlarda, 
Federal Almanya Cumhuriyeti mahkemeleri, özel bir yargı 
yetkisine sahip olacaktır. 

Madde 7 

Bu Protokolün 1 inci Maddesinde belirtilen iddiaların 
önlerine getirildiği üye devletlerin mahkemeleri, kendi 
insiyatifleriyle, Protokolün 2'den 6'ya kadar olan 
Maddeleri uyarınca, yargı yetkisine sahip olup 
olmadıklarına karar vereceklerdir. 
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Madde 8 

(1) Farklı üye devletlerin mahkemelerinin önüne getirilen 
aynı taraflar arasında olan ve aynı iddiaya dayanan 
işlemler durumunda, sonraki başvurunun yapıldığı mahkeme, 
kendi insiyatifiyle yargı yetkisini, önceki başvurunun 
yapıldığı mahkeme yararına, geri çevirecektir. 

(2) İlk başvurunun yapıldığı mahkemenin yargı yetkisine 
karşı çıkılması durumunda, sonraki başvurunun yapıldığı, 
mahkeme, ilk mahkeme nihai bir karar alıncaya kadar, 
işlemleri durduracaktır. 

Bölüm II -• Tanıma 

Madde, 9* 

(1) Bu Protokolün 11 inci Maddesinin 2 nci paragrafı 
hükümlerine tabi olarak, Avrupa Patent başvurusunda 
belirlenmiş bir veya daha fazla' üye ülkeyle ilgili Avrupa 
Patentinin tescili hakkında herhangi bir üye devlette 
verilen nihai kararlar, diğer üye ülkelerde özel işlemlere 
gerek kalmadan tanınacaktır. 

(2) Kararı tanınacak olan mahkemenin yargı yetkisi ve böyle 
bir kararın geçerliliği tekrar gözden 
geçirilmeyebilecektir. 

* Genişletilmiş Temyiz Kurulunun G3/92 kararına bakınız. 
(Ek 1) .. 

Madde 10 
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Bu^Protokolün 9 uncu Maddesinin 1 inci paragrafı, aşağıdaki 
durumlarda geçerli olmayacaktır: 

(a) Bir iddiaya itiraz etmeyen bir Avrupa patenti başvuru 
sahibinin, işlemleri başlatan dokümanın düzenli ve yeterli 
olarak kendini savunmaya olanak verecek bir şekilde 
zamanında iletilmediğini ispat etmesi halinde; veya 

b) Bir başvuru sahibinin, tanınacak kararın, bir üye 
devlette, bunlardan önce başlamış, aynı taraflar arasındaki 
işlemler hakkında verilen kararla tutarlı olmadığını 
ispatlaması halinde; 

Madde 11 

(1) Üye devletler arasındaki ilişkilerde, iş bu protokolün 
hükümleri, yargı yetkisi veya yargıların ..tanınması 
hakkındaki diğer anlaşmaların ihtilafa yol açan herhangi 
bir hükmünün üzerinde olacaktır. 

(2) îş bu protokol, üye bir devletle, bu protokole bağlı 
olmayan bir devlet arasındaki bir anlaşmanın uygulanmasını 
'etkilemeyecektir. • 

APS-AVRUPA PATENT ORGANİZASYONUN 
AYRICALIKLARI VE DOKUNULMAZLIKLARI 
HAKKINDAKİ PROTOKOL (AYRICALIK VE 
DOKUNULMAZLIK PROTOKOLÜ) 
(5 EKİM 1973 tarihli) 

Madde 1 
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(1) Organizasyonun tesisleri dokunulmaz olacaktır. 

(2) Organizasyonun tesislerinin bulunduğu devletin 
yetkilileri, Avrupa Patent Ofisi Başkanının izni olmadan bu 
tesislere girmeyecektir. Böyle bir iznin, ani koruma 
faaliyeti gerektiren yangın veya diğer felaketler olması 
durumunda alındığı kabul edilecektir. 

(3) Organizasyona karşı bir hareket nedeniyle 
Organizasyonun tesislerinde oluşan işlemlere ait hizmetler 
ve diğer İşlemlere ilişkin araçlar dokunulmazlık ilkesinin 
bir ihlali olarak sayılmayacaktır. 

Madde 2 

Organizasyonun arşivleri ve organizasyona ait olan veya 
organizasyonda tutulan herhangi bir belgeye 
dokunulmayacaktır. 

Madde 3 

(1) Organizasyon resmi faaliyetleri kapsamında, aşağıdaki 
durumlar hariç, yargı yetkisi ve yürütmeye karşı 
dokunulmazlık hakkına sahip olacaktır. 

(a) Özel bir durumda organizasyonun böyle bir 
dokunulmazlıktan feragat etmesi gerektiği durumunda; 

b) Organizasyona ait olan veya organizasyon adına çalışan 
motorlu bir aracın neden olduğu bir kazadan dolayı meydana 
gelen bir zarar veya bu motorlu aracı İçeren bir trafik 
suçundan dolayı, üçüncü bir tarafın hukuki bir harekette 
bulunması halinde; 
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(cjl Bu Protokolün 23 üncü Maddesi uyarınca bir hakem 
kararının zorlamasının olması durumunda. , 

(2) Organizasyonun mülk ve varlıkları, nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar el koyma, haciz, istimlak ve müsaderenin 
herhangi bir biçimine karşı dokunulmaz olacaktır. 

(3) Organizasyonun mülk ve varlıkları idari veya 
geçicihukuki görüş zorlamaların herhangi bir biçimine 
karşı, bu zorlamaların; organizasyonun sahip olduğu veya 
organizasyon adına çalışan motorlu araçların yer aldığı 
kazaların engellenmesi, soruşturulmasında geçici olarak 
gerekli olabilme durumları haricinde, dokunulmaz 
olacaklardır. 

(4) Organizasyonun, iş bu protokolün amaçları için yapmış 
olduğu resmi faaliyetleri, bu sözleşmede belirtildiği gibi 
organizasyonun idari ve teknik işleyişi açısından gerekli 
olduğu kadar, sıkı olacaktır. 

Madde 4 

(1) Resmi faaliyet alanı içinde, Organizasyon ve 
Organizasyonun mülkü ve geliri tüm doğrudan vergilerden 
muaf tutulacaktır. 

(2) Resmi faaliyetlerinin uygulanması için Organizasyon 
tarafından yapılan, fiyatlarına vergilerin veya gümrük 
vergilerinin katıldığı önemli mal alımlarında, mümkün olan 
durumda, üye ülkeler tarafından, organizasyonun bu 
vergilerinin veya gümrük vergilerinin miktarının silinmesi 
veya geri ödenmesi için uygun önlemler alınacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



—278 -

(3)^ Kamu yararı hizmetlerinin ücretlerinden daha fazla 
olmayan gümrük vergisi ve vergilerle ilgili hiçbir muafiyet 
sağlanmayacaktır. 

Madde 5 

Resmi faaliyetlerin uygulanması için Organizasyon 
tarafından ithal ve ihraç edilen mallar, bu işlemlerin 
yapılması için alınan ücret ve vergiler dışındaki ithal 
veya ihraç vergilerinden ve ödemelerinden ve ithal veya 
ihraç üzerindeki yasak ve kısıtlamalardan muaf 
tutulacaktır. 

Madde 6 

Bu Protokolün 4 ve 5 inci maddeleri uyarınca, Avrupa 
Patent Ofisinin çalışanlarının kişisel çıkarı için alınan 
veya ithal edilen mallar için hiçbir muafiyet 
verilmeyecektir. 

Madde 7 

(1) Bu Protokolün 4 veya 5 inci maddeleri uyarınca alınmış 
ve ithal edilmiş organizasyona ait olan mallar, bu 
muafiyetleri sağlayan üye devletler tarafından belirlenecek 
koşullar haricinde satılamaz veya başka bir yere verilemez. 

(2) ' Organizasyonun çeşitli binaları arasında malların 
transferi ve hizmetlerin sağlanması, herhangi bir türdeki 
ödemelerden ve kısıtlamalardan• muaf tutulacaktır, uygun 
görülen yerlerde, üye devletler bu ödemelerin silinmesi 
veya geri ödenmesi veya kısıtlamaların kaldırılması için 
gerekli önlemleri alacaktır. 
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Madde 8 

Organizasyon tarafından veya organizasyona yapılan, 
yayınların ve diğer bilgilendirici materyallerin iletimi, 
hiçbir şekilde kısıtlanmayacaktır. 

Madde 9 

Üye devletler Organizasyona, organizasyonun resmi 
faaliyetlerini uygulamak için gerekli olan para birimi 
muafiyetlerini sağlacaktır. 

Madde 10 

(1) Resmi bildirimler ve tüm dokümanlarının iletimi 
konusunda, Organizasyon her bir üye devlette, bu üye devlet 
tarafından diğer bir uluslararası organizasyona sağlanan en 
iyi muameleye sahip olacaktır. 

(2) Hangi iletişim araçlarıyla olursa olsun, Organizasyonun 
resmi bildirimlerinde hiçbir sansür uygulanmayacaktır. 

Madde 11 

Üye devletler, Avrupa Patent Ofisinde çalışanların ülkeye 
girişini, kalışını ve ayrılışını kolaylaştırmak için her 
türlü uygun önlemleri alacaktır. 

Madde 12 
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(1)_ Üye devletlerin temsilcileri, temsilci vekilleri ve 
eğer varsa onların danışmanları veya uzmanları, tdari 
Konseyin ve İdari Konsey tarafından oluşturulan herhangi 
bir kuruluşun toplantılarına katılırken ve toplantı yerine 
gidiş ve dönüş seyahatları sırasında aşağıdaki 
ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklara sahip olacaktır. 

(a) Tutuklanma veya gözaltına alınmaktan ve kişisel 
bagajına el koyulmasından, bu kişinin suç işlemesi, 
işlemeye teşebbüs etmesi veya suç işlemeye yeni teşebbüs 
etmesi durumları hariç, muaf tutulacaktır; 

(b) Görevleri sona erse dahi, görevlerini yaparken yazılı 
veya sözlü ifade ettikleri sözlerde dahil olmak üzere 
yaptıklar hareketlerden dolayıhukuki görüş işlemlerden muaf 
tutulacaklardır, ancak, bu dokunulmazlık, yukarıda 
belirtilen kişilerden biri tarafından işlenen bir motorlu 
trafik suçunda veya bu kişiler tarafından bunlara ait olan 
veya bu kişiler tarafından sürülen bir motorlu aracın 
zarara neden olduğu durumda, geçerli olmayacaktır; 

c) Bu ' kişilerin resmi evrakı ve belgeleri için 
dokunulmazlık hakkı; 

d) şifreleri kullanma hakkı ve özel kurye veya mühürlü 
çanta ile yazışmada bulunma veya belge alma hakkı; 

e) Kendileri ve eşleri için girişleri kısıtlayan bütün 
önlemlerden ve yabancıların kayıt formalitelerinden 
muafiyet; 

f) Para birimi ve döviz kontrolünde, geçici resmi 
görevlerdeki yabancı hükümet temsilcilerine tanınan 
kolaylıkların aynısı. 
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(2") Paragraf l'de belirtilen kişilere tanınan ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklar, bu kişilerin kişisel avantajları için 
değil, bu kişilerin Organizasyonla bağlantılı görevlerini 
yerine getirmelerinde tam bağımsız olmalarını sağlamak 
içindir. Bunun sonucu olarak, üye bir devletin böyle bir 
dokunulmazlığın adaletin yerine getirilmesini 
engelleyeceğini düşündüğü bütün durumlarda ve bu 
dokunulmazlığın amaçlandığı neticelere zarar vermeksizin 
kaldırılabileceği durumlarda, bu üye devletin 
dokunulmazlıktan feragat etme hakkı vardır. 

Madde 13 

(1) Bu Protokolün 6 nci maddesi hükümlerine tabi olarak, 
Avrupa Patent Ofisi'nin Başkanı, 18 Nisan 1961 tarihli 
Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana sözleşmesiyle 
diplomatlara tanınan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklara 
sahip olacaktır. 
(2) Bununla beraber, yargılama yetkisinden muaf olma, 
Avrupa Patent Ofisi Başkanı' tarafından işlenen bir motor' 
trafik suçu veya Başkana ait olan veya onun tarafından 
sürülen bir aracın neden olduğu bir zarar durumunda, 
geçerli olmayacaktır. 

Madde 14 

Avrupa Patent Ofisinin çalışanları: 

a) Hizmetlerini tamamladıktan sonra bile, görevlerini 
yerine getirirken yazılı veya sözlü ifade ettikleri 
sözlerde dahil olmak üzere yaptıkları hareketlerden dolayı 
yargı yetkisinden muaf olacaktır, ancak bu dokunulmazlık, 
Avrupa Patent Ofisi'nin bir çalışanı tarafından işlenen bir 
trafik suçunda veya bu çalışan tarafından buna ait veya bu 
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ça^ışan tarafından sürülen motorlu bir aracın neden olduğu 
bir zarar durumunda, geçerli olmayacaktır; 

b) Askerlik hizmetiyle ilgili tüm yükümlülüklerden muaf 
olacaktır; 

c) Tüm resmi evrak ve belgeleri için dokunulmazlığa sahip 
olacaklardır; 

d) Göçü kısıtlayan bütün önlemlerden ve yabancr kayıt 
zorunluluklarından uluslararası organizasyonların 
personeline tanınan oranda muaf tutulacaklardır. Aynı 
muafiyet, aynı evde yaşayan aile üyeleri için de geçerli 
olacaktır; 

e) Uluslararası organizasyonların personeline döviz 
düzenlemeleriyle ilgili normal olarak tanınan ayrıcalıklara 
aynı şekilde sahip olacaklardır; 

f) Uluslararası kriz dönemlerinde diplomatlara tanınan geri 
dönüş kolaylıklarına aynı şekilde sahip olacaklardır ve 
aynı kolaylıklar bunlarla aynı evde yaşayan aile üyeleri 
için de geçerli olacaktır. 

g) İlgili devlette, ilk defa görev aldıklarında, gümrük 
vergisinden muaf olarak mobilyalarını ve kişisel eşyalarını 
ithal etme hakkına ve görevleri bittiğinde, hakkın 
uygulandığı ülkenin hükümeti tarafından gerekli görülen 
koşullara tabi olarak ve o devlette edinilen ve bir ihracat 
yasağına tabi olan bir mülk dışında, gümrük vergisinden 
muaf olarak mobilyalarını ve kişisel eşyalarını ihraç etme 
hakkına sahip olacaklardır. 

Madde 15 
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Organizasyon adına işlem yapan veya Organizasyon için 
görevlerini yerine getiren uzmanlar, bu işleri yaparken ve 
bu görevler sırasındaki seyahatler de dahil üzere bu 
görevlerini yerine getirmek için gerektiği kadarıyla 
aşağıdaki ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara sahip 
olacaklardır: 

(a) Görevlerini yürütürken yazılı ve sözlü ifade ettikleri 
sözler de dahil olmak üzere yaptıkları davranışlardan 
dolayı yargı yetkisine karşı dokunulmazlık hakkına, bu 
uzmanlardan biri tarafından işlenen bir trafik suçu veya bu 
uzman tarafından kendisine ait veya onun kullandığı bir 
motorlu aracın neden olduğu bir zarar durumu haricinde, 
sahip olacaklardır ve uzmanların görevleri Organizasyon 
tarafından sona erdirildikten sonra da, uzmanlar bu 
dokunulmazlıktan yararlanmaya devam edeceklerdir; 

b) Resmi evrak ve belgeleri için dokunulmazlık hakkı; 

c) Ücretlerinin transferleri < için gerekli olan döviz 
işlemleri konusunda kolaylıklar. 

Madde 16 

(1) Bu Protokolün 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen 
kişiler, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir 
yıllık süresi içinde, İdari Konsey tarafından belirlenen 
şartlara ve kurallara tabi olarak, organizasyon yararına, 
Organizasyon tarafından kendilerine ödenen maaş ve ücretler 
üzerinden alınan bir vergiye tabidirler. Bu verginin 
uygulandığı tarihten itibaren, böyle maaş ve ücretleri' 
ulusal gelir vergisinden muaf tutulur. Bununla beraber, üye 
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ülkeler, bundan dolayı vergiden muaf tutulan maaş ve 
ücretleri, diğer kaynaklardan elde edilen gelirler için 
uygulanan vergi miktarını hesaplarken hesaba katabilirler. 

(2) 1 inci paragraf hükümleri, Organizasyonun Avrupa Patent 
Ofisinin eski çalışanlarına ödediği emekli maaş ve yıllık 
ücretleri için geçerli olmayacaktır. 

Madde 17 

İdari Konsey, 14 üncü Maddenin tamamiyle veya kısmen ve 16 
nci Maddenin hükümlerinin geçerli olduğu çalışanların 
kategorilerini ve 15 inci Maddenin hükümlerinin geçerli 
olduğu uzmanların kategorilerini belirler. Bu kategorilerde 
yer alan çalışanların ve uzmanların isimleri, unvanları ve 
adresleri, zaman zaman üye ülkelere, bildirilir. 

Madde 18 

Organizasyonun kendi güvenlik şemasını oluşturması 
durumunda, Organizasyon ve Avrupa Patent Ofisi'nin 
çalışanları ulusal sosyal güvenlik şemasına yapılan tüm 
zorunlu katkılardan, 25 inci Madde hükümlerine uygun 
olarak üye ülkeler ile yapılan anlaşmalar uyarınca, 
muafdırlar. • 

Madde 19 

(1) İşbu protokolde öngörülen ayrıcalıklar ve 
dokunulmazlıklar, Avrupa Patent Ofisinin çalışanlarının 
veya Organizasyonun adına veya Organizasyon için çalışan 
uzmanların, kişisel çıkarları için verilmemiştir. 
Dokunulmazlıklar sadece, her durumda Organizasyonun 
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kesintisiz işleyişini ve verildiği kişilerin tam 
bağımsızlığını sağlamak için öngörülmüştür. 

(2) Avrupa Patent Ofisi Başkanının, böyle bir 
dokunulmazlığın adaletin normal işleyişini engellediği ve 
Organizasyonun çıkarlarını etkilemekden böyle bir 
dokunulmazlıktan feragat etmenin mümkün olduğunu düşündüğü 
durumlarda, dokunulmazlıktan feragat etme görevine 
sahiptir. İdari Konsey aynı nedenlerden ötürü, Başkanın 
dokunulmazlığını kaldırabilir. 

Madde 20 

(1) Adaletin düzgün işleyişini, polis tüzüklerini ve kamu 
sağlığını ilgilendiren tüzükleri, iş soruşturmasını veya 
diğer benzeri ulusal yasamayı sağlamak ve işbu protokolde 
öngörülen ayrıcalık, dokunulmazlık ve imtiyazların herhangi 
bir şekilde istismarını engellemek için Organizasyon, üye 
ülkelerin yetkili mercileriyle her zaman işbirliği içinde 
olacaktır. 

(2)1 inci paragrafta belirtilen işbirliği prosedürü, bu 
25 inci Maddede belirtilen tamamlayıcı anlaşmalarla 
belirlenebilir. 

Madde 21 

Her bir üye ülke, güvenliği ile çıkarlarında gerekli olan 
tüm önlemleri alma hakkını muhafaza etmektedir. 

Madde 22 

Hiç bir üye ülke, 12 nci, 13 üncü maddelerinde, 14 üncü 
maddenin (b), (e) ve (g) alt paragraflarında ve 15 inci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 2 8 6 -

maddenin (c) alt paragrafında belirtilen ayrıcalıkları ve 
dokunulmazlıkları, aşağıdaki kişilere vermekle yükümlü 
değildir: 

a) kendi vatandaşlarına; 

b) Organizasyonda görevini yapma esnasında, bu devlette 
kalıcı bir ikametgahı olan ve Organizasyon jLle bağlantısı 
olan diğer herhangi bir hükümetlerarası bir organizasyonun 
çalışanı olmayan herhangi bir kişiye; 

Madde 23 

(1) Herhangi bir üye ülke, organizasyonla veya Avrupa 
Patent Ofisi'nin bir çalışanı veya organizasyon için veya 
organizasyon adına görev yapan bir uzmanla ilgili bir 
ihtilafı, dokunulmazlıktan feragat edilmediği durumlarda, 
organizasyonun veya çalışanlarının ve uzmanlarının işbu 
protokol uyarınca bir ayrıcalık veya dokunulmazlık talep 
ettikleri takdirde, uluslararası bir tahkim mahkemesine 
sunabilir. 

(2) Üye bir ülkenin, tahkime bir ihtilafı sunmak istemesi 
halinde, bu ülke, herbir üye ülkeyi böyle bir tebligat 
hakkında hemen bilgilendirecek olan İdari Konseyin 
Başkanına, bildirecektir. 

(3) Bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen prosedür, 
organizasyonla, çalışanları veya uzmanları arasında, Hizmet 
Düzenlemeleri veya istihdam koşulları konusunda çıkan 
ihtilaflarda veya organizasyonla çalışanları arasında, 
emeklilik ücret çizelgesi düzenlemeleri konusunda çıkan 
ihtilaflarda geçerli olmayacaktır. 
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(4.İ Hiçbir mahkeme, tahkim mahkemesinin nihai olan hükmüne 
karşı çıkmayacaktır, bu hüküm, tarafları bağlayıcı 
olacaktır. Bu hükmün anlamı veya kapsamıyla ilgili bir 
ihtilafta, bir tarafın başvurusu üzerine bu hükümü 
yorumlamak tahkim mahkemesine düşecektir. 

Madde 24 

(1)23 üncü Maddede belirtilen tahkim mahkemesi, tahkimde 
taraf olan ülke veya ülkeler tarafından seçilen bir hakem, 
îdari Konsey tarafından seçilen bir hakem ve seçilmiş iki 
hakem tarafından seçilecek ve başkan olacak üçüncü bir 
hakem olmak üzere, 3 üyeden oluşur. 

(2) Hakemler, herbir üye ülke tarafından sayıları 6 dan 
fazla olamayacak şekilde atanan hakemlerin ve İdari Konsey 
tarafından atanan 6 hakemin oluşturduğu listeden aday 
gösterilir. Bu liste, protokol yürürlüğe girer girmez 
oluşturulacak ve gerekli olduğu durumlarda gözden 
geçirilecektir. 

(3)23 üncü Maddenin, 2 nci paragrafında belirtilen 
tebligatın tarihinden itibaren 3 ay içinde, taraflardan 
birinin 1 inci paragrafta belirtilen seçimi yapmaması 
halinde, hakem seçimi, diğer tarafın başvurusu üzerine, 
Uluslararası Adalet Mahkemesi Başkanı tarafından, söz 
konusu listede bulunan kişiler arasından seçilecektir. Bu 
durum ayrıca, taraflardan birinin başvuruda bulunması 
durumunda, ikinci hakemin atanmasından itibaren bir ay 
içinde, ilk iki hakem üçüncü bir hakemi seçme konusunda 
anlaşamamaları halinde de geçerli olacaktır. Yine de, bu 
iki durumda da Uluslararasi Adalet Mahkemesi Başkanının 
seçim yapması engellenmişse veya Başkanın ihtilaf halinde 
olan devletlerin birinin vatandaşı olması durumunda, Başkan 
Yardımcısı ihtilaf halinde olan d,^^^]. er den birinin 
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vat^andaşı olmaması koşuluyla, daha önce belirtilen 
atamaları yapacaktır; Başkan Yardımcısının ihtilafta olan 
ülkelerden birini vatandaşı olması halinde ise, ihtilaf 
halinde olan devletlerden birinin vatandaşı olmayan ve 
Başkan veya Başkan yardımcısı tarafından seçilecek bir 
Uluslararası Adalet Mahkemesi üyesi, atamaları yapacaktır. 
Tahkimi uygulayan devletin bir vatandaşı, ataması İdari 
Konseye devredilen bir hakemin görevini almak için 
seçilemez veya listede yer alan ve İdari Konsey tarafından 
atanan bir kişi, atanması davacı olan ülkeye düşen bir 
hakemin görevini almak için seçilemez. Bu kategorilerin 
birine giren bir kişi, Mahkeme Başkanı olarak seçilemez. 

(4) Tahkim Mahkemesi, kendi prosedür kurallarını oluşturur. 

Madde 25 

Organizasyon, İdari Konseyin kararı üzerine, bu ülke veya 
ülkelerle ilgili protokolün hükümlerini yürürlüğe koymak 
için, bir veya daha fazla , üye ülkeyle, tamamlayıcı 
anlaşmalar ve organizasyonun verimli işleyişini sağlamak ve 
çıkarlarını korumak amacıyla düzenlemeler yapabilir. 

APS - ÜCRETLERE İLİŞKİN MADDELER 
(20 Ekim 1977 tarihli) -

(1978 tarih ve 21,81 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazeteleri) 

Avrupa Patent Organizasyonunun İdari Konseyinin 13 Aralık 
1994 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. 
(1995 tarih ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 
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Maddo 1 - Genel hükümler 

Aşağıdakiler iş bu Kurallarda yer alan hükümler uyarınca 
toplanacaktır: 

a) Sözleşmede ve Yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde, 
Avrupa Patent, Ofisine (bundan sonra Ofis olarak 
adlandırılacaktır) ödenecek ücretler ve Ofis Başkanının 
Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca 
belirlediği ücretler ve giderler; 

b) Patent İşbirliği Antlaşması (bundan sonra PÎA olarak 
adlandırılacaktır) uyarınca olan ve miktarları Ofis 
tarafından belirlenecek gider ve ücretler. 

Madde 2 - Sözleşmede ve Yönetmeliklerde öngörülen ücretler 

Sözleşmenin 1 inci maddesi uyarınca Ofise ödenecek 
ücretler, aşağıdaki şekilde olacaktır: 

1. Başvuru ücreti (Söz. Madde 78, paragraf 2); 
ulusal temel ücret (Yön.Madde 104b, paragraf 1 
(b)(I)) 
2. Aşağıdakilerle ilgili araştırma ücretleri 
Bir Avrupa araştırması veya ek bir Avrupa 
araştırması (Söz.Madde 78, paragraf 2, Yön.Madde 
46, paragraf 1, Yön.Madde 104b, paragraf 4 ve 
Söz.Madde 157, paragraf 2 (b) 
Bir uluslararası araştırma (Yön.Madde 16.1 PCT 
ve Yön.Madde 104a, paragraf 1) 
3. Belirlenen her üye ülke için belirleme ücreti 
(Söz.Madde 79, paragraf 2) 
3a. İsviçre Konfederasyonu ve Liechtenstein 
Prensliği için birlikte belirleme ücreti 

DM 
250 

1700 

2200** 
150 

150 
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3b. Başvuru, araştırma, belirleme veya ulusal 
temel ücreti üzerinden ek ücret (Yön.Madde 85a) 

4. Avrupa patent başvurularının yıllık ücretleri 
(Söz.Madde 86, paragraf 1) başvurunun yapıldığı 
tarihten itibaren hesaplanır 
- 3. yıl için 
- 4. yıl için 
- 5. yıl için 
- 6. yıl için 
- 7. yıl için 
- 8. yıl için 
- 9. yıl için 
- 10. ve ondan sonra gelen her sene için 
5. Avrupa Patent başvurusunun yıllık ücretinin 
gecikmesi durumunda ödenen ek^ücret (Söz.Madde 
86, paragraf 2) 
6. İnceleme ücreti (Söz.Madde 94, paragraf 2) 
7. İnceleme talebinin geç yapılması durumunda ek 
ücret (Karar 85 b) 
8. Basılacak başvuru belgelerinin aşağıdakileri 
içermesi halinde, Avrupa patent fasikülünün 
basılımı için ödenecek ücreti de içeren tescil 
ücreti (Söz.Madde 97, paragraf 2(b)) 
8.1 35 sayfadan daha fazla değil 
8.2 35 sayfadan daha fazla > 

9. Avrupa patentinin yeni bir fasikülünü basmak 
için ödenecek ücret (Söz.Madde 102, paragraf 3 
(b)) 
10. İtiraz ücreti (Söz.Madde 99, paragraf 1 ve 
Madde 105, paragraf 2) 
11. Temyiz ücreti (Söz.Madde 108) 

İlgili ücret veya 
ücretlerin % 50'si, . 
fakat 1400 DM'nı 
geçmemelidir. 

750 
800 
850 
1400 
1450 
1500 
1900 
2000 
Geç kalmış yıllık 
ücretinin % 10'u 

2800 
İnceleme ücretinin % 
50'si 

1400 
1400 Alman Markına ek 
olarak 36. ve sonraki 
her sayfa için 20 Alman 
Markı 
100 

1200 

2000 
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12. Daha ileriki işlemler için ödenecek ücretler 
(Söz.Madde 121, paragraf 2) 
13. Hakların yeniden kazanılması için ödenecek 
ücret (Söz.Madde 122, paragraf 3) 
14. Para birimini çevirme ücreti (Söz.Madde 136, 
paragraf 1 ve Söz.Madde 140) 
15. 11. ve sonradan gelen her bir istem için 
istem ücreti (Yön.Madde 31, paragraf 1, ve 
Yön.Madde 51, paragraf 7) 
16. Giderlerin ödenmesi için ücret (Yön.Madde 
63, paragraf 3) 
17. Delillerin saklanması için ücret (Yön.Madde 
75, paragraf 3) 
18. Uluslararası bir başvuru için ileti ücreti 
(Söz.Madde 152, paragraf 3) 
19. Uluslararası bir başvurunun ön inceleme 
ücreti (Yön.Madde 58 PÎA ve Yön.Madde 104a, 
paragraf 2) 
20. Teknik görüş için ücret (Söz.Madde 25) 
21. *** Ek araştırma ücreti (Yön.Madde 40.2 (e) 
ve 68.3 (e) PİA, Yön.Madde 104a, paragraf 3) 

150 ' 

150 

100 

80 

100 

100 

200 

3000** 

6000 
2000 

* Son olarak, İdari Konseyin 01.07.1997 tarihinde yürürlüğe 
giren 05.12.1996 . tarihli kararıyla değiştirilmiştir. 
(Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1997, 12 ve sonrası) 

** îdari Konseyin gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları 
yararına olan ücret indirimiyle ilgili ve reform 
devletleriyle ilgili 09.12.1983, 08.06.1984 ve 15.12.1994 
tarihli (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1984, 3 ve 300; 
1995, 14) ve belli devletlerdeki vatandaşların yararına 
yapılan ücret indirimiyle ilgili 14.06.1996 tarihli (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1996, 396) kararlarına bakınız. 

*** tdari Konseyin 01.10.1992 tarihinde yürürlüğe qj£ex\ 
05.06.1992 tarihli kararıyla eklenmiştir. 
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(Avjrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 344 ve sonrası) 

Madde 3 - Ofis Başkanı tarafından belirlenen ücretler, 
gider ve fiyatlar 

(1) Ofis Başkanı/ Yönetmeliklerde öngörülen İdari 
ücretlerin miktarını ve uygun olan durumlarda, Ofis 
tarafından verilen Sözleşmenin 2 nci maddesinde 
belirtilenlerden farklı^ hizmetler için ödenen ücret ve 
giderlerin miktarını belirleyecektir. 

(2) Ofis Başkanı ayrıca, Sözleşmenin' 93 üncü, 98 inci, 103 
üncü ve 129 uncu maddelerinde belirtilen yayınların 
fiyatlarını belirleyecektir. 

(3)* Sözleşmenin 2 nci maddesinde öngörülen ücretlerin ve 
paragraf 1 uyarınca belirlenecek ücret ve giderlerin 
miktarları Avrupa Patent Ofisinin Resmi Gazetesinde 
yayınlanacaktır. 
*• İdari Konsey'in 01.06.1995 'tarihinde yürürlüğe giren 
13.12.1994 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1995 tarih 
ve 9 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ). 

Madde 4 - Ücretlerin vade tarihi 

(1) Sözleşmenin veya PİA'nın veya Yönetmeliğin hükümlerinde 
Vade tarihi belirtilmeyen ücretlerin vade tarihi, ilgili 
ücretin ödendiği hizmetle ilgili talebin kabul tarihi 
olacaktır. 

(2) Ofis Başkanı, uygun ücretin avans ödemesine bağlı 
olarak, paragraf l'in kapsamındaki hizmetleri yerine 
getirmemeye karar verebilir. • 
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Madde 5 - Ücretlerin ödenmesi 

1 - Sözleşmenin 6 ncı maddesinin hükümlerine tabi olarak, 
Ofise ödenecek ücretler Alman Markı olarak veya kolayca 
Alman Markına çevrilebilecek bir para biriminde 
ödenecektir. 

a) Ofisin sahip olduğu bir banka hesabına ödeme veya havale 
yapılarak; 
b) Ofisin sahip olduğu bir ciro hesabına ödeme veya havale 
yapılarak; x . • - ' 
c) para havalesiyle; 
d) * Ofise ödenebilecek hale getirilen çeklerin alımı veya 
karşılığı yoluyla veya ; 
e) nakit ödemeyle. 
(2) **. Ofis ' Başkanı, paragraf l'de belirtilen ücret ödeme 
yöntemlerinden farklı olan ve özellikle de fiyat makbuzları 
veya Avrupa Patent Ofisi'nin sahip olduğu mevduat hesapları 
aracılığıyla yapılan ödeme yöntemlerini kabul 
edebilecektir. 

* İdari Konseyin 01.06.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
'31.05.1978 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 299) 

** (1982 tarih, ve 15 sayılı ve 1987 tarih ve 376 sayılı 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 12/1990 tarih ve 7 
sayılı ek Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 1993 tarih ve 
366 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi, 6/1994 tarih 
ve 1 sayılı ek Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesinde) de 
değiştirildiği gibi 20.11.1981 tarihli mevduat hesapları 
düzenlemeleri, (6/1994 tarih ve 3 sayılı ek Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi) 25.04.1994 tarihli otomatik borç 

r prosedürüne bakınız. vf$-̂ %i&.< 
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Madde 6 - Para birimleri 

(1) 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (a) ve (b) bentleri 
uyarınca, bir banka veya ciro hesabına yapılacak ödemeler 
veya havaleler, bu hesabın bulunduğu ülkenin para birimi 
bazında yapılacaktır. 

(2) •* 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (d) bendi 
uyarınca ödemeler, Alman markıyla belirtilen ücretlerin 
miktarlarının karşılıklarının Ofis Başkanı tarafından 
belirlenmesi şartıyla, çekin yazıldığı banka kuruluşunun 
bulunduğu ülkenin ulusal para birimi bazında yapılacaktır. 

(3) 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (c) ve (e) bentleri 
uyarınca ödemeler; Alman Markı olarak veya ödemelerin, 
Sözleşmenin 7 nci maddesi uyarınca ödemeleri alma yetkisi 
verilmiş olan Lahey'deki Şubede veya herhangi bir alt 
ofisinde olması durumunda, bu şubenin veya alt ofisinin! 
bulunduğu ülkenin para biriminde yapılacaktır 

(4)** Ofise Alman Markı dışındaki farklı para birimlerinde 
yapılan ödemeler v için Ofis Başkanı, Bütçe ve Maliye 
komitesine danıştıktan sonra ,ve uygun olan durumda, Alman 
Markı olarak ödenecek ücretlerin bu maddelerdeki hükümler 
uyarınca ödenebMir olan diğer para birimlerindeki 
karşılıklarını belirleyecektir. Bunu yaparken, Başkan döviz 
kurlarındaki dalgalanmaların Ofisin zararına olmamasını 
sağlayacaktır. Bu şekilde belirlenen ücretler, Avrupa 
Patent Ofisinin Resmi Gazetesinde yayınlanacaktır. Gözden 
geçirilmiş miktarlar, Ofis başkanı tarafından belirlenen 
tarihte veya o tarihten sonra yapılan ücret ödemelerinde 
bağlayıcı olacaktır. 
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* ».İdari Konseyin 01.06.1978 tarihinde yürürlüğe giren 
31.05.1978 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1978, 299). 

**Son olarak İdari Konseyin 03.01.1991 tarihinde yürürlüğe 
giren 07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir.( 1991 
tarih ve 11 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

Madde 7 - Ödemelerle ilgili ayrxntxlar 

(1)* Her ödeme, ödemeyi yapan kişinin ismini belirtmeli ve 
Ofisin ödemenin amacını hemen belirlemesini sağlamak için 
gerekli detayları içermelidir. 

(2) Ödemenin amacının hemen belirlenememesi durumunda, 
Ofis, ödemeyi yapan kişiden, ofisin belirleyeceği bir 
tarihte, ödemenin amacını yazılı olarak bildirerek 
yapmasını talep edecektir. Kişinin bu talebe zamanında 
uymaması halinde, ödeme yapılmamış sayılacaktır. 6191 rev 
noluhukuki görüş ihbarnemeye bakınız. (Ek 2) 
* Göz.Geç. 6/91 Noluhukuki görüş ihbarnameye bakınız (Ek 
II). 

Madde 8 Ödemenin yapxldxğx tarih olarak kabul edilecek 
tarih 

(1)* Ödemenin Ofise yapılmış olarak kabul edileceği tarih, 
aşağıdaki şekilde olacaktır. 

a) 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (a) ve (b) 
bentlerinde belirtilen durumlarda: ödeme veya havale 
miktarının, Ofisin sahip olduğu banka veya ciro hesabına 
geçtiği gün; 
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b) J5 inci maddenin 1 inci paragrafının (c) ve (e) 
bentlerinde belirtilen durumlarda: ödeme talimatı veya 
nakit ödeme miktarının alınma tarihi veya para 
talimatındaki miktarın Ofisin sahip olduğu ciro hesabına 
geçtiği tarih; 

(c) 5 inci maddenin 1 inci paragrafının (d)bendinde 
belirtilen durumda: Çekin karşılığı olması şartıyla çekin 
Ofiste kabul edilme tarihi 

(2) Ofis Başkanının, 5 inci maddenin 2 ' nci paragrafı 
uyarınca, 5 inci maddenin 1 inci paragrafında belirtilen 
diğer ücret ödeme yöntemlerine izin verdiği durumlarda, 
Başkan, ayrıca bu Ödemelerin yapılmış kabul edileceği 
tarihi de belirleyecektir. 

(3) */** paragraf 1 ve paragraf 2 hükümleri uyarınca ödeme, 
ödemenin yapılması gereken sürenin bitişine kadar ödenmiş 
kabul edilmeyecektir ve ödemeyi yapan kişi tarafından Ofise 
bir delil sunulmuşsa, bu süreye uyulmuş olduğu kabul 
edilecektir; 

aj Bu ödemenin yapılmış olması gerektiği sürenin içinde, 
üye devletlerden birinde aşağıdaki koşulların yerine 
getirilmiş olmasıyla: 

i) Ödemeyi yapan kişinin ödemeyi bir banka kuruluşu veya 
postane aracılığıyla gerçekleştirmiş olması; 

ii) Ödemeyi yapan kişinin bir banka kuruluşuna veya 
postaneye, ödenmesi gereken miktarı havale etmesi için 
gerektiği biçimde bir talimat vermiş olması; 

iii) Bu kişinin bir postaneye Ofisin adresini taşıyan ve 5 
inci maddenin 1 inci paragrafının (d) bendinde belirtilen 
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bir çek içeren mektubu yollaması, çekin karşılığı olması, 
ve 

b) îlgili ücret veya ücretler üzerinden, 300 DM'yi 
geçmeyecek şekilde, % 10'luk bir ek ücretin ödenmesi, alt 
paragraf (a)'da belirtilen bir koşulun, ödeme süresinin 
bitiminden en fazla on gün önce yerine getirilmesi halinde 
hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. 

(4)* Ofis, ödemeyi yapan" kişiden, paragraf 3 (a) uyarınca 
bir koşulun yerine getirildiği tarihle ilgili bir .kanıt 
sağlamasını ve gerekli olması halinde, paragraf 3(b)'de 
belirtilen ek ücreti, Ofisin belirleyeceği bir süre içinde 
ödemesini talep edebilir. Bu kişinin bu talebi yerine 
getirmemesi veya kanıtın yetersiz olması veya gerekli ek 
ücretin zamanında ödenmemesi halinde, bu kişinin ödeme için 
verilen süreye uymadığı kabul edilecektir. 

* İdari Konseyin 03.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren 
07.12.1990 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih 
ve 11 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi.) Ayrıca 
geçiş hükümlerine bakınız. . 
** Göz. geç. 6/91 nolu Hukuki görüş kararlarına bakınız. 
(Ek II) 

Madde 9 - Ödenilen miktarın yetersizliği 

(1) Ödeme için konulan süreye, esas olarak, sadece 
ödenilecek ücretin tamamının zamanında ödenmesi halinde, 
uyulduğu farzedilecektir. Ücretin tam olarak ödenmemesi 
halinde, ödenen miktar, ödeme süresinin bitişinden sonra 
geri ödenecektir. Bununla beraber Ofis, sürenin bitişinden 
önce geri kalan zamanda, mümkün olduğu ölçüde, ödemeyi 
yapan kişiye eksik miktarı ödemesi için f̂us*s»aafc. verebilir. 

J^' M tf* %..• Ofis ayrıca, haklı gördüğü yerlerde, ö<Aemê y& Saparı kişinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) ,, '" 



- 298 -

haklarına zarar vermeksizin, eksik kalan herhangi bir küçük 
miktarı, dikkate almayabilir. 

(2) Bir Avrupa patentinin tescili için yapılan bir talep, 
Sözleşmenin 79 uncu maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca 
birden fazla üye ülkeyi belirlediği ve ödenen miktarın 
bütün belirleme ücretlerini kapsamak için yetersiz olduğu 
durumda, ödenen miktar, ödeme zamanında başvuru sahibi 
tarafından tespit edilen şartnamelere göre, uygulanacaktır. 
Başvuru sahibi ödeme zamanında bu şekilde şartnameler 
tespit etmemişse, bu ücretler, ödenen ücretin kapsadığı 
belirleme sayısı için ve bu talepte üye ülkelerin 
belirlendikleri sıraya göre ödenmiş farzedilecektir. 

Madda 10* - Avrupa araştırma raporu ücretinin geri ödenmesi 

(1)** Araştırma ücreti, eğer Avrupa araştırma raporu, 
Avrupa patent başvurusunda rüçhan olarak talep edilen bir 
başvuru veya Sözleşmenin 76 ncı maddesi uyarınca bir önceki 
başvuru veya Yönetmeliğin 15 inc,i maddesi uyarınca orijinal 
bir başvuruyla ilgili olarak, Ofis tarafından önceden 
hazırlanmış bir araştırma raporuna dayanmaktaysa, bütünüyle 
veya kısmi olarak geri ödenecektir. 

(2) *** Paragraf 1 uyarınca izin verilen bir geri ödemenin 
miktarı, Ofisin önceki araştırma ücretinden yararlanma 
ölçüsüne bağlı olarak, araştırma ücretinin % 25, 50, 75 
veya 100'ü olacaktır. 

(3) Araştırma ücreti, Avrupa araştırma raporunun bölünmüş 
bir Avrupa başvurusuyla ilgili olması ve tamamiyle önceki 
başvuru hakkındaki önceki bir araştırma raporuna dayanması. 
halinde, bütünüyle geri ödenecektir. 
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{AU Araştırma ücreti, Ofisin Avrupa araştırma raporunu 
oluşturmaya • daha henüz başlamadığı bir tarihte Avrupa 
patent başvurusunun geri çekilmiş veya reddedilmiş veya 
geri çekilmiş farzedilmesi halinde, tamamiyle geri 
ödenecektir. 

* İdari Konseyin 14.09.1979 tarinde yürürlüğe giren 
14.09.1979 tarihli kararıyla değiştirilmiştir. (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1979, 369) 

** tdari Konseyin, Avrupa Araştırmasının İsveç Patent Ofisi 
tarafından yapılması durumunda, Avrupa'araştırma ücretinin 
geri ödenmesi hakkındaki, 10.12.1982 tarihli kararına (1983 
tarih ve 219 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ) ve 
14/83 nolu hukuki görüş bakınız. (Ek II) 

**-.* Avrupa Patent Başkanının Avrupa araştırma ücretinin ve 
uluslararası araştırma ücretinin geri ödenmesiyle ilgili, 
09.04.1980 tarihli tebliğine (Avrupa Patent Ofisi Resmi 
Gazetesi 1980, 112 ve sonrası») ve EPO ve WIPO'nun PCT 
kapsamında yaptıkları anlaşmanın C eki 2. Bölümüne (Avrupa 
Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1992, 603 ve sonrası) bakınız. 

Madde 10a* - Teknik görüş ücretinin geri ödenmesi 

Sözleşmenin 25 inci maddesi uyarınca teknik görüş ücretinin 
% 75'i, Ofis henüz teknik görüş oluşturmaya başlamadan, 
teknik görüş için yapılan başvuru geri çekilirse, geri 
ödenecektir. 

* İdari Konseyin 01.07.1986 tarihinde yürürlüğe giren 
05.06.1986 tarihli kararıyla eklenmiştir. (Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi 1986, 247) 
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Madde 10b - İnceleme ücretinin geri ödenmesi 

Sözleşmenin 94 üncü maddesinin 2 nci paragrafında öngörülen 
inceleme ücreti aşağıdaki durumlarda geri ödenecektir: 

(a) İnceleme Bölümlerinin bu konuyla ilgili sorumluluğu 
almadan önce, Avrupa patent başvurusunun geri çekilmesi 
veya reddedilmesi veya geri çekilmiş farzedilmesi 
durumunda, inceleme ücreti tamamiyle geri ödenecektir. 

(b) İnceleme Bölümleri sorumluluğu aldıktan sonra fakat 
esas incelemeyi başlatmasından önce, , Avrupa patent 
başvurusunun geri çekilmesi, reddedilmesi veya geri 
çekilmiş farzedilmesi halinde, inceleme ücretlerinin % 75'i 
geri ödenecektir. 

*' İdari Konseyin 01.10.1988 tarihinde yürürlüğe giren 
10.06.1988 tarihli kararıyla eklenmiştir. (1988 tarih ve 
293 sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) Avrupa 
Patent Ofisi Başkanın, ücretlerle ilgili Madde 10b'nin 
uygulanmasıyla ilgili kararların 15.07.1988 tarihli ilanına 
bakınız. (Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi 1988, 354) 

Madde 10c*- Önemsiz miktarların geri ödenmesi 

Bir ücret için çok büyük bir miktarın ödenmesi halinde, 
arta kalan miktarın önemsiz olması halinde ve ilgili 
tarafın bir geri ödemeyi talep etmemesi halinde, bu artan 
miktar geri ödenmeyecektir. Ofis Başkanı hangi büyüklükteki 
miktarın, önemsiz miktar olduğunu belirleyecektir.** 

* İdari Konseyin 03.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren 
07.12.1990 tarihli kararıyla, eklenmiştir. (1991 tarih ve 11 
sayılı Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi ) 
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** Avrupa Patent Ofisi Başkanının ücretler hakkındaki 
Uygulama Şeklini .Gösterir Kararlarla ilgili 10.12.1990 
tarihli kararına bakınız. (12/1990 tarih ve 7 sayılı ek 
Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi) 

Madde 11 - Temyize tabi olan giderleri belirleyen kararlar 

Sözleşmenin 106 ncı maddesinin 5 inci paragrafı uyarınca, 
itiraz işlemleri giderlerinin miktarlarını belirleyen 
kararlar, miktarın temyiz ücretinin üstünde olması halinde, 
temyiz edilebilir. 

Madde 12- Ücretlerin indirilmesi 

(1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü paragrafında 
belirtilen indirim, başvuru, inceleme, itiraz ve temyiz 
ücretlerinin % 20'si oranında olacaktır. 

(2) * Yönetmeliğin 104(b) , inci maddesinin 6 ncı 
paragrafında belirtilen indirim, inceleme ücretinin % 50'si 
oranında olacaktır. 

* Son olarak İdari Konseyin sırasıyla 03.01.1991 ve 
01.06.1991 tarihlerinde yürürlüğe giren, 07.12.1990 tarihli 
kararıyla değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 11 ve 4 sayılı 
Avrupa Patent" Ofisi Resmi Gazetesi ) 

Madde 13* - Bildirim 

Avrupa Patent Ofisi Başkanı, sözleşmeyi imzalayan ülkelere 
ve Sözleşmede bu kararları kabul eden ülkelere, bu 
kararların onaylı bir kopyasını sunacaktır. 
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* J3u maddelerin numaraları İdari Konseyin 03.01.1991 
tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla 
değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 11 sayılı Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetesi ) 13. ve 14. maddelerin yazılımı daha 
önceki 13.. madde kaldırıldığı için, önceki 14. ve 15. 
Maddelere karşılık gelmektedir. 

Madde 14* - Yürürlük 

tş bu maddelerdeki hükümler 20 Ekim 1977 tarihinde 
yürürlüğe girecektir. 
Münih'te 20 Ekim 1977 tarihinde vuku bulmuştur. 

*Bu maddelerin numaraları, İdari Konseyin 03.01.1991 
tarihinde yürürlüğe giren 07.12.1990 tarihli kararıyla 
değiştirilmiştir. (1991 tarih ve 11 sayılı Avrupa Patent 
Ofisi Resmi Gazetes) Madde 13 ve 14'.ün yazılımı, önceki 13. 
Madde kaldırıldığı için, önceki 14. Ve 15. Maddelere 
karşılık gelmektedir. ' 

EK 

Ek I 

Ek I I 
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Ek I 

Genişletilmiş Temyiz Kurulunun Yayımlanmış 
Kararlarının/Görüşlerinin İndeksi 

Dava numarası 
tarih, yayın 

G 5/83 
05.12.1984 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1985, 
64 
G 1/86 
24.06.1987 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1987, 
447 

G 1/88 
27.01.1989 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 
1989,189 

G 2/88 
11.12.1989 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 

Başlık/Konu 

"İkinci tıbbi belirti/EISAI" 
EPC/Viyana Sözleşmesinin 
yorumlanması - tedaviyle ilgili 
kullanım patent istemleri 

"İtiraz sahibinin haklarının 
yeniden oluşturulması/VOEST 
ALPINE" 

Temyiz başvurusu yapanın itiraz 
sahibi olarak haklarının yeniden 
oluşturulması - Temyiz 
nedenlerinin belirtilmesi için 
zaman sınırı 
"İtiraz sahibinin 
sessizliği/HOECHST" 

İtiraz sahibi tarafından 
temyizin kabul edilebilirliği-
Yön. Md. 58(4)'e göre bir 
çağrıya cevap olarak sessizlik-
Yön.md. 58(4)'ün uygulanması 
"Azalan ihtilaf/MOBIL OIL III" 

İtiraz işlemlerinde değişiklik-
kategori değişikliği 

Söz.Madde, 
Yön.Madde 

Söz. Madde 52. (1), 
52(4), 54(5), 57 
Viyana 
Sözleşmesinin 31, 
32 maddeleri 

Söz. Madde 108 -3. 
cümle, Madde 
112(1), 122 

Söz. Madde 
102(3),107 
Yöh.Md. 58(4) 

Söz. Madde 54,64, 
69,112(1)(a),123 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 3 0 4 -

Gazetesi 1990,93 
Düzeltilmiş 
Av.P.O.Res.Gaz. 
1990,469 

G 4/88 
24.04.1989 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 
1989,480 
G 5/88,G 7/88, 
G 8/88 
16.11.1990 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 
1991,137 

G 6/88 
11.12.1989 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 
1990,114 

G 1/89 
02.05.1990 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 
1991,155 

(burada:"bileşim" ve 
"bileşik"ten, "özel bir amaç 
için bir bileşimin kullanımı"na) 
- Aynı bileşimin farklı amaçlar 
için açıklanması üzerine böyle 
bir kullanım isteminin yeniliği 
"İtirazın devri/MAN" 

Hakların Devri-itiraz 
işlemlerimde tarafların statüsü 
-itiraz eden şirketin feshi-
yasal kişi 
"İdari Anlaşma/ MEDTRONIC" 
Avrupa Patent Ofisi için 
istenilen ve Alman Patent Ofisi 
tarafından Berlin'de alınan 
dokümanların işlemi-Başkanın 
fonksiyon ve yetkileri-iyi niyet 
prensipleri-Avrupa Patent. Ofisi 
kullanıcılarınınhukuki görüş 
umutlarının korunması 

"Bitkinin büyümesini düzenleyen 
etkenler/BAYER" 

İkinci tıbbi olmayan gösterge-
aynı teknik araçlarla ikinci 
tıbbi, olmayan kullanımın 
yeniliği 

"Polisaksinit esterler" 

PCT uyarınca itiraz olaylarında 
Genişletilmiş Temyiz kurulunun 
Yetkisi-Bütünlük olmaması 

Söz. Madde 99(4), 
112(1)(a) 
Yön.Md.60(2) 

Söz. Madde '4,5,6, 
7,10,33,99(1) ,112 . 

Söz. Madde 54,69, 
112(1)(a) 

Söz. Madde 
112(1)(a)(b),154(3) 
PCT Madde 17 (3) (a), 
PCT Yön.Madde 
13,33,40 
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G 2/89 
02.05.1990 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 
1991,166 

G 3/89 
19.11.1992 . 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993, 
117 

G 1/90 
05.03.1991 

Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1991, 
275 

G 2/90 
04.08.1991 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1992, 
10 

G 1/91 
09.12.1991 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1992, 
253 
G 2/91 

Bütünlük olmaması 

PCT uyarınca itiraz olaylarında 
Genişletilmiş Temyiz kurulunun 
Yetkisi-Bütünlük olmaması 

"Yön. Madde 88, ikinci cümleye 
göre düzeltme," 

Avrupa patent başvurusu veya 
Avrupa Patentinin, açıklama ile 
ilgili olarak bazı kısımlarının 
düzeltilmesi 
"Patentin iptali" 

Bir kararla patentin iptali-
iptal, patentin değiştirilmiş 
olarak muhafazası durumunda 
şekli gerekliliklerin 
karşılanamaması-İtiraz 
prosedürünün sona. ermesi-
Hakların kaybı-Yasal kurgu 
"Yasal Temyiz Kurulunun 
sorumluluğu/KOLBENSCHMIDT" 
-hukuki görüş Temyiz kurulunun 
sorumluluğu 

Formalite görevlisinin 
kararlarına karşı yapılan 
temyizler 

"Birlik/SIEMENS" 

İtiraz Bütünlüğü-Yasal olarak 
ilgisiz 

"Temyiz ücretleri/KROHNE" 

Söz. Madde 
112(1)(b),154(3) 

PCT Madde 17(3) (a) , 
PCT Yön.Madde 
13,33,40 

Söz. Md.l00(c), 
117(1),123(1) ve(2) 
138(1)(c) 

Yön.Md. 86,88, 
ikinci cümle 

Söz.md.102(4) ve 
(5),106,112(1)(b) 

Yön.Md.58(5),69(1) 

Söz. Madde 21 
Yön.Madde 9(3) 

Söz. Madde 82, 
102(3) Yön.Madde 
61a 

Söz. madde 107 
^?î^3fe»>,:. 
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29.y.1991 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1992, 
206 

Birkaç tarafın bir temyizde 
bulunması halinde temyiz 
ücretlerinin geri ödenmesi 
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G 3/91 
07.09.1992 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993, 8 

G 4/91 
03.11.1992 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi. 
Gazetesi 1993, 
707 
G 5/91 
05.05.1992 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1992, 
617 
G 6/91 
06.03.1992 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi .1992, 
4 91 
G 7/91 
05.11.1992 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993, 
356 
G 8/91 
05.11.1992 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993, 

"Hakların yeniden 
olıışturulması/FABRITIUS II" 
Söz. 122.(5). maddenin, 
Yön.Madde 104 b(l)(b) ve 
(c)'yle Söz. 157(2)(b) ve 
158(2) maddeleri uyarınca zaman 
sınırlarına uygulanması 
"Müdahale /DOLEZYCH II" 
Müdahale (Belirtilen bir ihlal 
edenin itiraz işlemlerinde) 

"Temyiz edilebilecek 
karar/DISCOVISION" 
İtiraz Bölümünün bir üyesinin 
şüpheli taraflılığı 
- temyiz nedenleri 

"Ücret indirimi/ASULAB" 

Ücret indirimi hakkı 

"Temyizin geri çekilmesi/BASF" 
Temyizin geri çekilmesinin 
sonucu (ilk itiraz eden tek 
başvuru sahibi tarafından) 

"Temyizin geri çekilmesi/BELL" 
Temyizin geri çekilmesinin 
sonucu 'Tek başvuru sahibi 
tarafından) 

^ — t » <»••• • . . » . a — = * -

Söz. Madde 78 (2), 
79(2), 122(5), 157(2) 
(b), 158(2) 
Yön. Mad. 104b(l) (b) 
ve (c)(Fakat G5/93'e 
bakınız) 

Söz. Madde 105, 107 

Söz. Madde 19 (2), 24 

Söz. madde 14(2) ve 
(4) Yön. Mad.6(3) 

Söz. madde 113(2), 
114(1), Yön. Madde 
60(2), 66(1). 

Söz. madde 113(2), 
114(1) 
Y-':>n. Madde 60 {?.) , 
66(1) 
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346.. 
CORR. Avrupa 
Patent Ofisi 
Resmi Gazetesi 
1993, 478 
G 9/91 
31.03.1993 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993, 
408 
G 10/91 
31.03.1993 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993, 
420 
G 11/91 
19.11.1992 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993, 
125 
G 12/91 
17.12.1993 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994,285 

"İnceleme Yetkisi/ROHM AND 
HAAS" 
İtirazı inceleme yetkisinin 
ölçüsü 

"İtirazlar m/temyizlerin 
incelenmesi" 
İtirazın nedenlerinin inceleme 
zorunluluğunun ve yetkisinin 
ölçüsü 

"Glu-Gln/CELTRIX" 
Hataların Düzeltilmesi 

"Nihai karar/NOVATOME II" 

Yazılı işlemlerin sonucu -
formalite bölümü kararının 
EPO posta servisine iletimi 

Söz. madde 101, 102, 
110, 114 
Yön.Madde 55, 56 

Söz. madde 99-102, 
110, 114 
Yön.Madde 55, 56, 66 

Söz. madde 100 (c), 
117(1), 123(1) ve 
(2), 138(1)(c) 
Yön.Madde 86 ve 88, 
ikinci cümle 

Yön.Madde 68 
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G 1/92 
18.12.1992 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993,277 
G 2//92 
06.07.1993 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1993, 
591 
G 3/92 
13.06.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 
607 

G 4/92 
29.10.1993 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 
149 
G 5/92 
27.09.1993 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 22 
G 6/92. 

"Kamunun erişebilmesi" 

Yenilik-tekniğin bilinen durumu 
-erişebilme-ürünün bileşimi 
kamunun öncelikli kullanımı 
"Daha sonraki araştırma 
ücretlerinin ödenmemesi" 
- Buluş bütünlüğünün 
bulunmaması - daha sonraki 
araştırma .ücretlerinin 
ödenmemesinin sonuçları 
"Kanun dışı başvuru sahibi-
LATCHWAYS" 

Farklı görüş-Ulusal bir 
mahkemenin nihai kararı- Patent 
hakkına, başvuru sahibinden 
farklı olarak, sahip olan taraf 
- 3. Kişilerin çıkarları-
Kanundışı başvuru sahibi 
tarafından orijinal başvurunun 
geri çekilmesi-Yasal başvuru 
sahibi tarafından yeni bir 
başvurunun yapılması 
"Kararların temeli" 

Fikir söyleme hakkı - Sözlü 
işlemlerde yer almayan taraf 

"Yeniden oluşturma/HOUPT" 

Sözleşme Madde 122(5)'nin 
uygulanabilirliği 

"Yeniden kurma/DURIRON" 

Yön. madde 54 (2), 
112(1)(b) 

Söz. madde 82 
Yön.Madde 46 

Söz. Madde 60, 61, • 
167, Yön.Madde 13, 
14, 15, 16; 
Tanınma 
Protokolünün 1., 9. 
Maddeleri 
Genişletilmiş 
Temyiz Kurulunun 
Prosedürlerine 
İlişkin Kuralların 
12a Maddesi 

Söz. Madde 113(1), 
114(1), 114(2) 
Yön.Madde 71(2) 

Söz. Madde 122(5) 

Söz. Madde 122(5) 
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27.0,9.1993 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 25 
G 9/92 G 4/93 
14.07.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 
875 

G 10/92 
28.04.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 
633 
G 1/93 
02.02.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994,541 

Söz. Madde 122 (5) 
uygulanabilirliği 

"Temyizde bulunmayan taraf/BMW" 
Reformatio in peius - Ek 
dilekçe doğrultusunda 
değiştirilmiş, haliyle 
muhafaza edilen patent 
Herbiri* zıt olarak etkilenen 
itiraz sa"hibi taraflar - Bir 
tarafın yaptığı temyiz 
Temyiz bildiriminde temyizi 
yapanın talebinden öteye 
giden temyiz yapmayan 
tarafın talepleri - Azınlık 
fikir. 

"Bölünmüş başvuru" 

Bölünmüş başvurunun yapılması: 
zaman sınırı 

"Sınırlayıcı özellik/ÎLERİ YARI 
İLETKEN ÜRÜNLER" 
Söz. Madde 123 2 ve 3 üncü 
paragrafının çelişen 
gereklilikleri 

Söz. Mdde 101(2), 
107, 111, 114 (1) 
Yön.Madde 58 (2), 
64(b), 65(1), 66(1) 

Yön.Madde 25 

Söz. Madde 123(2), 
(3) 

G 2/93 
21.12.1994 • 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1995, 

"Hepatit A Virüsü/UNITED STATES 
OF AMERICA II" 

Açıklamanın yeterliliği - Kültür 
depoziti bilgisi 

Söz. Madde 8 3 
Yön.Madde 28 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 190) 



- 3 1 1 -

27j> 
G 3/93 
16.08.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1995, 18 

G 5/93 
18.01.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 
447 
G 7/93 
13.05.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 
775 

G 8/93 
13.06.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 
887 
G 9/93 
06.07.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994, 
891 
G 10/93 
30.11.1994 

Rüçhan için verilen süre" 

Rüçhan-Rüçhan süresinde 
yayımlanan doküman-Tekniğin 
bilinen durumu- Geçersiz rüçhan 
- .farklı buluş - Hakimin gayri 
resmi beyan edilmiş fikri -
Müracaatın kabul edilebilirliği 
"Yeniden oluşturma/NELLCOR" 

Söz. Madde 122(5)'nin 
uygulanabilirliği 

"Gecikmiş değişiklikler/WHITBY 
II" 
Yön.Madde 51(6)'ya göre bir 
bildirimden sonraki 
değişiklikler-İnceleme 
Bölümlerinin muhakemeleri-Söz. 
Madde 167.(2) uyarınca 
rezervasyonlar 
"itirazın geri çekilmesi/SERWANE 
II" 
Temyiz geri çekilmeden itirazın 
geri çekilmesi 
Temyiz işlemlerinin sona 
erdirilmesi 
"Patent sahibinin 
itirazı/PEUGEOT AND CITROEN" 

Patent sahibinin kendi patentine 
karşı yaptığı itiraz - kabul 
edi1ebilirlik 
"Tek tarafın temyizinin inceleme 
kapsamı/SIEMENS" 

Söz. Madde 54 (2), 
Madde 87-89 

Söz. Madde 122(5), 
150, 157(2)b), 
158(2), Yön. madde 
104b(l)(b) 

Yön. Madde 96(2), 
113(2), 123(1), 
167(2) 
Söz.Madde 51 (4) ve 
(6), 86(3) 

Söz. Madde 114(1) 
Yön.Madde 60(2), 
66(1) 

Söz. Madde 99 

Söz. Madde 96(2), 
97(1),110, 111(1), 
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Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1995, 
172 
G 1/94 
11.05.1994 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1994,787 
G 2/94 
19.2.1996 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1996, 
401 

G 1/95 
19.7.1996 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1996,615 

G 2/95 
14.5.1996 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1996, 
555 

G 3/95 
27.11.1995 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 

Tek taraflı işlemlerde yeni 
nedenlerin eklenmesi-Reformatio 
in peius 
"Müdahale/ ALLIED COLLOIDS" 

Temyiz işlemleri sırasında 
müdahalenin kabul edilebilirliği 

"Temsil/HAUTAU II" 

Tek taraflı işlemlerde eşlik 
eden bir kişi tarafından yapılan 
sözlü sunuşlar - Tek taraflı 
veya taraflar arasındaki 
işlemlerde temyiz kurulunun eski 
bir üyesi tarafından yapılan 
sözlü sunuşlar 
"İtiraz için yeni nedenler/DE LA 
RUE" 
Patent sahibiyle görüş birliği 
içinde olmadan itirazın yeni 
nedenlerini incelemek,için 
hiçbir yetkinin olmaması 
"Başvuru belgelerinin 
yenilenmesi/ATOTECH" 

Başvuruyu oluşturan tüm 
dokümanların ,Yön.Madde 88 
uyarınca yapılan düzeltmeleri 
kapsayan diğer dokümanlarla 
değiştirilmesi 

"Kabul edilemez müracaat" 

Bitki ve hayvan çeşitlerinin 
patentlenebilirliği- Çeliş^WÎliK 

114(1) 

Söz. Madde 105 

Söz. Madde 116, 
133, 134 

Yön. Madde 99, 
100(a),(b) ve (c), 
114(1) 

Söz.Madde 55, 56 

Söz.Madde 14(1) ve 
(2), 80(d), 87(2), 
100(c), 123(2)s, 
138(1)(c), 164(2) 
Paris- Sözleşmesi 
Madde 4A(2) 
Yön. Madde 88 
PCT Yönetmelik 
91.1(c) 

Söz.Madde}'53*(b) ,. 
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Gazetesi 1996, 
169 
G 4/95 
19.02.1996 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1996,412 
G 6/95 
24.07.1996 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1996,649 

G 7/95 
19.7.1996 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1996,626 

G 8/95 
16.4.1996 
Avrupa Patent 
Ofisi Resmi 
Gazetesi 1996, 
481 

karar - EPO Başkanının kabul 
edilemez müracaatı 
"Temsil/BOGASKY" 

İtiraz veya itiraz temyiz 
işlemlerinde eşlik eden bir 
kişinin sözlü sunuşu 
"Yön.Madde 71a (1)in 
yorumlanması/GE CHEMICALS" 

Temyiz Kurulları aracılığıyla 
Yön.Madde 71a(1)in yorumlanması 

İtirazın yeni nedenleri/ETHICON 

Patent sahibiyle görüş birliği 
içinde olmadan itirazın yeni 
nedenlerinin incelenmesi için 
hiçbir yetkinin olmaması 
"Patent tescili hakkındaki 
kararın düzeltilmesi/US GYPSUM 
II" 

Teknik ve Hukuki Temyiz 
Kurullarının göreli yetkisi -
Tescil kararının düzeltilmesinin 
reddi 

112(1)(b) 

Söz. Madde 116, 
117, 133, 134 

Söz. Madde 23, 
33(1) (b),112(1) (a) 
164(2) 
RPBA Madde 11(2), 
18 
Yön.madde 10(2), 
11, 66(1), 71, 
71a(l) 
Söz. Madde 99, 
100(a),(b) ve (c), 
114(1) 
Yön.Madde 55, 56 

Söz. Madde 21(3) 
Yön.Madde 89 
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Ek II 
EPO'dan özet hukuki görüşler 

Sayı 

Ocak 79 

Şubat 79 

3/85 
düzeltilmi 

Nisan 80 

5/93 
düzeltilmş 
6/91 
düzettilmş 

Avrupa 
Patent 
Ofisi 
1979,61 

1979,63 

1985/347 

1980,48 

1993,229 

1991,573 

.. 

Başlık 

İnceleme ücretinin 
geri ödenmesi 

Avr.Pat. Sözleşmesinin 
kendi kendini yürütücü 
doğası 
İstem ücretleri-Çoklu 
istem seti 

Avusturya için ayrı 
bir istem setinin 
sunulması için süre 

Toplam zaman süresinin 
hesaplanması 
Ücretlerin ödenmesi, 
ücertlerin geri 
ödenmesi veya diğer 

Açıklama 

Ücretlerle ilgili madde 
10b'nin uygulanması 
yoluyla yerini almıştır. 
Henüz uygulanmıyor. 

Prensipler aynı kalmıştır 
fakat Yön.Md. 31 ve 51''de 
değişiklik yapılması 
gerekir (Hukuki karar 
4/80'deki açıklamalara 
bakınız). 
Karar G 7/93'e bakınız 
(Avr.Pat.Of.Res.G.1994,77 
5:nokta 2.5 
Nedenler)Söz.Md.167(2)(a) 
uyarınca çekince 
temelinde ayrı istemlerin • 
verilmesi şimdi yalnız, . 
Avusturya için başvuru 
tarihi 8 Ekim 1987'den, 
İspanya ve Yunanistan 
için 8 Ekim 1992'den önce 
olan bölünmüş başvurular 
için mümkündür. 
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Temmuz 80 

Ağustos 80 

Eylül 81 

•10/92 
düzeltilmş 

Kasım 82 

Aralık 82 

13/82 

14/83 

1980,395 

1981,6 

1981,68 

1992,662 

1982,57 

1982,109 

1982,196 

1983,189 

meblağlar 
Üye ülkelerin 
belirlenmesi 

Bir Avrupa Patent 
başvurusunun geri 
çekilmesi 
Önceki mevcut ulusal 
hakların bulunduğu üe 
ülke «için farklı 
istemler 
Bir Avrupa patent 
başvurusunun bir 
Avrupa-PİA başvurusu 
ile birleştirilmesi 

İtiraz işlemleri 
esnasında Avrupa 
Patentinin iptali 

Referans işaretlerinin 
önemi 

Avrupa Patent 
başvurusunun ileriki 
işlemleri 
Avrupa araştırma 
ücertinin iadesi-Bir 
Avrupa Patent 
başvurusu ve bir 

1 Temmuz 1997'de 
düzeltilen Söz.Md.79(2) 
ile değişmiştir. 

1 Haziran 1995'te 
düzeltilen Söz.Md.87 
tarafından açıkça ( 

kaps'anmıştır. 
Şimdi bütün Av.P.Söz. 
üyeleri PİA'ya da 
üyedirler.Prensipler, bu 
ilişki durumunda erken 
tarih atan olaylara ve 
PİA'nın yürürlükte 
olmadığı 
Av.P.Söz.Üyelerinin 
belirlendiği gelecekteki 
başvurulara uygulanır. 
Patent sahibinin talebi 
üzerine iptalle ilgili. T 
73/84 nolu (Av.P.O.R.G. 
1985, 241) ve T 
186/84(Av.P.O.R.G. 1986, 
79) nolu karara bakınız. 
T 237/84 nolu kararla 
(Av.P.O.R.G.1987, 309) yer 
değiştirmiştir. 

Hukuki kararın 
prensipleri uygulanmaya 
devam eder, fakat PCT 
uyarınca EPO ile WIPO 
.. .... ., .. . ,;.'.ittin*. 
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15/84 

16/85 

17/90 

18/92 

1984,491 

1985,141 

1990,260 

1992,58 

uluslararası 
başvurunun tek tek 
başvurulması durumunda 
uluslararası araştırma 
ücretinin iadesi 

Bir Avrupa patentinin 
verilmesi için Av.P.p. 
nezdindeki işlemlerde 
temel ve yardımcı 
dilekçeler 
Hakların kaybının 
belirtilmesinden sonra 
bir karar için dilekçe 

Tarifnamede basım 
hatası olması 
durumunda verilen bir 
patentin gerçek metni 
tşlem aşamaları 
"yerleşik olmayan" 
Avrupa-PÎA başvuru 
sahibi belirlenmiş 
veya seçilmiş Ofis 
olarak Av.P.O. 
nezdinde yer alabilir. 

arasındaki Anlaşma 
(Av.P.O.R.G. 
1987,515,1988,364,1992, 
603,821,1995,658) 
dikkate alınmalıdır. 
Ücret ve ödemeler Md.5 ve 
Ek C'de yer almaktadır. 
T 234/86 nolu (Av.P.O.R. 
G.1989,79)karara benzer 
şekilde değiştirilme 
ihtiyacı 

İnceleme prosedürü ile 
ilgili.İtiraz prosedürü 
için G 1/90 nolu Karara 
bakın (Av.P.O.R.G.1991, 
275) 

• 

O 
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Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve 4 Arkadaşının, Sos
yal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

Plan ve Bütçe Komiyonu Raporu (2/368) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenme

si Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ilişiktedir. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Nizamettin Sevgili Gaffar Yakın 
Siirt Afyon 

(İmzasını geri çekti, dilekçesi ektedir) 
Hasan Metin Burhan İsen 

İzmir Batman 
(İmzasını geri çekti, dilekçesi ektedir) 

Prof. Dr. İrfan Gündüz Hayrettin Özdemir 
İstanbul Ankara 

(İmzasını geri çekti, dilekçesi ektedir) 
Zeki Er gezen Ali Günay 

Bitlis Hatay 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2/368 Esas No.lu Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil 

Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi'ndeki imzalarımızı geri çekiyoruz. 
Gereğinin yapılmasını izinlerinize saygılarımızla sunarız. 

Gaffar Yakın Hasan Metin 
Afyon İzmir 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2/368 Esas No.lu Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil 

Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun.Teklifi'ndeki imzamı geri çekiyorum. 
Gereğinin yapılmasını tensiplerinize arz ederim. 

10.12.1999 
Prof. Dr. İrfan Gündüz 

İstanbul 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile ilgili
lerin prim veya kesenek ödemek suretiyle geçirmiş bulundukları son 7 yıllık fiilî hizmet stiresi için
de en fazla fiilî hizmet süresinin bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun mevzuatının uygulanma
sı ve bu mevzuata göre aylığa hak kazanılması halinde bu kurum tarafından aylığın bağlanması ve 
ödenmesi esası getirilmiştir. 



Aynı maddenin 2 nci fıkrasında ise; kişilerin ellerinde olmayan nedenlerle görevlerinden ayrıl
malarını gerektiren, malullük, ölüm, 5434 sayılı Kanun uyarınca yaş haddinden re'sen emekliye 
sevkedilme ile bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi halleri için istisna getirilmiştir. 

Süresi Kanunla 1, 2, 3 veya 5 yıl olarak belirlenen yönetim kurulu üyelikleri, YÖK üyelikleri, 
Rekabet Kurulu üyelikleri, milletvekilleri ve belediye başkanları (erken seçim dolayısıyla) gibi ki
şilerin de ellerinde olmayan nedenlerle görevlerinden ayrılmaları söz konusu olmakta ve son defa 
bağlı oldukları kurumda 3 yıl 6 aylık hizmet süresi bulunmadığından son kurumlarınca aylık bağ-
lanamamakta ve ilgililer emsallerine göre hak kaybına uğramaktadırlar. 20 nci dönem milletvekil
lerinin 3 yıl 4 ay olan iştirakçilik süreleri bu duruma örnek teşkil etmektedir. . 

Bu düzenleme ile süresi Kanunla belirlenen yönetim kurulu üyelikleri, kurul üyelikleri, millet
vekilliği, belediye başkanlığı ve buna benzer görevlere atanan veya seçilen kişilerin emekli olma 
halleri her kurumun kendi mevzuatı içerisinde bırakılmış ve bu suretle hak kayıplarına sebebiyet ve
rilmemesi sağlanmıştır. 

Diğer taraftan; getirilen geçici madde ile de kanunun yürürlük tarihinden önce hak kaybına uğ
rayan kişiler ile bunların dul ve yetimlerinin durumlarının düzeltilerek eşitlik ilkesi gereğinin yeri
ne getirilmesi sağlanmıştır. 

Madde 2. - 3284 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden bugüne kadar çeşitli kanun ile yasama or
ganı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların kendilerine ve hak sahiplerine Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa göre emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmıştır. Ancak, bu hükümler Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Bu durumda 134 kişi bulunmaktadır. Bunlardan; 6 kişi 65 yaşından büyük, 4 kişi 65 yaşından 
küçük, 124 kişi ise dul ve yetimlerdir. Söz konusu kimseler mağdur ve muhtaç kişilerdir. Yeni dü
zenlenen yasalardan yararlanma imkânları da bulunmamaktadır. 

Bu madde ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi hizmeti bulunmayan 70 ki
şinin de arasında bulunduğu yasama organı üyeleri ve dışarıdan atanan bakanların, 65 yaşından 
büyük olanların kendilerinin, ölenlerin ise dul ve yetimlerinin mağdur edilmemeleri sağlanmıştır. 

Madde 3. - Emekli aylığı bağlananlara temsil tazminatı ödenebilmesi için T.C. Emekli Sandı
ğı Kanununa eklenen uyum maddesi olup, yönetim ve denetim kurulu üyeliği dahil olmak üzere 
kamu kesiminde görev alanlara söz konusu tazminatın ödenmemesi amaçlanmaktadır. 

Madde 4. -TBMM üyelerine emekli aylığı bağlanırken makam ve temsil tazminat miktarları
nın belirlenmesi amaçlanmıştır. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde sözleş
meli olarak çalışmakta iken 5434 sayılı Kanunun geçici 191 inci maddesi uyarınca Sandıkla ilgilen
miş olanlardan, her ne sebeple olursa ölsün görevlerinden ayrılarak diğer sosyal güvenlik kurumla
rından birine tabi göreve girenler istekleri halinde Sandıkla ilgilerini sürdürmektedirler. 

Ayrıca, gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, gerekse 1479 sayılı Bağ-Kıır Kanununda iste
ğe bağlı sigortalılık bulunmakta ve bu süreler dikkate alınarak kişilere emekli aylığı bağlanmaktadır. 

Bu madde ile, diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile paralellik sağlanması, 5434 sayılı Kanunda 
sınırlı uygulama alanı bulunan ve istisnaî bir hak sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesi 
amaçlanmıştır. 

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlan geriye yürümez. Bu düşünceyle emekli 
aylığı alan yasama organı üyeleri ve dışarıdan atanan Bakanlar ile bunların dul ve yetimlerinin yü
rürlükte bulunan Kanun hükümlerine göre yapılan ve borç tutarlarının tamamı ödenmiş bulunan 
borçlanmalar ile kesenek ve karşılıkları ödenmiş bulunan ek göstergelerin tutarlarının ilgililere ia
desinin mümkün olmadığı düşünüldüğünden, borçlanma, intibak ve ek göstergelerin kazanılmış hak 
sayılarak geçerliliği sağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297) 
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Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce görevleri sona ermiş olanlar için 5434 sayılı Kanunun 

ek 68 inci maddesinde söz konusu edilen makam tazminatı, yüksek hâkimlik tazminatı ile temsil 
tazminatı ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmayarak bu kişilerin mağdur 
edilmemeleri amaçlanmıştır. 

Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce sona erenlerle, bunlardan emekli aylığı bağlanmış olup, herhangi bir ne
denle emekli aylığı kesilmiş olanların sosyal güvenlik kurumları ile ilgilerinin kesildiği tarih ile ek 
madde uyarınca Sandıkla ilgilendirilmek üzere başvurdukları tarih arasında geçen dönem içinde 
Sandıkla ilgilendirilmeleri ve kısıtlı bir zaman süresince Sandıkla ilgilenmenin getireceği hak ka
yıplarının giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 5. - a) Çeşitli kanunlara göre 7 000 ve daha yüksek makam ve yüksek hâkimlik tazmi
natı ödenmesi öngörülen kadrolarda bulunanlara 30 000 gösterge rakamının memur aylıklarına uy
gulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenmesi, 
temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Bakanlar 
Kurulu'nun yetkili kılınması, 

b) Temsil tazminatına hak kazanma ve bu tazminatın ödenmesine ilişkin esasların belirlenmesi, 
c) İlgili kanunlara göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışan

lara temsil tazminatının ödenmemesi, bu tazminata hak kazananlara personel veya teşkilat kanunla
rı veya diğer kanunî düzenlemeler ile ödenmekte olan ek ödentilerin ve benzerlerinin, net tutarının 
temsil tazminatının net tutarından mahsup edilmesi, benzer ödemelerin neler olduğunu belirlemeye 
Bakanlar Kurulu'nun yetkili kılınması, 

d) Makam tazminatı ile yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 
iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatlarının bulundukları en üst görev esas 
alınarak ödenmesi, 

amaçlanmıştır. 
Madde 6. - Bu maddelerde yer alan hükümler değişiklik yapılan ve eklenen maddelerde yeni

den düzenlendiğinden yürürlükten kaldırılmaktadırlar. 
Madde 7. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 8. - Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 15.12.1999 
Esas No.: 2/368 
Karar No. : 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve arkadaşları tarafından hazırlanarak 8.12.1999 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte Komiyonumuza 
havale edilen "Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazmina
tı Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komiyonumuzun 14.12.1999 tarihinde yaptığı 27 nci birle
şimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen ile Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Teklif ile : 
- Süresi kanunla belirlenen görevlere atanan veya seçilen kişilerin emekli olma hallerinin her 

kurumun kendi mevzuatı içerisinde bırakılması ve bunlardan emekli olmuş bulunanların emeklilik
leri nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin önlenmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi hizmeti bulunmayan yasama organı üye
leri ve dışarıdan atanan Bakanların, 65 yaşından büyük olanlann kendilerinin, ölenlerin ise dul ve 
yetimlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, 

- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanu
nuna göre makam veya yüksek hâkimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30 000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenmesi ve bu taz
minatın göstergelerinin, kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlenmesine Bakanlar Ku
rulunun yetkili kılınması, 

- Yönetim ve denetim kurulu üyeliği dahil olmak üzere kamu kesiminde görev alanlara temsil 
tazminatı ödenmemesi, 

- Öngörülen değişiklikler sebebiyle; 5434 sayılı Kanunda gerekli ek ve geçici maddelerin dü
zenlenmesi ile 3671 sayılı Kanunda mevcut bazı hükümlerin yürürlükten kaldırılması, 

- Mevcut durumdaki hukukî eksikliğin giderilmesi, 
amaçlanmaktadır. 
Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip, teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca 

da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Teklifin, çerçeve 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri, 5 ve 6 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye 

ilişkin 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Ayrıca, 5 inci maddenin (a) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "makam veya yüksek hâkim

lik tazmitanı" ifadesinin, madde gerekçesinin anlatımında sehven "makam ve yüksek hâkimlik taz
minatı" olarak yeraldığı tespit edilmiştir. Madde gerekçesinin, uygulamada oluşabilecek tereddüt
lerin giderilebilmesini teminen, madde metninde yazılı olduğu şekliyle anlaşılmasının gerekli oldu
ğu kanaatine varılmıştır. 

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

Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
Ali Uzunırmak 

Aydın 
Üye 

Oğuz Tezmen 
Bursa 
Üye 

Mücahit Himoğlıı 
Erzurum 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Er 
İçel 

Başkanvekili 
Mehmet Hanifi Tiryaki 

Gaziantep 
Üye 

Abdiilkadir Akçan 
Afyon 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Süleyman Coşkuner 
Burdur 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 

Üye 
Celal Adan 

İstanbul 

Sözcü 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

M. Al tan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Hakkı Duran 
Çankırı 

Üye 
Ramazan Gül 

İsparta 

'Üye 
Aydın Ayaydın 

İstanbul 
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Üye 
Ali Coşkun 

İstanbul 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Masum Türker 

İstanbul 
Üye 

Tarık Cengiz 
Samsun 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Hasan Özgöbek 
Uşak 

(İmzada bulunamadı) 

Uye 
Hasan Metin 

İzmir 
Üye 

Liitfi Ceylan 
Tokat 
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SİİRT MİLLETVEKİLİ NİZAMETTİN SEV
GİLİ VE DÖRT ARKADAŞININ TEKLİFİ 
SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA
SI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. - 24.5.1-983 tarihli ve 2829 sa

yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 
Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 
"res'en emekli olma" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "süresi kanunla belirlenen vazifelere 
atanma veya seçilme" ibaresi eklenmiş ve Ka
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 5. - Bu Kanunun yü
rürlük tarihinden önce kendilerine bu Kanunun 
8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygu
lanmak suretiyle herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşunca aylık bağlananların veya bunlar
dan ölenlerin dul ve yetimlerinin istekleri ha
linde, müracaat tarihini takip eden ay başından 
itibaren aynı maddenin ikinci fıkrası hükmü 
uygulanmak suretiyle sön defa tabi olduğu ku
rumca bu kurum mevzuatına göre aylık bağla
nır ve ödenir. Diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rınca bağlanmış aylıkları aynı tarihten itibaren 
kesilir." 

MADDE 2. - 26.10.1990 tarihli ve 3671 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanu
na aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 8. - Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce yasama organı 
üyelerinden ve dışarıdan atanan bakanlardan 65 
yaşını doldurmuş bulunanlar ile bunların dul ve 
yetimlerine çeşitli kanunlarda yer alan hüküm
lere göre bağlanmış bulunan aylık ve sair taz
minatlara ilişkin olarak yapılan her türlü işlem 
ve tahsisler kazanılmış hak olarak saklı olup 
bağlanmış bulunan emekli, dul-yetim aylıkları 
ile sair tazminatların Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığınca ödenmesine devam olunur. 

Ayrıca Bu Kanunun 5 inci Maddesine gö
re Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tazminat 
almakta iken, bu maddenin yürürlükten kalk-

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA
SI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ 

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. -Teklifin 1 inci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297) 
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(Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve Dört 
Arkadaşının Teklifi) 

ması sonucu tazminatları kesilen ve T.C. 
Emekli Sandığı'ndan da temsil tazminatı öden
meyen yasama organı üyeleri ile dışarıdan ata
nan bakanların kendilerine, dul ve yetimlerine 
5434 sayılı Kanunun ek 68 inci Maddesindeki 
esaslar dahilinde, Türkiye Büyük Millet Mecli
si bütçesinden temsil tazminatı ödenir. Bu taz
minatlar ödendikçe faturası karşılığında Hazi-
ne'den tahsil olunur." 

MADDE 3. - 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci 
Maddesinin birinci fıkrasındaki "makam veya 
yüksek hâkimlik" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "ve temsil" ibaresi, üçüncü fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Temsil tazminatı; yönetim ve denetim 
kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesi
minden her ne suretle olursa olsun aylık veya 
ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev 
alanlara bu durumları devam ettiği sürece 
ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlan
ma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde 
durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü'ne bildirirler. Bu durumun 
ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından iti
baren tazminat ödenmesine son verilir. Zama
nında bildirimde bulunmayanlara ödenen taz
minat kanunî faizi ile birlikte geri alınır." 

MADDE 4. - 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 48 inci 
maddesinin son fıkrasındaki "En yüksek ek 
gösterge rakamı" ibaresinden sonra gelmek 
üzere "Emekliliklerinde ise iştirakçilerin yarar
lanmakta olduğu en yüksek makam ve temsil 
tazminatı rakamları" ibaresi ile aşağıdaki ek ve 
geçici maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 76. - Süresi Kanunlarla be
lirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden 
görevleri sona erenlerin Sandıkla kurmuş ol
dukları ilgi Sandığa yapacakları başvuru tarihi
ni izleyen aybaşından itibaren devam ettirilir. 

Bunların emekli kesenekleri görevden ay
rıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık 
derece, kademe ve ek göstergeleri üzerinden 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Teklifin 4 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve Dört (Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Arkadaşının Teklifi) Kabul Ettiği Metin) 

keseneğe esas diğer unsurlarda nazara alınmak 
suretiyle hesaplanır ve ilgililer tarafından ait ol
duğu ay içinde Sandığa ödenir. 

Bu suretle geçen sürenin her yıl bir kade
me, her üç yılda bir derece yükseltilmek ve öğ
renim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinde be
lirlenen en son yükselebilecekleri derece ve ka
demeyi geçmemek kaydıyla emekli keseneğine 
esas derece ve kademeleri yükseltilir ve ek gös
tergeleri bu derecelere göre Ek 48 nci Madde 
hükümleri uygulanmak suretiyle tespit edilir. 

Bunlardan Sosyal Sigortalar Kurumu veya 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20 nci maddesine tabi kurumlarda çalışanların 
kesenekleri kendileri, karşılıkları ise çalıştıran 
işverenden tahsil edilir. 

Kesenek ve karşılıklarını bu maddede be
lirtilen sürede yatırmayanların o aya ait hizmet
leri sayılmaz. 

Bir süre Sandıkla ilgilendirildikten sonra 
veya ilgisi kurulmadan önce yaptığı ilgilenme 
isteğinden vazgeçenler bir defaya mahsus ol
mak üzere yeniden Sandıkla ilgilendirilme iste
ğinde bulunabilirler. 

Bu suretle geçen süreler kazanılmış hak 
aylıklarında ve emekli ikramiyesinin hesabında 
dikkate alınmaz. Ancak, işçi statüsünde çalı
şanların 1475 sayılı İş Kanunundan doğan hak
ları saklıdır." 

"Geçici Madde 207. - Yasama organı üye
leri ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların 
emekli veya dul ve yetimlerinden 1.7.1990 tari
hinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar yürürlükte bulunan kanunların ilgili hü
kümlerine göre borçlanma işlemleri yapılmış 
ve tahakkuk eden borçları ödenmiş olanların bu 
borçlanmaları ile intibak ve ek göstergeleri ge
çerli sayılır." 

"Geçici Madde 208. - Bu Kanunun yürür
lük tarihinden önce görevleri sona ermiş olan
lar için Kanunun Ek 68 inci Maddesinde söz 
konusu edilen makam tazminatı, yüksek hâ
kimlik tazminatı ile temsil tazminatı ödenme-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) -
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Arkadaşının Teklifi) Kabul Ettiği Metin) 

sinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı 
aranmaz. Ancak bu hüküm 92 nci Madde kap
samına girenler hakkında uygulanmaz." 

"Geçici Madde 209. - Süresi Kanunlarla 
belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden 
görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sa
yılı Kanunun Ek 76 ncı Maddesi hükümlerine 
göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluş
ları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen 
dönem için Sandıkla ilgilendirilirler. 

Bu suretle ilgileri kurulanların görevden 
ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri baş
langıç alınmak, borçlandıkları sürenin her yılı 
için bir kademe ilerlemesi, her Uç yılı için bir 
derece yükselmesi uygulanmak suretiyle bulu
nacak derece, kademe ve ek göstergelerinin • 
başvuru tarihindeki tutarı üzerinden hesaplana
cak kesenek ve karşılıkların toplamı adlarına 
borç kaydedilir. Bunlar borcun kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten 
ödemek zorundadırlar. 

Görevlerinden ayrıldıkları tarihte tespit 
edilmiş emekli keseneğine esas aylığı bulun
mayanlar hakkında prim ödeme süreleri ve öğ
renim durumlarına göre tespit edilecek derece, 
kademe ve ek göstergeler esas alınmak suretiy
le yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Bunlardan Sandıkça bağlanmış emekli ay
lıkları, herhangi bir nedenle kesilmiş yada iptal 
edilmiş olanlar hakkında da ödenmiş olan 
emekli aylıklarının defaten tahsili suretiyle yu
karıdaki fıkralara göre işlem yapılır."' 

MADDE 5. - a) Aylıklarını 657 sayılı MADDE 5.-Teklifin 5 inci maddesi 
Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Si- nen kabul edilmiştir. 
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı 
Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre ma
kam veya yüksek hâkimlik tazminatı öngörülen 
kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile belirlenecek olanlara 30 000 gösterge 
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsa
yı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçme-

Tiirkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297) 
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mek üzere temsil tazminatı ödenir. Temsil taz
minatı göstergelerini kadro ve görev unvanı iti
bariyle farklı olarak belirlemeye Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

b) Temsil tazminatı, Damga Vergisi hariç 
herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazmi
nata hak kazanma ve ödemelerde makam taz
minatı ile yüksek hâkimlik tazminatına ilişkin 
hükümler uygulanır. 

c) Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan 
hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, söz
leşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara 
temsil tazminatı ödenmez. Bu tazminata hak 
kazananlara personel veya teşkilat kanunları 
veya diğer kanunî düzenlemeler ile kaynağı ne 
olursa olsun ödenmekte olan döner sermaye 
katkı paylan, fiilen yapılmayan ders karşılığı 
ek ders ücreti ödemeleri, fon, ek ödeme, teşvik 
ödemesi ve benzeri ödemelerin aylık net tutar
ları, temsil tazminatının net tutarından mahsup 
edilir. Benzeri ödemelerin kapsamı ile uygula
maya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenir. Bu tazminat her ne şekilde olursa ol
sun ikramiyelerin veya başka bir ödemenin he
saplanmasında dikkate alınmaz. 

d) Makam tazminatı ile yüksek hâkimlik 
tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde 
toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ay
rılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst 
görev esas alınarak ödenir. 

MADDE 6. - 26.10.1990 tarihli ve 3671 MADDE 6. - Teklifin 6 ncı maddesi ay-
sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin ikin- nen kabul edilmiştir. 
ci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkrala
rı, değişik 5 inci maddesi ile geçici 3,6 ve 7 nci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde MADDE 7. - Teklifin 7 nci maddesi ay-
yürürlüğe girer. nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Ba- MADDE 8. - Teklifin 8 inci maddesi ay-
kanlar Kurulu yürütür. nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 297) 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 301) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/586) 
T.C. < 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 6.12.1999 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.101101-1533/6057 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.10.1999 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurul'da öncelikle görüşülmesini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TASARININ GEREKÇESİ 
Türkiye ile Polonya arasında 4 Ekim 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan Anlaşma, Taraflar 

arasında, Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri 
doğrultusunda, 2002 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören bir 
tercihli ticaret anlaşmasıdır. 

Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ilâ 97 nci fasılları arasında yeralan sanayi 
ürünlerini ve başlangıç olarak bir bölüm tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanacak pazara gi
riş kolaylıklarını kapsamaktadır. 

Türkiye ile Polonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının başlıca amaçlan aşağıda sıralan
maktadır: 

- Türkiye'nin 1/95 sayılı Gümrük Birliğine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve 
AB'nin tercihli gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, AB ile Polonya arasındaki Avru
pa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve Gümrük Birliğinin ana unsurlarından biri olan 
AB'nin Ortak Dış Ticaret Politikasına Türkiye'nin uyum sağlaması; 

- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştiril
mesi, ortak yatırım olanaklarının sağlanması; 

- Hammaddelerini Polonya'dan sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azaltılması; 
- Türk sanayicileri için Polonya pazarında Topluluk ve Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde

ki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılması; 
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- Avrupa genelinde oluşturulan menşe kümülasyonu sistemi içerisinde yerahnması ve bu çer
çevede Türkiye menşeli ürünlerin menşe engeli olmaksızın AB ve EFTA ülkelerinin yanı sıra Mer
kezi ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve bu pazarlarda işlenen ni
haî ürünlerini sözkonusu ülkelere tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç edebilmesi. 

Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı alanları içere
cek şekilde genişletilmesine ilişkin bir geliştirici hüküm de içermektedir. 

Anlaşma, Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte 
ve sınırsız bir süre için akdedilmiş bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa 
yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ GEREKÇE 
Türkiye ile Polonya arasında 4 Ekim 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan Anlaşma, Taraflar 

arasında, Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması (GATT 1994) prensipleri 
doğrultusunda, 2002 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören bir 
tercihli ticaret anlaşmasıdır. 

Anlaşma, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25 ilâ 97 nci fasılları arasında yeralan sanayi 
ürünlerini ve başlangıç olarak bir bölüm tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanacak pazara gi
riş kolaylıklarını kapsamaktadır. 

Türkiye ile Polonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının başlıca amaçlan aşağıda sıralan
maktadır: 

- Türkiye'nin, 1/95 sayılı Gümrük Birliğine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve 
AB'nin tercihli gümrük rejimine uyum yükümlülüğü kapsamında, AB ile Polonya arasındaki Avru
pa Anlaşmasının ticarî hükümlerine uyumu ve Gümrük Birliğinin ana unsurlarından biri olan 
AB'nin Ortak Dış Ticaret Politikasına uyum sağlaması; 

- Taraflar arasında ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin geliştiril
mesi, ortak yatırım olanaklarının sağlanması; 

- Hammaddelerini Polonya'dan sağlayan Türk sanayicilerinin üretim maliyetlerinin azaltılması; 
- Türk sanayicileri için, Polonya pazarında, Topluluk ve Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerin

deki rakipleriyle eşit rekabet şansı yaratılması; 
- Avrupa genelinde oluşturulan menşe kümülasyonu sistemi içerisinde yer alınması ve bu çer

çevede Türkiye menşeli ürünlerin, menşe engeli olmaksızın, AB ve EFTA ülkelerinin yanı sıra Mer
kezi ve Doğu Avrupa ülkelerindeki üretim imkânlarından yararlanması ve Türkiye'nin bu pazarlar
da işlenen nihaî ürünlerini sözkonusu ülkelere tercihli ticaret rejimi çerçevesinde ihraç edebilmesi, 

Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bu Anlaşmanın kapsamadığı alanları içere
cek şekilde genişletilmesine ilişkin bir geliştirici hüküm de içermektedir. 

Anlaşma, Tarafların üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte ve sı
nırsız bir süre için akdedilmiş bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa yazı
lı bildirimde bulunmak suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 16.12.1999 
Esas No.: 1/586 
Karar No. : 132 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 15 Aralık 1999 tarihli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 
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20 nci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

iki ülke arasında, Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması prensipleri 
doğrultusunda, 2002 yılına kadar aşamalı olarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören ve 
Taraflar arasındaki ticaret hacminin artırılmasını amaçlayan Anlaşma, Komisyonumuzca benimsen
miş ve Tasarı gerekçede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Kâmran İnan 

Van 
Sözcü 

Mehmet Kaya 
Kahramanmaraş 

Üye 
Müjdat Kayayerli 

Afyon 
Üye 

Teoman Özalp 
Bursa 

Üye 
Seyyit Haşim Haşimi 

Diyarbakır 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Mustafa Yaman 

Giresun 
Üye 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 
Üye 

Basri Coşkun 
Malatya 

Üye 
M. Necati Çetinkaya 

Manisa 
Üye 

M. Cengiz Güleç 
Sivas 

Başkanvekili 
B. Suat Çağlayan 

İzmir 
Kâtip 

Me/miet Ali Bilici 
Adana 

Üye 
Nesrin Ünal 

Antalya 
. Üye 

Hasan Erçelebi 
Denizli 

Üye 
Mahmut Erdir 

Eskişehir 

Üye 
Ayfer Yılmaz 

İçel 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Rahmi Sezgin 

İzmir 
Üye 

Bülent Arırtç 
Manisa 

Üye 
Birol Büyüköztürk 

Osmaniye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 



- 4 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞÎ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE POLON
YA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SER
BEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞU 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1 . -4 Ekim 1999 tarihinde An

kara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Tica
ret Anlaşmasının onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. - Sözkonusu Anlaşma'ya ekli 
cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kuru
lu yetkilidir. 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE POLON
YA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SER
BEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAY
LANMASININ UYGUN BULUNDUĞU 

HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R.Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Bayındırlık ve İskân Bak. 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bak. 
Prof. Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakanı 
M. İ. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. En. 
H.H.Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 

Devlet Bakanı V. 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı V. 
E. Öksüz 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çakmakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı V. 
Prof. Dr. N. Çağan 

ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gaydalı 
Devlet Bakanı 

M. A. İrtemçelik 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bak. 
A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 

POLONYA CUMHURİYETİ 

ARASINDAKİ 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 
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DİBACE 

Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti (bundan böyle "Taraflar" olarak 

adlandırılacaktır), 

Ekonomik ilişkilerine temel teşkil eden pazar ekonomisi ilkerine ve Dünya 

Ticaret Örgütü/Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 (bundan böyle 

"DTÖ/GATT 1994" olarak adlandırılacaktır) çerçevesindeki anlaşmalardan 

doğan hak ve yükümlülüklere bağlılıklarını teyid ederek; 

Uluslararası ekonomik bütünleşme sürecine etkin olarak katılım hususundaki 

ortak arzularını göz önünde tutarak; 

Bu amaçla, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 hükümlerin^ uygun olarak 

karşılıklı ticaıetin önemli bir bölümünde engellerin tedricen kaldmlması 

konusunda kararlı olarak; 

İşbu Anlaşma'nın, ekonomik ilişkilerin ve özellikle ticari, yatırım, ekonomik ve 

teknolojik işbirliğinin gelişmesi yönünde yeni bir ortam yaratacağına inanarak; 

Tarafların her birinin Avrupa Toplulukları ile Ortaklık Anlaşmasını dikkate 

alarak; 

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 



MADDE 1 

Amaçlar 

Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümleri uyannca ve DTÖ/GATT 1994 ve 
özellikle GATT 1994'ün XXIV üncü Maddesi çerçevesinde. 1 Ocak 2002 
tarihinde tamamlanacak bir geçiş dönemi sonunda, kademeli olarak, ikili 
ticaretlerinin önemli bölümünü kapsayacak şekilde bir serbest ticaret alanı 
tesis edeceklerdir. 

İşbu anlaşmanın amaçlan şunlardır: 

aı Karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla. Taraflar arasındaki ekonomik 
ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini ve bu suretle Tarafların ekonomik 
faaliyetlerinin ve refahlannın gelişiminin yanı sıra verimliliğin 
aittin i masını teşvik etmek: 

b) Taraflar arasındaki ticaret için adil rekabet koşullannı yaratmak; 

:ı Ticaretteki, engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

.! Tarafların karşılıklı menfaatlerinin bulunduğu alanlarda işbirliğini teşvik 
-tmek. 

BÖLÜM I 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE 2 

Kapsam 

Bıı bölüm hükümleri. Taraf ülkeler menşeli sanayi ürünlerine uygulanacak olup, 
işbu Anlaşmanın amaçları bakımından, "sanayi ürünleri" deyimi işbu 
Anlaşmanın I sayılı Ek'inde (bundan böyle "EK I" olarak anılacaktır) yer alan 
ürünler hariç olmak üzere. Armonize Mal Tanımlaması ve KodlamaJSisteminin 
25 ile 97 nci fasıllan arasında yer alan ürünler anlamındadır, ^ t h f^'\ 

H • '-••• • • • • " ' " • • - • " » : §• ^ V ; - v " : ' ' ) z -..'i . 
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.YIADDE 3 

İthalatta Uygulanan Gümrük Vergileri 

1. Taratlar arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi konulmayacak, var olanlar daha 
kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

2. İthalatta uygulanan gümrük vergilen işbu Anlaşmanm l sayılı Protokol 
hükümlerine göre kaldırılacaktır. 

MADDE4 

Temel Vergiler 

1. İşbu Anlaşma ile tesis edilen aşamalı indinmlere konu olan her ürün için 
uygulanacak temel vergi, 1 Ocak 2000 tarihinde Taraflarda yürürlükte 
bulunan En Fazla Müsadeye Mazhar Ülkelere uygulanan vergi oranlan 
olacaKtır. 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle Dünya Ticaret 
Örgütü çerçevesinde imzalanan tarife anlaşmasından kaynaklanan 
nedenlerle erga omnes bazda tarife indirimi yapılması durumunda, 
sözkonusu indirilmiş vergiler indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren 1 
inci Paragrafta belirtilen temel vergilerin yerini alacaktır. 

3. 1 sayılı Protokol hükümlerine uygun olarak hesaplanan indirilmiş vergiler, 
ilk ondalık kesilin tam sayıya yuvarlanması yoluyla, spesifik vergilerin 
bulunması durumunda ise ikinci ondalık kesilin tam sayıya yuvarlanması 
yoluyla uygulanacaktır. 

4. Taratlar, temel gümrük vergileri oranlan konusunda, 2 nci Paragraf 
hükümlerini dikkate alarak birbirlerini bilgilendireceklerdir. 

MADDE 5 

Gümrük Vergileriyle Eş Etkili Vergiler 

1. Taratlar arasındaki ticarette ithalata gümrük vergileriyle eş etk/n hiç%u3y^r^ 
vergi konulmayacaktır. <f c' . 4~N ,a % 

2. İthalat gümrük vergileriyle eş etkili tüm vergiler işbV ^laŞjpahıı? ğ 
yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. . '"','-•', \ x

 ? ' ., t;. >'%~ J 
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MADDE 6 

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri 

1. 3 üncü Madde hükümleri mali nitelikteki gümrük vergileri için de geçerli 
olacaktır. 

2. Taraflar, mali nitelikteki bir gümrük vergisini veya bir gümrük vergisinin 
mali öğesini 15 inci Madde hükümleri uyarınca bir iç vergi ile 
değiştirebileceklerdir. 

MADDE 7 

İhracatta Uygulanan Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler 

Taraflar arasındaki ticarette ihracat gümrük vergisi veya eş etkili hiç bir vergi 
uygulanmayacaktır. 

MADDE 8 

İthalatta Uygulanan Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

Taraflar arasındaki ticarette, Polonya'nm II sayılı Ek'te sıralanan ürünlere 
uyguladıkları hariç olmak üzere, ithalatta miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir 
tedbir uygulanmayacaktır. 

MADDE 9 

İhracatta Uygulanan Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

Taraflar arasındaki ticarette, Polonya'nın III sayılı Ek'te sıralanan ürünlere 
uvguladıklan hariç olmak üzere, ilıracatta miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir 
tedbir uygulanmayacaktır. 

• ' " . - « • * . 
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BÖLÜMII 

TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

MADDE 10 

Kapsam 

1, Bu bölüm hükümleri, işbu Anlaşmaya Taraf ülkeler menşeli tanm, işlenmiş 
tanm ve balıkçılık ürünlerine uygulanacaktır. 

2. İşbu Anlaşmanın amaçlan bakımından "tanm ürünleri" terimi, Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1 ile 24 ncü fasıllan arasında yer alan 
ürünler ile I sayılı Ek'te sıralanan ürünleri ifade etmektedir. 

MADDE 11 

Taviz Değişimi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın 2 sayılı Protokolünün Eklerinde belirtilen tavizleri, 
bu Bölüm ve bahse konu Protokol hükümleri uyannca karşılıklı olarak 
birbirlerine tanıyacaklardır. 

2. Taraflar, tanm ürünleri ticaretinde birbirlerine dalıa fazla taviz tanıma 
imkanlarını Ortak Komite çerçevesinde düzenli olarak inceleyeceklerdir. 

3. Protokol 2 de sayılmayan tanm ürünlerinin ticareti, DTÖ/GATT 1994 
hükümleri ve Taraflann DTÖ Tanm Anlaşması çerçevesindeki 
yükümlülükleri uyannca yürütülecektir. 

MADDE 12 

Özel Korunma Tedbirleri 

Özellikle 26 ncı Madde olmak üzere, işbu Anlaşmanın diğer hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla ve tanm ürünlerinin özel hassasiyeti göz önünde 
bulundurularak, işbu Anlaşma kapsamında tavize konu olan Taraflardan biri 
menşeli bir ürünün ithalatının diğer Tarafın pazannda ciddi güçlüklere yol 
açması halinde, ilgili Taraf, soruna uygun bir çözüm bulunması amacıyla derhal 
diğer taraf ile danışmalarda bulunacaktır. Karşı tarafı alınan tedbirJLeL-jıakkında 
derhal bilgilendirmek suretiyle, ilgili taraf çözüm bulununcayafyp$r(fj£§pB$ş\i 
gördüğü tedbirleri alabilecektir. , : ... f/ \, ^..--.^ , \ 
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MADDE13 

Sağlık ve Bitki Sağlığı Tedbirleri 

Taraflar, sağlık ve bitki sağlığı tedbirlerini GATT 1994 ile DTÖ'nün bu alandaki 
diğer anlaşmaları hükümlerine uygun olarak tatbik edeceklerdir. Taraflar insan, 
lıavvan ve bitki sağlığı ile vetennerlik konularındaki mevzuatlarını, keyfi, haksız 
veya ayrımcılık yaratacak bir şekilde veya aralanndaki ticarette gizli bir kısıtlama 
aracı olarak kullanmayacaklardır. 

BÖLÜM III 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 14 

Menşe Kuralları ve Gümrük İdaresinde İşbirliği 

1. İşbu Anlaşmanın 3 sayılı Protokolü. Menşe kurallan ve ilgili idari işbirliği 
yöntemi erini belirlemektedir. 

2. Taraflar. 3 sayılı Protokol ve işbu Anlaşmanın ilgili diğer hükümlerinin etkin 
ve uyumlu bir şekilde uygulanmasını, bu hükümlerin uygulanmasından 
doğacak her türlü güçlüğe tatmin edici çözümler bulunmasını ve ticaretteki 
formalitelerin mümkün olduğu kadar azaltılmasını sağlamak amacıyla, Ortak 
Komite çerçevesinde düzenli gözden geçirmeler ve idari işbirliğine yönelik 
düzenlemeler de dahil olmak üzere, gerekli önlemleri alacaklardır. 

MADDE 15 

İç Vergilendirme 

1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, bir Taraf menşeli ürünler ile diğer Taraf menşeli 
benzer ürünler arasında, ister doğrudan ister dolaylı olarak, aynmcı yaratan iç 
mali- vergi niteliğindeki her türlü tedbir veya uygulamadan kaçınacaklardır. 

2, Taraflardan birine ihraç olunan ürünler, bu ürünlere uygulan^nrdo|ru3^it.-yeya 
dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden yararlanamaz. v ,v£ ' ' 

W 
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MADDE16 

Genel İstisnalar 

İşbu Anlaşma, alman tedbirlerin yerli üretim ve tüketime dair kısıtlamalarla 
bağlantılı olarak uygulanması koşuluyla, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu 
güvenliği; çevre koşullan dahil, insan, hayvan ve bitki sağlığı ve hayatının 
korunması; kültürel hazinelerin korunması; fikri mülkiyetin korunması; altın ya 
da gümüşe ilişkin kurallar veya tükenebilir doğal kaynakların korunması 
gerekçeleriyle malların ithaline, ihracına veya transit geçişine getirilecek 
yasaklama ve kısıtlamalara engel teşkil etmeyecektir. Ancak, bu yasaklama veya 
kısıtlamalar, keyfi bir ayırım vesilesi oluşturmayacak veya Taraflar arasında 
ticareti gizli olarak kıstlamak amacıyla kullanılmayacaktır. 

MADDE 17 

Güvenlik İstisnaları 

GATT 1994'ün XXI inci Maddesi uyarmca, işbu .Arılaşmada yer alan 
hükümlerden hiçbiri. Tarafların: 

a) temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi 
amacıyla; 

IV) remel güvenlik çıkarlarının korunması ya da uluslararası yükümlülüklerin 
veya ulusal politikaların yerine getirilmesi için gerekli gördükleri her türlü 
önlemi almasını engellemez. 

MADDE 18 

Devlet Tekelleri 

!. Tanıtlar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte, ticari nitelikteki her 
iüıiü devlet tekelinin, malların tedarik ve pazarlanma koşullarına ilişkin 
olarak Tarafların vatandaşları arasında hiç bir ayrımcılık kalmayacak şekilde 
düzenlenmesini aşamalı olarak sağlayacaklardır. Ortak Komite, bu amacın 
gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlerden haberdar edilecektir. 

2. Bu Madde hükümleri. Tarafların yetkili makamlarının hukuken vejyjyjüen, 
doğrudan veya dolaylı olarak. Taraflar arasındaki ithalat veyl} ̂ jİıraelftı^ 
denetlemesine, belirlemesine veya kayda değer bir şekild^e^kîlemesiıîe \ 
aracılık eden tüm kuruluşlara uygulanacaktır. Aynı şekilde!; bu hükümlef, \ 
devlet tarafından tekel yetkisi verilmiş olan kuruluşlara da uygulanacaktır!, 
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MADDE 19 

Ödemeler 
İşbu Anlaşma çerçevesinde, Taraflar arasındaki ticari işlemlerle ilgili olarak 
konvertibl dövizlerle yapılan ödemeler ve alacaklının yerleşik olduğu Taraf 
ülkeye yapılacak bu tür bir ödeme transferi .her tür kıstlamadan muaf 
olacaktır. 

Taraflar, işbu anlaşma çerçevesinde kendi topraklarında yerleşik kişilerin 
katıldığı ticari işlemleri kapsayan kısa ve orta vadeli kredilerin tahsisine, geri 
ödenmesine veya kabulüne ilişkin olarak mevcut mevzuatlarında yer alanlar 
dışında herhangi bir kambiyo kontrolü veya idari kısıtlamadan 
kaçınacaklardır. 

2 nci paragraf hükümlerine ters düşmeyecek şekilde, mal hareketine ilişkin 
can ödemelere getirilen her tedbir Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VIII 
inci Maddesinde belirtilen koşullar ile uyumlu olacaktır. 

MADDE 20 

İşletmelere İlişkin Rekabet Kuralları 

Aşağıdaki hususlar, Taraflar arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, işbu 
Anlaşmanın düzgün işleyişi ile bağdaşmaz sayılır: 

i ı llekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya saptırılmasını amaçlayan veya etki 
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmeler arası anlaşmalar, işletme 
birlikleri tarafından alman kararlar ve ortak uygulamalar; 

:i) Bir veya birden fazla işletmenin Tarafların topraklarının tümünde veya 
önemli bir bölümünde sahip oldukları hakim durumu kötüye kullanması. 

i inci paragraf hükümleri, kamu işletmeleri ve Tarafların özel ya da ayrıcalıklı 
haklar tamdıklan işletmeleri de içerecek şekilde tüm işletmelerin faaliyetlerine 
uygulanacaktır. 

Genel ekonomik çıkarlara ilişkin hizmetleri yürütmekle görevlendirilen veya 
gelir yaratıcı tekel niteliğindeki işletmeler, bu hükümler, kendilerine^ tevdi 
edilen kamu görevlerini yerine getirmelerini kanunen y©y*ŝ ~fî̂ en 
engellemediği sürece 1 inci paragraf hükümlerine tabi olacaklardır. '*°" '*'•<* \ 

. • • • • '7£ .^\ 1 - î ^ - ^ i -.' \ 
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3. II nci Bölüm kapsamı ürünler bakımından, Paragraf l.a) hükümleri ulusal bir 
piyasa düzeninin ayrılmaz bir parçasını oluşturan anlaşma, karar ve 
uygulamalara tatbik edilmeyecektir. 

4. Taraflardan biri, cari bir uygulamanın bu Madde ile uyumlu olmadığı ve bu 
tür bir uygulamanın sözkonusu Tarafın çıkarlarına önemli bir zarar verdiği 
veya zarar tehdidi doğurduğu veya yerel sanayiine maddi hasar verdiği 
kanaatindeyse, 30 uncu Madde de öngörülen usul ve şartlar çerçevesinde 
uygun tedbirleri alabilir. 

5. Taraflar ulusal mevzuat, düzenleme ve politikalan dahilinde, işbu Anlaşma 
kapsamındaki faaliyetler ile iştigal eden diğer Taraf fertlerine, şirketlerine, 
hükümet kurumlarına ve "diğer kuruluşlara adil ve eşit muamele 
uygulayacaktır. 

MADDE 21 

Devlet Yardımları 

1. İşbu Anlaşmanın bir Tarafınca belirli işletmeleri veya malların üretimini 
kayırarak rekabeti bozacak veya bozma tehlikesi yaratacak bir devlet 
yardımı veya devlet kaynaklanndan yapılan her çeşit yardım, Taraflar 
arasındaki ticareti etkilediği ölçüde işbu Anlaşmanın düzgün işleyişi ile 
bağdaşmaz sayılacaktır. ' 

2. I inci Paragraf hükümleri II nci Bölüm kapsamındaki ürünlere 
uygulanmayacaktır. 

3. Taraflar, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması ve GATT 
1994 hükümleri uyarınca devlet yardımları alanında şeffalık sağlayacak ve 
her bir Taraf, diğer Tarafın talebi üzerine, yardım programlan ve devlet 
yardımlanna ilişkin özel durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır. 

4. Bir Taraf, özel bir uygulamanın: 

a) 1 inci paragraf hükümleri ile bağdaşmaz olduğu, veya, 

b) bu tür bir uygulamanın çıkarlanna önemli zarar verdiği, zarar^erlhG'1"/^^ 
tehlikesi doğurduğu ya da yerli üreticilerine hasaı? yerdİ^C ,, \ 
kanaatindeyse, (> .,';; fi?'""2\ .. \\ 

- " • ' - 12V i - • u - - ' --• S 
' / • • : ; '".;. **>* \ %. >, ' ••• ' -"' s / 
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söz konusu Taraf, 30 uncu Maddede öngörülen usul ve şartlar çerçevesinde 
uygun tedbirleri alabilir. Bu tür uygun tedbirler ancak, Sübvansiyonlar ve 
Telafi Edici Önlemler Anlaşması ve DTÖ/GATT 1994 ile getirilen usul ve 
şartlara uygun olarak alınabilir. 

MADDE 22 

Kamu Alımları 

1. Taraflar, kamu alımlan piyasalarmm liberalizasyonunu işbu Anlaşmanm bir 
amacı olarak mütalaa ederler. 

2. Taraflar, kamu alımlanna ilişkin mevzüatlarmı, DTÖ bünyesinde imzalanmış 
bulunan Kamu Alımlan Anlaşması hükümleri ve bu anlaşmadan 
kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olarak, diğer Tarafın müteşebbislerinin 
ihalelere girme sürecine katılmalarını temin edecek şekilde aşamalı olarak 
geliştireceklerdir. 

3. Ortak Komite, bu Maddenin amaçlarına ulaşılması için kaydedilen 
gelişmeleri inceleyecek ve pazara serbest girişi, şeffaflığı ve kamu alımlan 
pazarlarının karşılıklı olarak açılmasını sağlamak amacıyla 2 nci paragraf 
hükümlerinin uygulanmasına yönelik pratik yöntemler önerebilecektir. 

4. 3 üncü paragrafta atıfta bulunulan inceleme sırasmda Ortak Komite, özellikle 
uluslararası ilişkilerde bu alanda kaydedilen gelişmeler ışığında, 2 nci 
paragrafta bahse konu pazar açılmasının kapsamını genişletme imkanlarını 
değerlendirebilir. 

5. Taraflar, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde müzakere edilen ilgili 
anlaşmalara katılmak için çaba şadedeceklerdir. 

MADDE 23 

Teknik Mevzuat 

1. Taraflann standartlar veya teknik düzenlemeler ve ilgili tedbirj^enjişkuilı^k 
ve yükümlülükleri, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşmfe çefçeyesînde^ 
yürütülecektir. \l .'•'; .''••'/' '\.^ " \ 

/ i * ^ \ - \ - . \ ' • • • • ' • : • . : . • • • ' •": > 
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2. Herhangi bir Taraf, diğer Tarafın talebi üzerine, standartlar, teknik mevzuat 
ya da diğer ilgili önlemlere ilişkin özel durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır 

3. Taraflar, ticarette teknik engellerin azaltılmasını amaçlayacaklardır. Taraflar, 
bu amaçla, gerekli görülen hallerde DTÖ Ticarette Teknik Engeller 
Anlaşmasfnda belirtilen tavsiyelerin ruhuna uygun olarak, uygunluk 
değerlendirmesi alanında karşılıklı tanıma anlaşmalarını sonuçlandırmaya 
yönelik müzakerelerde bulunacaklardır. 

MADDE 24 

Damping 

Taraflardan birisi, işbu Anlaşma kapsamındaki ticari ilişkilerde GATT 1994'ün 
VI ncı Maddesi anlamında damping yapılmakta olduğunu tespit ederse, bu 
uygulamaya karşı, GATT 1994'ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasma Dair DTÖ 
Anlaşması çerçevesinde uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE 25 

Fikri Mülkiyetin Korunması 

Taraflar, fikri mülkiyet haklarının yeterli, etkin ve ayırım gözetilmeksizin 
korunmasını, bu hakların verilmesi ve tatbik edilmesine ilişkin önlemler de 
dahil olmak üzere, sağlayacaklardır. Taraflar, fikri mülkiyet haklarının 
korunmasına ilişkin olarak işbu Anlaşmanın IV sayılı Ek'inde belirtilen 
Konvansiyonlara uyma hususundaki iradelerini teyid ederler. 

İşbu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "fikri mülkiyet", özellikle telif ve 
komşuluk haklarını, ticari markalan, coğrafi işaretleri, sınai tasanmlan, 
faydalı modelleri, patentleri, entegre devrelerin topoğrafyalanm. "knovv-
how'"ı da içerecek şekilde bilgilerin gizliliğini ve yeni bitki türlerini 
kapsamaktadır. 

Taraflar, fikri mülkiyeti ilgilendiren konularda işbirliği yapacaklardır. 
Taraflar, bir Tarafın talebi üzerine, bu konularda, özellikle fikri mülkiyetin 
üyumlaştınlması. idaresi ve yürütülmesine yönelik mevcut ya da gelecekteki 
uluslararası konvansiyonlara ilişkin faaliyetleri ve Dünya Ticaret Örgütü. 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi uluslararası örgütlerin ya^r^îfa^Jrkn^ 
mülkiyeti ilgilendiren konularda diğer ülkeler ile ilişkilerine dtir faaliye'tlerfv; 
hakkında uzman düzeyinde danışmalarda bulunacaklardır. f ••' v ':'\*,\ "* 
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MADDE26 

Genel Korunma Önlemleri 

Yüksek miktarlarda ve belirli koşullarda ithal edilen bir malın ithalatının, 

a) ithalatçı Tarafın topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin 
yerli üreticileri için ciddi bir zarara; veya 

b) ekonominin herhangi bir sektöründe veya bir bölgenin ekonomik 
iurumunda ciddi bozulmalara yol açacak güçlüklere, 

neden olması veya zarar tehdidi yaratması durumunda, ilgili Taraf, 30 uncu 
Maddede yer alan koşullara ve belirlenen usullere göre uygun tedbirler alabilir. 

MADDE 27 

Yapısal Uyum 

1. Taraflar, 3 üncü Madde hükümlerinden sapma teşkil edecek şekilde, istisnai 
olarak ve sınırlı bir süre için gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde tedbir 
alabilirler. 

2. Bu önlemler yalnızca bebek endüstriler veya yeniden yapılanma sürecinde 
olan ya da özellikle önemli sosyal soranların ortaya çıkmasına neden 
olabilecek ciddi güçlükler içerisinde bulunan sektörler bakımından sözkonusu 
olabilecektir. 

3. Anılan tedbirler kapsammda karşı Taraf menşeli ürünlerin ithalinde 
uygulanabilecek gümrük vergileri değer üzerinden -ad valorem- % 25'i 
geçemeyecek ve karşı Taraf menşeli ürünler için bir tercih unsuru içerecektir. 
Sözkonusu tedbirlere tabi ürünlerin toplam ithalat tutan, I inci Bölüm ile 
tanımlanan toplam sanayi ürünleri ithalatının, istatistiklerin temin edilebildiği 
son yıl itibariyle, % 15'ini geçemeyecektir. 

4. Sözkonusu tedbirler, Ortak Komite tarafmdan daha uzun bir süreye izin 
verilmediği sürece, geçiş döneminin sonuna kadar uygulanabilir. 

5. Bir ürüne uygulanan tüm gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları,^ etkili- vergi"\ 
ve resimler ile eş etkili tedbirlerin tamamen kaldırılmasından itfbafen.^yjlclan: \ 
fazla bir süre geçmiş olması durumunda sözkonusu ürünjl Kûrşi'.buv.tür ;j 
tedbirler getirilemeyecektir. .. - :> \ •'*",•. " i ; :• ; f 
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İlgili Taraf, almayı öngördüğü istisnai tedbirlere ilişkin olarak diğer Tarafı 
bilgilendirecek, ve diğer Tarafın talebi üzerine, yürürlüğe konulmalarından 
önce sözkonusu tedbirler ile uygulanacakları sektörler konusunda Ortak 
Komite'de danışmalarda bulunulacaktır. İlgili Taraf sözkonusu tedbirleri 
alırken Ortak Komite'ye bu Madde kapsamında uygulanacak gümrük 
vergilerinin kaldırılmasına ilişkin bir takvim sunacaktır. Sözkonusu takvim, 
bu vergilerin en geç, uygulamaya konulmalarını takip eden ikinci yıldan 
itibaren yıllık eşit oranlarla aşamalı olarak kaldırılmasını sağlayacaktır. Ortak 
Komite farklı bir takvimi kararlaştırabilir. 

MADDE 28 

Reeksport ve Ciddi Kıtlık 

7 ve 9 uncu Maddelerin hükümlerine uyulması, bir üründe, 

a) ilıracatçı Tarafın bahis konusu üründe kendisini ihracat miktar kısıtlamaları, 
ihracat vergileri veya eş etkili vergi ve resimler ile korumakta olduğu bir 
üçüncü ülkeye reeksporta yol açmakta ise; ya da 

b) ihracatçı Taraf için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık 
tehdidine yol açmakta ise, 

ve yukanda değinilen durumlann. ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması 
veya doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, söz konusu Taraf 30 uncu 
Maddede yer alan koşul ve usullere göre uygun tedbirleri alabilir. Bu önlemler 
avınm gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve var olmalannı gerektiren sebepler 
ortadan kalktığında sona erdirilecektir. 

MADDE 29 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

1. Taraflar, işbu Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
için gerekli tüm genel ya da özel tedbirleri alacaklardır. Taraflar, işbu 
Anlaşma ile belirlenen amaçlara ulaşılmasını gözeteceklerdir. 

2. Bir Taraf, diğer Tarafın, işbu Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğü^^jEFÜıe 
getirmediği kanısına vanrsa, 30 uncu Madde ile belirtilen şartîarive •usulleiR-i 
uyannca uygun tedbirleri alabilir. , - ' ' '••' *•<"*''. '( -!"' ' ••> .< A 
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MADDE 30 

Korunma Tedbirlerinin Uygulanma Usulü 

1. Taraflar, bu Maddenin aşağıdaki paragraflan ile belirlenen korunma 
tedbirlerini uygulama sürecini başlatmadan önce, aralarındaki görüş 
farklılıklarını doğrudan danışmalar yoluyla çözmeye çaba göstereceklerdir. 

2. Taraflaıdan biri, 26 ncı Maddede belirtilen sorunlan doğurabilecek malların 
ithalatını, ticaret akımının gelişimi ile ilgili olarak hızlı bilgi sağlamaya 
yönelik bir idari prosedüre tabi tutarsa, diğer Tarafı bu konuda 
bilgilendirecektir. 

3. Bu Maddenin 7 nci paragrafı hükümleri saklı kalmak koşulu ile korunma 
hükümlerine başvurmayı öngören Taraf, diğer Tarafa derhal bildirimde 
bulunacak ve tüm ilgili bilgileri sağlayacaktır. Soruna her iki Taraf için de 
kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesi amacıyla, Taraflar arasında 
gecikmeksizin Ortak Komite'de danışmalarda bulunulacadır. 

4. a) 26 ve 28 inci Maddeler bağlamında, Ortak Komite olayı veya 
durumu inceleyecek ve ilgili Tarafça bildirilen güçlüklere son 
vermeye yönelik her tür karar alabilecektir. Konulıun Ortak 
Komite'ye intikalinden itibaren 30 gün içerisinde bu tür bir karara 
vanlamaması halinde, ilgili Taraf sorunu bertaraf etmek için gerekli 
tedbirleri alabilecektir. 

b) 29 uncu Madde bağlanımda, ilgili Taraf, danışmalann 
tamamlanmasını veya diğer Tarafa bildirim yapılmasından itibaren 
üç aylık bir süre geçmesini müteakip uygun tedbirleri alabilir. 

c) 20 ve 21 inci Maddeler bağlamında, ilgili Taraf, Ortak Komite'ye, 
sorunu incelemesi ve uygun durumlarda itiraz edilen uygulamayı 
sona erdirmesi amacıyla her türlü yardımı yapacaktır. Bahse konu 
Tarafın itiraz edilen uygulamayı Ortak Komite tarafından belirlenen 
süre içerisinde sona erdirememesi ya da Ortak Komite'nin sorunun 
kendisine intikal ettirilmesini izleyen 30 gün içerisinde bir 
anlaşmaya varamaması halinde, ilgili Taraf, bahse konu 
uygulamadan doğan güçlüklerin giderilmesi için uygun tedbirleri 
alabilir. 

5. Alınan korunma tedbirleri en kısa sürede diğer Tarafa bildirilecektir. Söz •>., 
konusu tedbirler kapsam ve süre bakımından uygulanmalannı gerektirdi}.. I.. -. 
durumla orantılı olarak sınırlı tutulacak ve uygulanmalanna tern^l teşkil;;.. 
eden zarar ve güçlükleri aşmayacaktır. Tedbirlerin seçimimle?: işbu . : 
Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek olanlara öncelik tanınacaktır. \ ; . y 
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Taraflardan birince diğer Tarafın bir eylem ya da ihmaline karşı alınan 
tedbirler yalnızca söz konusu Taraf ile ticareti etkileyebilecektir. 

6. Alınan korunma tedbirleri, koşulların bu tedbirlerin sürmesini haklı 
çıkarmayacak şekilde değişmesi durumunda en kısa sürede 
lıafıfletilmelerini veya sona erdirilmelerini teminen, Ortak Komite'de 
düzenli olarak danışmalara konu kılınacaktır. 

7. 20, 21, 26 ve 28 inci Maddelerde belirtilen durumlarda, olağandışı koşullar, 
önceden durum değerlendirmesi yapmayı imkansız kılan ani bir eylemi 
gerektiriyorsa, ilgili Taraf, ortaya çıkan durumu telafi etmekle sınırlı olmak 
üzere, gerekli geçici tedbirleri uygulayabilir. Tedbirler en kısa sürede Ortak 
Komite'ye bildirilecek ve Taraflar, mümkün olan en kısa sürede Ortak 
Komite'de danışmalarda bulunacaklardır. 

8. Alınan korunma tedbirleri, GATT 1994 ve DTÖ'nü kuran anlaşmadan 
doğan hak ve yükümlülükler ile uyumlu olacaktır. 

MADDE 31 

Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

1. Taraflar, ödemeler dengesi güçlüğü nedeniyle ithalata uygulunan tedbirler de 
dahil olmak üzere, her türlü kısıtlayıcı tedbir koymaktan kaçmmaya gayret 
edeceklerdir. 

2. Taraflardan birinin, önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi 
altında bulunması halinde, ilgili Taraf, DTÖ/GATT 1994 çerçevesinde 
belirlenen koşullara veya Uluslararası Para Fonu Anlaşması'nın VIII inci 
Maddesine uygun olarak, sınırlı bir süre için, ödemeler dengesi açığını 
kapamak amacıyla, ithalatla ilgili önlemler de dahil olmak üzere ve 
gerekenin ötesinde olmamak koşuluyla kısıtlayıcı tedbirler alabilir. Alınan 
tedbirler, ödemeler dengesi güçlükleri düzeldikçe aşamalı olarak azaltılacak 
ve var olmalarım gerektiren sebepler ortadan kalktığında sona erdirilecektir. 
İlgili Taraf sözkonusu tedbirlerin devreye sokulduğu hususunda karşı Tarafı 
derhal bilgilendirecek ve mümkün olduğunda, bu tedbirlerin kaldırılmasımu, 
ilişkin takvimi diğer tarafa bildirecektir. *" ** / ' ' >,:,' ' , 
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MADDE 32 

Geliştirici Hüküm 

1. Taraflardan biri işbu Anlaşma ile kurulan ilişkileri, bu Anlaşmamn 
kapsamadığı alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin ve derinleştirmenin, 
Anlaşmaya Taraf Devletlerin ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı 
olacağı görüşünü taşıdığı takdirde, diğer Tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. 
Ortak Komite bu talebi inceleyecek ve uygun durumlarda, özellikle Taraflar 
arasında görüşmelerin başlatılmasına yönelik olarak tavsiyelerde 
bulunabilecektir. 

2. 1 inci Paragrafta atıfta bulunulan usul sonucu mutabakata varılan Anlaşmalar, 
Tarafların iç mevzuat usullerine uygun olarak onaylanacak ya da kabul 
edilecektir. 

BOLUM IV 

KURUMSAL VE SON HÜKÜMLER 

MADDE 33 

Ortak Komite 

1. Bu vesile ile, her iki tarafın temsilcilerinden müteşekkil bir Ortak Komite 
kurulmuştur. 

2. Ortak Komite işbu Anlaşmanın idaresinden sorumlu olacak ve düzgün bir 
şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Ortak Komite,' işbu Anlaşma 
çerçevesinde ortaya çıkan her önemli mesele ile karşılıklı çıkarları 
ilgilendiren bütün ticari ve ekonomik konulan inceleyecektir. Ortak Komite, 
Taraflar arasmdaki ticarette engellerin daha da ileri derecede ortadan 
kaldırılması olanağını düzenli olarak inceleyecektir. 

3. Taraflar, işbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması amacıyla, bilgi 
değişiminde bulunacaklar ve Taraflardan birinin talebi üzerine Ortak 
Komite'de danışmalarda bulunacaklardır. 

4. Ortak Komite, işbu Anlaşmada öngörülen hallerde karar alabilir. BuJcaraflar 
Taraflarca kendi iç mevzuatlarına uygun olarak tatbik edileç^k% ,̂Ort̂  
Komite ayrıca Tarafların karşılıklı 
konularda tavsiyelerde bulunabilir. 

çıkan bulunan diğer ticarifve. ekonomik 

\ 
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MADDE34 

Ortak Komitenin Çalışma Usulleri 

1. İşbu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması,için Ortak Komite gerekli 
olduğu her zaman, ancak yılda en az bir defa toplanacaktır. Taraflardan her 
biri, toplantı yapılmasını talep edebilir. 

2. Ortak Komite oy birliği ile karar verecektir. 

3. Bir Tarafın Ortak Komite'deki temsilcisi, bir karan, iç hukuk gereklerinin 
tamamlanması koşulu ile kabul ettiği takdirde, bu kararda daha geç bir tarih 
belirtilmemiş ise, karar, bu gerekliliklerin yerine getirildiğine dair yazılı 
bildirimin diğer tarafa ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

4. İşbu Anlaşmamn amaçlanna uygun olarak, Ortak Komite, diğer kurallarm 
yanı sıra, toplantı çağnlanmn yapılması, Başkanın tayini ve görev süresine 
dair hükümleri de içeren, kendi çalışma usullerine ilişkin kurallan 
belirleyecekti. 

5. Ortak Komite, görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmalan için 
gerekli gördüğü alt komitelerin ve çalışma gruplarının kurulmasına karar 
verebilir. 

MADDE 35 

Hizmetler ve Yatırımlar 

İşbu Anlaşmamn Taraflan, hizmetler ve yatmmlar gibi belirli alanlann artan 
önemini kabul ederler. Taraflar, özellikle Avrupa entegrasyonu çerçevesinde, 
Ticaret ve Hizmetler Genel Anlaşmasının ilgili hükümlerini de dikkate 
alarak, aralanndaki işbirliği alanlarını tedrici olarak arttırma ve genişletme 
çabalannda, pazarlarının yatmmlar ve hizmet ticareti için aşamalı olarak 
liberalizasyonu ve daha fazla açılımı hedefiyle işbirliğinde bulunacaklardır. 

Taraflar, Ortak Komite'de, aralanndaki ticari ilişkileri doğrĵ daıf;-f||bar̂ cı 
sermaye yatınım ve hizmet ticaretini de kapsayacak şekilde igeuştirrife, 
imkanlarını görüşeceklerdir. -- ff ^ • \ * "-, 
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MADDE36 

Gümrük Birlikleri, Serbest Ticaret Alanları ve Sınır Ticareti 

İşbu .Anlaşma. GATT 1994 ün XXIV üncü Maddesi hükümleri ve GATT 1994 
ün XXIV üncü Maddesinin Yorumuna İlişkin Mutabakata uygun olarak, gümrük 
birlikleri, serbest ticaret alanlan ya da smır ticaretine ilişkin düzenlemelerin 
sürdürülmesi veya oluşturulmasına engel teşkil etmeyecektir. 

MADDE 37 

Protokoller ve Ekler 

İşbu Anlaşmanın Protokolleri ve Ekleri işbu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını 
oluşturur. 

MADDE 38 

Bölgesel Uygulanma 

İşbu Anlaşma Tarafların topraklarında uygulanacaktır. 

MADDE 39 

Tadilatlar 

Ekler ve Protokoller de dahil olmak üzere işbu Anlaşmada yapılan tadilatlar, 
Tarafların iç hukuklanna ilişkin tüm gerekliliklerin tamamlandığım teyid eden 
diplomatik notalardan ikincisinin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

MADDE 40 

Yürürlüğe Giriş 
İşbu .Anlaşma, Anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin ulusal 
yükümlülüklerin tamamlandığına dair bildirimlerin her iki Tarafça da 
yapıldığı ve işbu Anlaşmanın Mutabakat Zaptının 9 uncu MatJ^esjjfrdçki 
hükümlerin yerine getirildiği tarihi izleyen ayın ilk günüftde- yüt'ürlüğe^ 
ailecektir. .-.'•••'--.""" "','.-•:• ',' .? ,;V<"\ *: \ 
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MADDE 41 

Sona Erme 

1. İşbu Anlaşma, sınırsız bir süre için akdedilmiştir. 

!. Taraflardan herhangi biri, işbu Anlaşmayı, diğer tarafa vazıh bildirimde 
bulunmak suretiyle feshedebilir. îşbu Anlaşma bildirimin diğer Tarafça 
alındığı tarihi izleyen yedinci ayın ilk gününde yürürlükten kalkar. 

Bunun kanıtı olarak, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma. fiokO'&âl , ..r?.-..(f/\.<.:'??..i.. 1999 tarihinde Türkçe, Lehçe 
ve İngilizce dillerinde ve her biri eşit dercede muteber olmak üzere ikişer 
kopya olarak yapılmıştır. İşbu Anlaşmanın yorumunda farklılık bulunması 
halinde İngilizce metin esastır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Polonya Cumhuriyeti Adına 

T 

/h.<L ./vte:X 

G20 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 



- 2 5 -

MUTABAKAT ZAPTI 

1. Taraflar, üçüncü ülkeler ile akdettikleri Serbest Ticaret Anlaşmaları 
kapsamında tanıdıkları Veya tanıyacakları her tavizi birbirlerine 
yansıtmaları imkanını Ortak Komitede incelemeye hazır olduklarını beyan 
ederler. 

2. 4 üncü Maddenin 2 inci paragrafına istinaden Taraflar, belirli bir zaman 
diliminde gümrük vergi indirimlerinin gümrük vergilerinin askıya 
alınmasından etkilenmesi halinde, askıya alma süresi boyunca bahsekonu 
indirilmiş gümrük vergilerinin,, temel vergilerin yerini almasf ve gümrük 
vergilerinin kısmi olarak askıya almduğı her dönemde taraflar arasındaki 
tercih marjının korunması husususlannda mutabık kalmışlardır. 

\ Taraflar. 9 uncu Madde kapsamındaki tedbirlere uluslararası 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulması halinde anılan 
Maddenin uygulanmayacağı hususunda mutabık kalmışlardır. 

4. Taraflar, 21 inci Maddenin 3 üncü paragrafında belirtilen kriter ve 
kuralların değerlendirilmesinde: 

a) mümkün olduğunca Avrupa Birliği ile Polonya arasında Ortaklık kuran 
ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğini kuran 
.Arılaşmalarda geçerli kriter ve kurallar ile uyum sağlanmasını 
hedefleyecekler; 

b) 1 inci paragraf hükümlerinden geçici olarak sapmaya imkan verecek 
koşulların ve/veya durumların tanımını yapacaklar; 

c) hangi koşullarda devlet yardımı uygulamalarına karşı tedbir 
alınabileceğini gözden geçireceklerdir. 

5. 21 inci Maddenin 4 üncü paragrafına ilişkin olarak. Ortak Komite, İşbu 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen bir yıl içerisinde, şeffaflık 
önlemlerinin uygulanması için gerekli olan kuralları belirleyecektir. 

6. Taraflar, aralarındaki anlaşmazlıklann Ortak Komite'de ya da danışmalar 
yolu ile çözümlenememesi halinde, bir hakemlik müessesesine 
başvurulabileceği hususnu dikkate almaktadırlar. Bu olasılık Qjtak^r^ 
Komite'de daha detaylı olarak incelenebilecektir. ^ ^ < , - ' P ' ^ \ 

# * ,.:;:.>, ., \ 
7. Polonya Tarafı. II ve III üncü Eklerde atıfta bulunulan iharacat ypyüt ithalat y: .„ \ 

kısıtlamalarındaki her deüişikliui Türk Tarafına bildirmevi taahhüi e'(Jer> ; Ç-.,'' •? i? 

..'4>/î r's v;- -•-'"''./ 
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<Ş. Türk Taratı, kullanılmış arabalar ve makinalar için uygulanmakta olan izin 
sisitemindeki gelişmelere ilişkin olarak Polonya Tarafını bilgilendirmeyi 
taahhüt eder. 

9. Tarafların Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğine ve özellikle gümrük 
belgelerinin doğruluğunun teyidine atfettikleri önem dikkate alınarak, 
Taraflar bu vesile ile "Polonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 
Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması" ile "Gümrük İdareleri Arasında 
İşbirliği Anlaşması" mn eş zamanlı olarak yürürlüğe konulmasını sağlamak 
konusunda anlaşmaya varmışlardır. 

10. Türkiye Cumhuriyeti, Serbest Ticaret Anlaşması'mn 2 sayılı Protokolünün B 
Ekinde sayılan 0102 10, 0102 90 19 ve 0102 90 49 CN kodlu canlı sığırlarda 
5550 tonluk kota için ithal lisansları düzenleyememesi halinde, bahse konu 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip, bu tavizleri Tarafların ortak 
çıkarlarının bulunduğu diğer ürünlerde geçici tavizler vermek suretiyle telafi 
etme hususunda Polonya Cumhuriyeti'ni temin eder. 

Bunun mümkün olmaması halinde, Polonya Tarafı, söz konusu tavizlerin 
değerine eşit orandaki tavizlerini geri çekme hakkına sahip olacaktır. 

/", ,' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 
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EK-I 
10 uncu maddede atıfta bulunulan ürünler listesi 

GUMRUK TARİFESİ 
2905 43 
2905 44 
3302 10 29 

3501 10 

3501 10 10 
3501 10 50 

3501 10 90 
3501 90 
3501 «? j 90 
3502 

3505 

3809 

3824 60 
4501 

5201 00 
5301 

5302 

URUN TANIMI 
Mannitol 
D-glucitol (sorbitol) 
İçecek sanayiinde hammadde olarak kullanılan koku veren 
maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha 
fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); bir içeceği 
karakterize eden bütün tat verici ajanları (aromatizanları) ihtiva 
eden müstahzarlar, hacim itibariyle alkol derecesi %0,5'i 
geçmeyenler ve ağırlık itibariyle en az %1,5 katı süt yağı, en az 
%5 sakkaroz veya izoglikoz, en az %5 glikoz veya nişasta 
içeren müstahzarlar 
Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları 
hariç 
--Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar 
--Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde 
kullanılmaya mahsus olanlar 
--Diğer kazeinler 
-Diğerleri 
-Diğerleri 
Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık 
itibariyle %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya 
daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), 
albüminatlar ve diğer albümin türevleri 
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden 
jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası 
nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan 
tutkallar 
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 
mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde 
"apre veya finisaj" müstahzarları, boyayıcı maddelerin 
sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı 
sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; 
müstahzar haşıl, ve apreler, müstahzar mordanlar gibi) 
Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) 
Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); 
döküntü mantar; kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş 
mantar 
Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 
Keten (ham veya işlenmemiş fakat iplik haline getirilmemiş); 
keten ,kıtık, ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle 
elde edilen döküntü dahil) 
Kendir (cannabis sativa L) (ham veya işlenmiş fakat iplik 
haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 



EK II 
(8 inci Maddede atıfta bulunulan) 

1999 YILI İÇİN GEÇERLİ İTHALAT. KISITLAMALARI VE YASA 

1. Polonya tarafından ithalatta uygulanan miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler. 

Armonize Sistem No. (PCN Kodu *) 

2709 00 10 0, 2709 00 90 0 

2710 00 11 0, 2710 00 15 0, 2710 00 21 0, 2710 00 25 0, 
2710 00 26 0, 2710 00 27 0, 2710 00 29 0, 2710 00 32 0, 
2710 00 34 0, 2710 00 36 0, 2710 00 37 0, 2710 00 39 0, 
2710 00 41 0, 2710 00 45 0, 2710 00 51 0, 2710 00 55 0, 
2710 00 59 0, 2710 00 61 0, 2710 00 65 0, 2710 00 66 1, 
2710 00 66 9, 2710 00 67 1, 2710 00 67 9, 2710 00 68 1, 
2710 00 68 9, 2710 00 71 0, 2710 00 72 0, 2710 00 74 0, 
2710 00 76 0,2710 00 77 0,2710 00 78 0 
2711 11 00 0, 2711 21 00 0 

2903 14 00 0, 2903 19 10 0, 2903 30 33 0, 2903 41 00 0, 
2903 42 00 0, 2903 43 00 0, 2903 44 10 0, 2903 44 90 0 
2903 45 10 0, 2903 45 15 0, 2903 45 20 0, 2903 45 25 0, 
2903 45 30 0, 2903 45 35 0, 2903 45 40 0, 2903 45 45 0, 
2903 45 50 0, 2903 45 55 0, 2903 46 10 0, 2903 46 20 0, 
2903_46 90 0, 2903 49 10 0, 2903 49 30 0, 2903 49 40 0, 
2903^9 80-0 
3824 7TG0 Öl 3824 79 00 0 
3824 "90 95 0 ^ * 

Kısaltılm 

2709 Petrol yağları ve bitümenli m 

2710 Petrol yağlan ve bitümenli m 
yağlar hariç; esas unsur olar 
fazla petrol yağlan veya bitüm 
içeren ve tarifenin başka ye 
müstahzarlar 

2711 Petrol gazlan ve diğer gazlı h 

2903 Hidrokarbonların halojenlenm 

3824 Dökümhane maçalarına v 
bağlayıcılar, diğer kimyasal ü 
ve kimya sanayiine bağlı sana 



' '•-. • ' - ' 
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Amu)iıi/e Sistem No (I'CN Kodu *) 

ex. 8703 21 90 9. ev 8703 22 90 9. e\. 8703 23 90 <>. 
ex. 8703 24 90 9, cx 8703 3 1 00 <>. C \ 8703 32 W) <>. 
ex. 8703 33 90 0 

ex. 8706 00 19 6, ex. 8706 00 91 6 

ex. 8707 10 900 

(10 y il veya daha eski olanlar hariç) 

8704 10 11 0, 8704 10 19 0, 8704 10 90 0, 8704 21 10 0, 
8704 21 39 0, 8704 21 99 2, 8704 21 99 9, 8704 22 10 0, 
8704 22 99 0, 8704 23 10 0, 8704 23 99 0, 8704 31 10 0, 
8704 31 39 0,8704 31 99 2,8704 31 99 9,8704 32 10 0, 
8704 32 99 0, 8704 90 00 0 
(kodlar 6 yıl veya daha yaşlı taşıtlara atıfta bulunmaktadır) 

8706 00 11 6 
(yalnızca 8704 pozisyonunda yer alan ve 6 yıl veya daha yaşlı taşıtların 
şasilerine atıfta bulunmaktadır) 
8707 90 90 9 
(jalnızca 8704 * pozisyonunda yer alan ve 6 yıl veya daha yaşlı taşıtların 
karoserlerine (şoför mahalleri dahil) atfedilmektedir) 

ç^SABjLJİ 10 0, ex. 8407 33 90 1, ex. 8407 33 90 9, , 
ex,5407'3^J0 0, ex. 8407 34 30 0 

' '"J.rii^ 
<=> v , * y 

8703 

8706 

8707 

8704 

8706 

8707 

8407 

Kısaltıl 

Binek otomobilleri ve esas it 
edilmiş diğer motorlu taşıtlar 
steyşın vagonlar ve yaı iş ara 

8701 ile 8705 pozisyonlarınd 
motorla donatılmış şasiler. 

8701 ile 8705 pozisyonlarınd 
karoserleri, (şoför mahalleri 

Eşya taşımaya mahsus moto 

8701 ile 8705 pozisyonların 
motorla donatılmış şasiler. 

8701 ile 8705 pozisyonların 
karoserleri (şoför mahalleri 

Kıvılcım ateşlemeli içten yan 
motorlar. 

-



Ö -

Armonize Sistem No (l'f'N Kodu *) 
ex. 8703 21 10 0, ex. 8703 2! 90 1, ex. 8703 21 90 9, 
ex. 8703 22 1 1 0, ex. 8703 22 19 0, e.v 8703 22 90 1. 
ex. 8/U3 22 90 9, ex 8703 23 1 1 0, c\. 8703 23 19 0, 
ex. 8703 23 90 1, ex. 8703.23 90 9, ex. 8703 24 10 0, 
ex. 8703 24 90 1, ex. 8703 24 90 9 

ex. 8706 00 11 1, ex. 8706 00 11 5, ex. 8706 00 11 6, 
ex. 8706 00 19 1, ex. 8706 00 19 5, ex. 8706 00 19 6, 
ex. 8706 00 91 1, ex. 8706 00 91 5, ex. 8706 00 91 6, 
ex. 8706 00 99 1, ex. 8706 00 99 5, ex. 8706 00 99 6 

(iki zamanlı motorlu araçlar hariç) 

8407 33 10 0, 8407 34 10 0, 8407 90 50 0 

8408 20 10 0 

87u, 00 91 1 

8707 10 10 0 

8708 10 10 0, 8708 21 10 0, 8708 29 10 0, 8708 31 10 0, 
8708 39 10 0, 8708 40 10 0, 8708 50 10 0, 8708 60 10 0, 
8708 70 10 0, 8708 80 10 0, 8708 91 10 0, 8708 92 10 0, 
8708 93 10 0, 8708 94 10 0, 8708 99 10 0 

. 8408 20 j ^ 1, 8408 20 35 1, 8408 20 37 1 

8706 60-]^ 1 

Kısaltı 

8703 Binek otomobilleri ve esas it 
edilmiş diğer motorlu taşıtla 
steyşın vagonlar ve yarış ara 

8706 o701 ile 8705 pozisyonlaım 
motorla donatılmış şasiler 

8407 

8408 

8706 

8707 

8708 

Kıvılcım ateşlemeli içten y 
motorlar(2) 

Sıkıştırmayla ateşlemeli içte 
yan dizel) <2) 

8701 ile 8705 pozisyonla 
motorla donatılmış şasiler<2 

8701 ile 8705 pozisyonların 
karoserleri (şoför mahalleri 
8701 ile 8705 pozisyonların 
parçaları(2) 

8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içt 
yan dizel)(3) 

8706 8701 ile 8705 pozisyonla 
motorla donatılmış şasiler(3 



Armonize Sislcm No (PCN Kodu *) 

8707 90 90 1 

8708 1 0 9 0 : >708 21 90 1, 87U8 29 90 1, 8708 3 1 91 1, 
8708 39 90 1,8708 40 90 1, 8708 50 90 1,8708 60 91 1, 
8708 60 99 1,8708 7050 1,8708 70 91 1,8708 70 99 1, 
8708 80 90 1, 8708 91 90 1, 8708 92 90 1, 8708 93 90 1, 
8708 94 90 1, 8708 99 30 1, 8708 99 50 1, 8708 99 92 1, 
8708 99 98 1 

360100 00 0 

3602 00 00 0 

jex. 3603 00 

3604 10 00 0, 3604 90 00 0 

ex. 9302 00, 9305 

Kısaltılm 

8707 8701 ile 8705 pozisyonlarınd 
karoserleri (şoför mahalleri d 

8708 8701 ile 8705 pozisyonlarınd 
parçalan U) 

360r Silah barutu<1) 

3602 Müstahzar patlayıcı maddele 

3603 00 Fitiller, infilak fitilleri, ağız o 
maddeler; elektrikli infilak et 

3604 Şenlik fişekleri, işaret fişek 
eşyası(" 

9302 00, Revolverler ve tabancalar, 
9305 hariç 

9301 ile 9304 pozisyonlarınd 

(1) Ekonomi Bakanlığı'nın özel ithalat ve ihracat kontrollerine tabi mal ve teknolojilerin listenin belirlen 
sayılanlar hariç olmak üzere (Resmi Gazete No. 142, madde 915). 

(2) yalmzti"8703,(binek otomobilleri) pozisyonundaki motorlu araçların sınai montajı amaçlı ürünlere uygul 
(3) yalnizca, 8701 ^pozisyonundaki (yan romörkler için çekiciler) hariç olmak üzere, 8701 pozisyonunda 

U araçların sınai nıqli\tajı amaçlı ürünlere uygulanır. 

Polonya KoMtfne Nomenklatürünün (sPCN) ilk altı hanesi AS '99'a karşılık gelmektedir. 
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EK III 

Maddede atıfta bulunulan) 

ı«jîiy vıı.ı k, İN CI:ÇI:RU İHRACA I K I S I I I AMALAR 
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1. Polonya tarafından ihracatta uygulanan miktar kısıtlamaları ve eş etkili önlemler. 

Armonize Sistem No. (PCN Kodu *) 

2903 14 00 0, 2903 19 10 0, 2903 30 33 0, 2903 41 00 0, 
2903 42 00 0, 2903 43 00 0, 2903 44 10 0, 2903 44 90 0, 
2903 45 10 0, 2903 45 15 0, 2903 45 20 0, 2903 45 25 0, 
2903 45 30 0, 2903 45 35 0, 2903 45 40 0, 2903 45 45 0, 
2903 45 50 0, 2903 45 55 0, 2903 46 10 0, 2903 46 20 0, 
2903 46 90 0, 2903 49 10 0, 2903 49 30 0, 2903 49 40 0, 
2903 49 80 0 

3824 7100 0.3824 79 00 0,3824 90 95 0 

(1999 yılı için demir olmayan döküntü ve hurdalar için toplam 
kota: 20.000 ton) 
7404 00 10 0 (1200 ton - 1999 yılı için global kota) 
7404 00 91 0 (1180 ton - 1999 yılı için global kota) 

; ex, 7404 00 99 0(640 ton - 1999 yılı için global kota) 
ex. 74Q4-QQ_.Ş9 0 (4260 ton - 1999 yılı için global kota) 

;.:7503 00_L0 0 (6..rön -1999 yılı için global kota) 

;17503^06 90^(6 jejj if 1999 yılı için global kota) 

Kısal 

2903 Hidrokarbonların halojenlenm 

3824 Dökümhane maçalarına 
bağlayıcılar, diğer kimyasal 
kimya sanayiine bağlı sanayil 

7404 Bakır döküntü ve hurdaları. 

7503 Nikel döküntü ve hurdaları. 



Armonize Sistem No. (PCN Kodu *) Kısaltıl 

[ 7602 00 11 0 (5800 ton - 1999 yılı için global kota) 
7602 00 19 0 (400 ton - 1999 yılı için global kota) 
7602 00 90 0 (1000 ton - 1999 yılı için global kota) 
ex. 7602 00 90 0 (580 ton - 1999 yılı için global kota) 
ex. 7602 00 90 0 (3000 ton - 1999 yılı için global kota) 

7802 00 00 0 (900 ton - 1999 yılı için global kota) 

7902 00 00 0 (1020 ton - 1999 yılı için global kota) 

8002 00 00 0 (8 ton - 1999 yılı için global kota) 

360100 00 0 

3602 00 00 0 

ex. 3603 00 

3604 10 00 0,3604 90 00 0 

ex! 9302 00, 9305 

7602 Alüminyum tlöküntü ve hurdal 

7802 Kurşun döküntü ve hurdaları. 

7902 Çinko döküntü ve hurdaları. 

8002 Kalay döküntü ve hurdaları. 

3601 Silah barutu (1) 

3602 Müstahzar patlayıcı maddeler, 

3603 00 Fitiller, infilak fitilleri, ağız 
maddeler; elektrikli infilak etti 

3604 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri 

9302 00, Revolverler ve tabancalar, 930 
9305 9301 ile 9304 pozisyonlarında 

(1) Ekonomi Bakanlığı'nın özel ithalat ve ihracat kontrollerine tabi mal ve teknolojilerin listenin belirlend 
sayılanlar hariç olmak üzere (Resmi Gazete No. 142, madde 915). 

* - Polonya JKombine Nomenklatürünün (PCN) ilk altı hanesi AS '99'a karşılık gelmektedir. 

O m 
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EK IV 

25 inci Maddenin 1 inci paragrafında atıfta bulunulan 

FİKRİ MÜLKİYETE İLİŞKİN 

25 inci Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen çoktaraflı Anlaşmalar aşağıda yer 
almaktadır: 

• Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin 20 Mart 1883 tarihli Paris Sözleşmesi 
(1979 da değiştirilen 1967 tarihli Stockholm Metni); 

• Edebi ve Sanatsal Eserlerin Korunmasına İlişkin 9 Eylül 1886 tarihli Bern 
Sözleşmesi (Paris Metni, 1971); 

• İcracılar, Fonogram Üreticileri ve Yayım Kuruluşlarının Korunmasına İlişkin 
26 Ekim 1961 tarihli Uluslararası Sözleşme (Roma Sözleşmesi); 

• Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin 15 Nisan 1994 tarihli 
Anlaşma; 

• Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Saklanmasının Uluslararası 
Tanınmasına İlişkin Budapeşte Anlaşması (1980 de değiştirilen 1977 tarihli 
metin); 

• Patent İşbirliği Anlaşması (1979 da ve 1984 te değiştirilen 1970 tarihli 
Vaşington Anlaşması); 

• M arkaların Tescili Amacıyla Malların ve Hizmetlerin Uluslararası 
Sınırlandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması (Stockholm 1967); 

• Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (UPOV) 
(Cenevre Metni, 1991). 

\ 

03 0 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 
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PROTOKOLİ 

3 üncü Maddede atıfta bulunulan 

1. İşbu Protokolün Al Ek'inde sıralanan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
Polonya Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda yer 
alan takvime göre kademeli olarak kaldırılacaktır: 

- 1 Ocak 2000 tarihinde temel verginin % 70'i seviyesine, 
- 1 Ocak 2001 tarihinde temel verginin % 40'i seviyesine indirilecek, 
- 1 Ocak 2002 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

2. İşbu Protokolün A2 Ek'inde sıralanan Türkiye Cumhuriyeti ürünlerin 
Polonya Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda yer 
alan takvime göre kademeli olarak kaldırılacaktır: 

- 1 Ocak 2000 tarihinde temel verginin % 70'i seviyesine indirilecek, 
- I Ocak 2001 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

3. İşbu Protokolün B Ek'inde sıralanan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
Polonya Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda yer 
alan takvime göre kademeli olarak kaldırılacaktır: 

- 1 Ocak 2000 tarihinde temel verginin yedide ikisi seviyesine, 
- 1 Ocak 2001 tarihinde temel verginin yedide biri seviyesine indirilecek, 
- 1 Ocak 2002 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

4. işbu Protokolün Cl Ek'inde sıralanan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
Polonya Cumhuriyeti'ne itilalarında uygulanan gümrük vergileri aşağıda yer 
alan takvime göre kademeli olarak kaldırılacaktır: 

- 1 Ocak 2000 tarihinde değer üzerinden % 3 e indirilecek, 
- 1 Ocak 2001 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

5. İşbu Protokolün C2 Ek'inde sıralanan Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
Polonya Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda yer 
alan takvime göre kademeli olarak kaldırılacaktır: 

- I Ocak 2000 tarihinde değer üzerinden % 4 e indirilecek,., '̂ ;0i .fV>! \ 
- 1 Ocak 2001 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. /'•;.- „•-...."' \ 

- • * - < • • - v "'' 'v"% * $ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 
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6. Al, A2, B, Cl ve C2 Ekler'inde sayılmayan Türkiye Cumhuriyeti menşeli 
ürünlerin Polonya Cumhuriyeti'ne ithalatında, işbu Anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren sıfır gümrük vergisi uygulanacaktır. 

7. İşbu Protokolün D Ek'inde sıralanan Polonya Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki 
takvime göre kademeli olarak kaldırılacaktır: 

- 1 Ocak 2000 tarihinde temel verginin % 70'i seviyesine, 
- 1 Ocak 2001 tarihinde temel verginin % 40'ı seviyesine indirilecek, 
- 1 Ocak 2002 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

8. İşbu Protokolün E Ek'inde sıralanan Polonya Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki 
takvime göre kademeli olarak kaldırılacaktır: 

- 1 Ocak 2000 tarihinde temel verginin % 50'si seviyesine, 
l Ocak 2001 tarihinde temel verginin % 30'u seviyesine indirilecek, 
1 Ocak 2002 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

9. D ve E Ekler'inde sayılmayan Polonya Cumhuriyeti menşeli ürünlerin 
Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren sıfır gümrük vergisi uygulanacaktır. 

0. v» 
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620462110 
620462310 
62046233 0 
620462390 
620462510 
620462590 
620462900 
620463110 
620463180 
620463310 
620463390 
620463900 
620469110 
620469180 
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620620000 

620630000 
620640000 
620690900 
620711000 
620719000 
620721000 
620722000 
620729000 
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620792000 
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620891110 
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620892900 
620899000 
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630210900 
630221000 
630222100 
630222900 
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630232100 
630232900 
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630253100 
630253900 
630259000 
630260000 
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630291900 
630293100 
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630299000 
630311000 
630312000 

630319000 
630391000 
630392100 
630392900 
630399100 
630399900 
640219000 
640291000 
640299390 
640299910 
64029993 0 
640299960 
640299980 
640319000 
640391110 
64039113 0 
640391910 
640399310 
640399500 
640399910 
64039993 0 
640399960 
640399980 
640590100 
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EKA2 

420212190 
420219900 
420229000 
420239000 
420292110 
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,521223100 
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540720110 
540720190 
540720900 
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540741000 
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540743000 
540744000 
540751000 
540752,90,0̂  
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8701 20 
8702 10 
8702 90 
8703 21 
8703 22 
8703 23 
8703 24 
8703 31 
8703 32 
8703 33 
8703 90 
8704 10 
8704 21 
8704 22 
8704 23 
8704 31 
8704 32 
8704 90 
8705 10 
8705 20 
8705 30 
8705 40 
8705 90 
8706 00 11 5 
8706 00 11 6 
8706 00 19 5 
8706 00 19 6 
8706 00 91 5 
8706 00 91 6 
8706 00 99 5 
8706 00 99 6 
8707 10 90 0 
8707 90 90 9 
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2710 00 11 
2710 00 15 
27100021 
2710 00 25 
2710 00 26 
2710 00 27 
2710 00 29 
2710 00 32 
2710 00 34 
2710 00 36 
271000 37 
2710 00 39 
2710 00 41 
2710 00 45 
2710 00 51 
2710 00 55 
2710 00 59 
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PROTOKOL l'E AİT EK C2 

2710 00 61 
2710 00 65 
2710 00 66 
2710 00 67 
2710 00 68 
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7207 20 7100 00 
7208 (ex7208 90 90 10 00, 7208 90 90 90 00) 
7209 (ex7209 90 90 10 00, 7209 90 90 90 00) 
7210 30 10 10 00 
7210 30 10 90 00 
7210 41 10 10 00 
7210 41 10 90 00 
7210 49 10 10 00 
7210 49 10 90 00 
721113 
7211 14 
7211 19 
721123 10 00 00 
721123 5100 00 
7211 29 20 10 00 
721129 20 90 00 
721190 11 10 00 
721190 1190 00 
7212 20 11 10 00 . 
7212 20 1190 00 
7212 30 11 10 00 
7212 30 1190 00 
7213 
7214 (ex 7214 10) 
7216 (ex 7216 61, 7216 69, 7216 91,7216 99 90) 
7224 90 05 10 00, 
7224 90 05 20 00 
7224 90 08 10 00 
7224 90 08 20 00 
7224 90 15 10 00 
7224 90 15 20 00 
• 7227 20 
7301 10 
7302 10 31 0000 
7302 10 39 00 00 
7305 
7306 (ex 7306 30 10 00 00, 7306 40 10 00 00, 7306 50 10 00 00, 

7306 60 10 00 00) 
7307 
7308 
7312 (ex 7312 10 1000 00,7312 10 30 00 00,7312 90 10 00 00) 
7318 
8711 ^ 
8712 /' 
9401 (ex9401 10,90) J> £ 
9403 (ex 9403 20 10,9403 70 10, 9403 90) •".'•_ -; «i ;; 

7?>\ *•• •••••• - \ , \ ^ \ 

/f-\ - \ 
."'::'-;">V 

•". i . '<• ' ••.:• 
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PROTOKOL 1 'E AİT EK E 

8701.20 
8701.90.11.00.00 
8701.90.20.00.00 
8701.90.25.00.00 
8701.90.31.00.00 
8701.90.50.00.00 
8702.10 
8702.90 
8703.21 
8703.22 
8703.23 
8703.24 
8703.31 
8703.32 
8703.33 
8703.90 
8704.21 
8704.22 
8704.23 
8704.31 
8704.32 
8704.90.00.00.00 
8706.00 

* 

, ' • - • 

' • • • ^ . ^ ' , . - -

< 

l! / " /'%~\\ «!-' A 

! | : ~ ':''<•• " ' ' ) : • ' * 

\\^yy?J. 
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PROTOKOL 2 
(11 inci Maddeye İstinaden) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE POLONYA 
CUMHURİYETİ ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNDE 

TAVİZ DEĞİŞİMİ 

1. Bu Protokol'ün Ek A'sında yer alan Türkiye Cumhuriyeti 
menşeli ürünler, Polonya Cumhuriyeti'ne bu Ek'te belirtilen 
şartlar dahilinde ithal edilecektir. 

2. Bu Protokol'ün Ek B'sinde yer alan Polonya Cumhuriyeti 
menşeli ürünler, Türkiye Cumhuriyeti'ne bu Ek'te belirtilen 
şartlar dahilinde ithal edilecektir. 

C44 
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Protokol2'yeaitEKA 

Türkiye orijinli ürünler Polonya'ya ithalatında aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır 

AS Kodu 

040690290 
040690310 

040690330 
y.040690500 

y.040690860 

y:040690870 

y.040690>* 0 

070200009 
070700051 

070700058 

070700059 

y. 1)70390000 
070960 

070990400 
070990700 
071080100 
071120100 

071130000 

071320000 

071340000 

080221000 
080222000 
080420900 

Ürün Tanımı 

Diğer peynirler, kaşkaval 
Koyun veya manda sütünden olan feta peyniri (salamura 
içeren kaplarda veya koyun ve keçi derisinden 
tulumlarda) 
Diğer feta peyniri 
Koyun veya manda sütünden olan tulum peyniri cinsinden 
peynirler (salamura içeren kaplarda veya koyun ve keçi 
derisinden tulumlarda) 
Diğer peynirler (tulum peyniri), ağırlık itibariyle içerdiği 
katı yağ oranı %40'ı geçmeyenler, yağsız madde 
üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı 
%47yi geçen fakat %72'yi geçmeyenler, yağsız madde 
üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı 
%47'yi peçen fakat %52'vi geçmeyenler 
Diğer peynirler (tulum peyniri), ağırlık itibariyle içerdiği 
katı yağ oranı %40'ı geçmeyenler, yağsız madde 
üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı 
%47'yi geçen fakat %72'yi geçmeyenler, yağsız madde 
üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı • 
%52'yi geçen fakat %62'vi geçmeyenler 
Diğer peynirler (tulum peyniri), ağırlık itibariyle içerdiği 
katı yağ oranı %40'ı geçmeyenler, yağsız madde 
üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı 
%47'yi geçen fakat %72'yi geçmeyenler, yağsız madde 
üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle su oranı 
%62'vi geçen fakat %72Vi geçmeyenler 
Domates, taze veya soğutulmuş (1 Kasım-31 Aralık) 
Hıyarlar ve kornişonlar, taze veya soğutulmuş (1 Ocak-
Şubat sonu) 
Hıyarlar ve kornişonlar, taze veya soğutulmuş (1 Kasım -
10 Kasım) 
Hıyarlar ve kornişonlar, taze veya soğutulmuş (11 Kasım -
31 Aralık) 
Pırasalar, taze veya soğutulmuş 
Capsicum veya Pimenta cinsi meyvalar, taze veya 
soğutulmuş 
Kebere, taze veya soğutulmuş 
Kabaklar, taze veya soğutulmuş 
Zeytinler, dondurulmuş 
Zeytinyağı imalinde kullanılmayan ve geçici olarak 
conserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye 
elverişli olmayan zeytinler (örneğin kükürtdioksit gazı 
çullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer' 
fcoruyııcu eriyikler içinde) 
Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu haliyle derhal 
yenilmeye elverişli olmayan kebere (örneğin 
kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su 
cinde veva diğer koruvucu eriyikler içinde) 
tahut (garbanzos) kuru, kabuksuz, taneleri ikiye 
ıvnlmış, tane kabuklan çıkarılmış olsun olmasın 
Vlercimekler kuru, kabuksuz, taneleri ikiye ayrılmış, tane 
çabukları çıkarılmış olsun olmasın 
•Cabuklu fındık (Corvlus spp.), taze veya kurutulmuş 
<abuksuz fındık (Corvlus spp.), t.ıze veva kurutulmuş 
«Curu incir ..-•'" 

Tarife kotası (t) 

300 

250 

200 

1000 

. 500 

500 

sınırsız 

sınırsız t' 

•sınırsız 'i 

Vergi Oranı 

%25 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

Pf^S 
%40^N-jiîdirirni 

>. \ ''%3 ' V ^ 

\ 
\ 
İ y\, V: 
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080510 
080520 

080530 

080540 
080610 
080620 
0807 
(080720 hane) 
y.0813 
(08133000 hariç) 

0902 
091040900 
15091090 

15121991 

1704 • 
1806 
190211000 

190219 

190230 
1905 

200570 

20059030 

20079110 

20079130 

20079920 

20079951 

y.200799980 

200811 

200819 

Portakal, taze veva kurutulmuş 
Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin, vilking 
ve benzeri turunçgil melezleri, taze veva kurutulmuş 
Limon (Citrus limon, Citnıs limonum) ve tatlı limonlar 
(Citrus aurantifolia), taze veya kurutulmuş 
Greyfurt ve Pomelo, taze veya kurutulmuş 
Taze üzümler 
Kuru üzüm 
Kavunlar (karpuzlar dahil), taze 

Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 
pozisyonlanndnkiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu 
meyvelerin veya kurutulmuş meyvelerin birbirleriyle olan 
kanşımlan (elma hariç) 
Çay (aromalandınlmış olsun, olmasın) 
Defne yapraklan 
Diğer saf zeytinyağı ve fraksiyonlan (rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat kimvasal olarak deriştirilmemiş) 
Ayçiçeği tohumu yağı ve bunlann fraksiyonlan (rafine 
edilmiş, fakat kimvasal olarak değiştirilmemiş) 
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarlan 
Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde 
hazırlanmamış), yumurta içerenler 
Diğer makarna (doldurulmamış veya pişirilmemiş.başka 
şekilde hazırlanmamış), yumurta içermeyenler 
Diğer makarnalar 
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri 
(kakao içersin içermesin); lıosti, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı pirinç kağıdı ve benzeri 
ürünler 
Zeytinler, sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış 
(20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) 
Kebereler, sirke veya asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış 
(20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) 
Turunçgil reçelleri, jöleleri, marmelattan, tıınınçgil 
püresi ve turunçgil pastları, şeker oranı ağırlık itibariyle 
%30'ü geçenler 
Turunçgil reçelleri, jöleleri, marmelattan, turunçgil 
püresi ve tunmçgil pastlan, şeker oranı ağırlık itibariyle 
%13'ü geçen, fakat %30'u geçmeyenler 
Kestane püresi ve pastlan şeker oranı ağırlık itibariyle 
%30'u geçenler 
Kestane püresi ve pastlan şeker oranı ağırlık itibariyle 
%13'ü geçen fakat %30'u geçmeyenler 
Fındık püresi ve pastlan şeker oranı ağırlık itibariyle 
%13'ü geçmeyenler 
Yer fıstığı (yer fıstığı ezmesi dahil), tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert 
kabuklu meyveler, başka surette hazırlanmış veya 
konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler veva alkol katılmış olsun olmasın 
Diğer fındıklar, tarifenin başka yennde \ennde 
belirtilmeyen veya yer almayan sert kabuklu mcvMİır 
Mşka surette hazırlanmış veya konserve ulılmış ilave 
şeker" veya diğer tatlandırıcı maddeler \cvn alkol katıl niş 
olsun olmasın 

sınırsız 

sınırsız 

sınırsız 

sınırsız 
sınırsız 
sınırsız 

sınırsız 

700 

2000 
50 

sınırsız 

800 

2000(*) 

200 

sınırsız 

sınırsız 

sınırsız 

1000 

500 

/ 

%5 

%10 

%0 

%5 
%50 MFN indirimi 

%3 

%5 

%0 

%50 MFN indirimi 
%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

AB uygulaması 

AD uygulaması 

AB uygulaması 

%15 

%20 

%20 

%50 MFN indirimi 

-xx 
- * 

u-

, ) 
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200830 

200850 

200870 

200911 

200919 

200920 

200930 

200960 

20099041 

20099049 

20099071 

20099079 

210210 
2201 
(220190000 hariç) 

2203 

Turunçgiller, tarifenin başka yerinde yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, başka surette 
hazırlanmış veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın 

Kayısı, tarifenin başka yerinde yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan meyveler, başka surette hazırlanmış veya 
konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın 
Şeftali, tarifenin başka yennde yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan meyveler, başka surette hazırlanmış veya 
konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın 
Portakal sulan, dondurulmuş (fermente edilmemiş ve 
alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış olsun olmasın 
Diğer portakal sulan (fermente edilmemiş ve alkol 
katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandıncı maddeler 
katılmış olsun olmasın 
Greyfurt sulan (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), 
ilave şeker veya diğer tatlandıncı maddeler katılmış olsun 
olmasın 
Diğer herhangi bir turunçgilin suvu (fermente edilmemiş 
ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandıncı 
maddeler katılmış olsun olmasın 
Üzüm suyu (üzüm şırası dahil) (fermente edilmemiş ve 
alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandıncı 
maddeler katılmış olsun olmasın 

1000 %15 

y.2204 
22042195,96.97,98,99; 
22042995,96.97,98,99 
hariç 

Turunçgil sulan ve ananas suyu kanşımlan, yoğunluğu 
20°C'de l,33gr/cm!'ü geçmeyenler, net muhtevası 100 kg 
olanlar için kıymeti 30 ELTRO'yu geçenler, ilave şeker 
içerenler 

1000 

Turunçgil sulan ve ananas suyu kanşımlan, yoğunluğu 
20°C'de l,33gr/cmJ'ü geçmeyenler) (net muhtevası 100 kg 
olanlar için kıymeti 30 EURO'yu geçe: .T, ilave şeker 
içermeyenler 
Turunçgil sulan ve ananas suyu kanşımlan, yoğunluğu 
20°C'de l,33gr/cmvü geçmeyenler, net muhtevası 100 kg 
olanlar için kıymeti 30 EURO'yu geçmeyenler, ağırlık 
itibariyle ilave şeker oranı %30'u geçenler 
Turunçgil sulan ve ananas suyu kanşımlan, yoğunluğu 
20°C'de l,33gr/cm3'ü geçmeyenler, net muhtevası 100 kg 
olanlar için kıymeti 30 EURO'yu geçmeyenler, ağırlık 
itibariyle ilave şeker oranı %30'u geçmevenler 
Turunçgil sulan ve ananas suyu kanşımlan, yoğunluğu 
20°C'de l,33gr/cm3'ü geçmeyenler, net muhtevası 100 kg 
olanlar için kıymeti 30 EURO'yu geçmeyenler, ilave şeker 
içermeyenler ; 

Canlı mayalar 
Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) 
(ilave seker veya diğer tatlandıncı maddeler katılmamış 
veya lezzetlendirilmemiş), buz ve kar hariç 
Biralar 
Taze üzüm şarabı, (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); 
üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç), alkol 
derecesi hacim itibariyle %18'i geçmeyenler 

240110 Tütün saplan kopanlmamış, daman çıkanlmamış) 

1000 hl 

%20 

%50 MFN indirimi 

lOOOhl , .S'oSÖ.'̂ 'İ'fftndırinıi 

2000i °o50 MFft' indirimi 
10% oranında vıllık kota artınım 
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BALEKÇELIK ÜRÜNLERİ 

AS Kodu 

160414 

16042070 

Ürün Tanımı 

Ton balıklan, orkinoslar ve torikler (Şartta spp.), 
hazırlanmış veya konserve edilmiş 
Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer ton balıklan, 
orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar 

Tarife kotası 
(ton) 

500 

Vergi Oranı (%) 

%0 

•--•^0 4 8 
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Protokol 2'ye ait EK D 
Polonya orijinli ürünler Türkiye'ye ithalatında aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır 

AS Kodu 

0102.10 , 
0102.90.29,49 

0402 

0403.10.51-99 

0403.90.71-99 

0404 

0405 
(0405.20.10,30 hariç) 
0405.20.10,30 
0406(0406.90.29,31,33, 
50,86, 87, 88 hariç) 
0701.10 
0703 

0704 

0706 

0808.10(0808.10.20.00.00, 
0808.10.90.00.11 hariç) 
0811 
(0811.10, 
0811.90.75 hariç) 

0811.10 

Ürün Tanımı 

Damızlık canlı sığırlar 
Diğer canlı sığırlar 

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave 
şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri 
içerenler) 
Yoğurt, konsantre edilmiş veya ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun 
olmasın veya aroma veya ilave meyve, sert 
kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin 
Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, kefir ve 
diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış 
süt ve krema, konsantre edilmiş veya ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış 
olsun olmasın, aromalandınlmış veya ilave 
meyve veya kakao içerenler 

Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun 
olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii 
süt bileşenlerinden yapılan ürünler (ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin 
içermesin) 
Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı 
yağlar, sürülerek yenilen süt ürünleri 

Peynir ve lor (feta, kaşkaval, tulum hariç) 

Patates tohumluk; taze veya soğutulmuş 
Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve 
diğer soğammsı sebzeler, taze veya soğutulmuş 

Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak 
lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar, taze 
veya soğutulmuş 
Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı 
[salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri 
yenilen kökler, taze veya soğutulmuş 
Elma, taze (Golden Delicious, Starking hariç) 

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler, 
:>işirilmemiş veya buharda veya suda 
caynatılarak pişirilmiş; dondurulmuş, ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış 
olsun olmasın, (vişne ve çilek hariç) 
Çilek, dondurulmuş 

Tarife kotası (t) 

5000 

550 

500(*) 

40 

500 

200 

300 

500 

1000 

500 

sınırsız 

100 f 

Vergi Oranı 

%0 

%50 MFN indirimi 

%0 

AB uygulaması 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

AB uygulaması 

%50 MFN indirimi 

%0 

%50 MFN indirimi 

%25 

%50 MFN indirimi 

%50 MFNlrtairimı. 
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0813 

y.1002 

y.1003 

y.1004 

1104.12.90 

1108.13 
1205.00.90 

y. 1514.10 

1602 

1704 

1806 

1902.11 

1902.19 

1902.30 
1905 

2001.10 

20Ü 1.2ü 

2001.90.50 

2001.90.75 

2001.90.85 

2001.90.96 

2005.10 

Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 
pozisyonlanndakiler hariç); bu fasıldaki sert 
kabuklu meyvelerin veya kurutulmuş 
meyvelerin birbirleriyle olan karışımları 
Çavdar (1 Eylül-31 Mayıs) 

Arpa (1 Eylül-31 Mayıs) 

Yulaf (1 Eylül-31 Mayıs) 

Yulaf; flokon halinde taneler 

Patates nişastası 
Rep veya kolza tohumlan (kınlmış olsun 
olmasın) tohumluk olmayanlar, kanola tipi (1 
Ocak-3l Ağustos) 
Ham rep, kolza ve hardal yağı ve bunlann 
fraksiyonlan, kimyasal olarak değiştirilmemiş 
ham yağlar (% 0 erusik asit içerenler) (1 Ocak-
31 Ağustos) 
Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat 
veva kan 
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz 
çikolata dahil) 
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda 
müstahzarları 
Pişirilmenüş makarna, doldurulmamış veya 
başka şekilde hazırlanmamış, yumurta içerenler 

Pişirilmenüş makarna, doldurulmamış veya 
başka şekilde hazırlanmamış, yumurta 
içermeyenler 
Diğer makarnalar 
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi 
mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, 
eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, 
mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler 
Hıyarlar ve kornişonlar (sirke veya asetik asitle 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) 
Soğanlar (sirke veya asetik asitle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş) 
Mantarlar (sirke veya asetik asitle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş) 
Salata pancan (Beta vulgaris var. Candiva) 
(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş) 
tCınnızı lahana (sirke veya asetik asille 
lazırlanmış veya konserve edilmiş) 
Diğer sebzeler, meyveler, sert kabuklu 
meyveler ve yenilen diğer bitki parçalan (sirke 
veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) 
ilomojenize sebzeler 

700 

5000 

7000 

5000 

100 

sınırsız 

sınırsız 

1000 

200 

2000(**) 

200 

sınırsız 

sınırsız 

300 

100/ o 
' „7 i 

%0 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

AB uygulaması 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

AB uygulaması 

AB uygulaması 

AB uygulaması 

%50 MFN indirimi 

%50 MFN indirimi 

^Q-MFNjpdrnrrii 
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2007.99.10 

2007.99.33 

2007.99.35 

2007.99.39 

2007.99.58 

2007.99.98 
(2007.99.98.00.11 
2007.99.98 00.12 hariç) 
2008.40 

2008.80 

2008.99 

2009.70 
ex 2009.80.99 

2009.90.11-39 
2104 

2201 
(220190000019 hariç) 

2203 
2208 
(2208.90.91.10. 
2208.90.9910 hariç) 

-
2309.10 

2309,90 

Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı 
geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve 
pastlan; şeker oranı ağırlık itibariyle %30'u 
geçenler 

Çilek püresi ve pastlan; şeker oranı ağırlık 
itibariyle %30'u geçenler 
Ahududu püresi ve pastlan; şeker oranı ağırlık 
itibariyle %30'u geçenler 
Diğer püre ve pastlar, şeker oranı ağırlık 
itibariyle %30'u geçenler 
Diğer püre ve pastlar, şeker oram ağırlık 
itibariyle %13'u geçen fakat %30'u geçmeyenle 

Yumuşak meyvelerden yapılan diğer 
müstahzarlar (Fındık püresi ve pastı hariç) 

Armutlar, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayanlar, başka suretle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer 
tatlandıncı maddeler veya alkol katılmış olsun 
olmasın 

Çilekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayanlar, başka suretle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer 
tatlandıncı maddeler veya alkol katılmış olsun 
olmasın 

Diğer meyveler ve yenilen diğer bitki parçalan, 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer 
almayanlar, başka suretle hazırlanmış veya 
konserve edilmiş, ilave şeker veya diğer 
tatlandıncı maddeler veya alkol katılmış olsun 
olmasın 

Elma suyu 
ilave şeker içermeyen diğer meyve sulan (erik 
ve berry meyveleri sulan), yoğunluğu 20° C'de 
1,33 gr/cm3'ü geçmeyenler, net muhtevası 100 
kg olanlar için kıymeti 30 EURO'ş'u 
geçmeyenler 

Elma ve armut suyu kanşımlan 
Çorbalar, et suları ve müstahzarlan; kanşım 
ıalindeki homojenize gıda müstahzarlan 
Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular 
dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandıncı 
naddeler katılmamış veya 
ezzetlendirilmemiş); buz ve kar hariç 
3iralar 
Alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü 
çecekler; alkol derecesi hacim itibariyle 
%80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol 
ıariç 

Cedi ve köpek maması (perakende satılacak 
Kile getirilmiş) 
Hayvan gıdası olarak kullanılan diğer 
ıuistahzarlar 

1000 

1000 

1000 

100 

sınırsız 

lOOOhl 

lOOOhl 

300 x 

700 y ,. 

%20 

%I5 

%20 

%50 MFN indirimi 

%0 

%() 

%0 

":\T '"f-^frh?^ 

-,V%,0 «•'- '">; 

(*): Kota kullanımı dahilde işleme rejimi çerçevesinde öngörülmektedir. 
(**): %10 oranında yıllık kota artınını 
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BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

AS Kodu 

030240 

030250 

030350 

030360 

03037190 
03037191 
03037198 
03042021 

03042029 

03042075 

03049020 
03049021 
03049027 

03049035 
03049038 
03049039 

030542 

030561 

03054980 
16041291 

16041319 

16042090 

Ürün Tanımı 

Ringa balıklan (Clupea harengus, Clııpea 
pallasii) (karaciğerleri, yıımurtalan ve nefisleri 
hariç), taze veya soğutulmuş 
Morina balıklan (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadtıs macrocephalus) karaciğerleri, 
yumurtalan ve nefisleri haric( taze veya 
soğutulmuş 
Ringa balıklan (Clupea harengus, Clupea 
pallasii) (karaciğerleri, yıımurtalan ve nefisleri 
hariç), taze veya dondurulmuş 
Morina balıklan (Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus) karaciğerleri, 
yumurtalan ve nefisleri hariç, dondurulmuş 
Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus), 
dondurulmuş 

Dondurulmuş filetolar, morina balıklan (Gadus 
macrocephalus) "na ait olanlar 
Dondurulmuş filetolar, morina balıklan (Gadus 
morhua, Gadus ogac) 'na ve Boreogadus saida 
türü balıklara ait olanlar 
Dondurulmuş filetolar, ringa balıklan (Clupea 
harengus, Clupea pallasii) 'na ait olanlar 
Balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) ringa 
balıklanna ait dondurulmuş filetolar (Clupea 
harengus, Clupea pallasii) hariç, taze, 
soğutulmuş veya dondurulmuş 
Balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) morina 
balıklanna ait dondurulmuş filetolara (Gadus 
marhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
ve Boreogadus saida türü balıklara ait olanlar 
hariç, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş 

Tütsülenmiş (filetolar dahil) ringa balıklan 
(Clupea harengus, Clupea palasii) 
Tuzlanmış ve salamura edilmiş ringa balıklan 
(Clupea harengus, Clupea 
palasii), kunıtulmamış veya tütsülenmemiş 
Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil), diğerleri 
Hazırlanmış veya konserve edilmiş ringa 
balıklan, hava almayan kaplarda olanlar 
Sardalyalar, zeytinyağı ile hazırlanmış veya 
•conserve edilmiş olmayanlar 
Hazırlanmış veya Konserve edilmiş diğer 
balıklar 

Tarife kotası (t) 

500 

Vergi Oranı 
(%) 

17 

23 

23 

19,5 

19,5 

19,5 

10,5 

10,5 

18.5 

32 

2̂ 

"2 ,.— -
— T ^ J T ' 

i r . f O 
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BAŞLIK I 

- Madde 1 

BAŞLIK II 

-Madde 2 
- Madde 3 
- Madde 4 
- Madde 5 
- Madde 6 
- Madde 7 
-V..idde 8 
-Madde 9 
-Madde 10 
- Madde 11 

BAŞLIK III 

-Madde 12 
- Madde 13 
-Madde 14 

BAŞLIK IV 

-Madde 15 

BAŞLIK V 

- Madde 16 
-Madde 17 
- Madde 18 
-Madde 19 

"Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı 
ve idari işbirliği yöntemleri hakkında 

PROTOKOL 3 

İÇİNDEKİLER 

GENEL HÜKÜMLER 

Tanımlar 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Genel koşullar 
Türkiye'de kümülasyon 
Polonya'da kümülasyon 
Tamamen elde edilmiş ürünler 
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 
Nitelendirme birimi 
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 
Setler 
Nötr elemanlar 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Ülkesellik ilkesi 
Doğrudan nakliyat 
Sergiler 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin 
yasaklanması 

MENŞE İSPAT BELGESİ . 

Genel koşullar /' ^ '^ 'V r 

EUR. 1 dolaşım sertifikasının düzenlenme iş/İemlerK;':'v' \ 
Sonradan düzenlenen EUR.l dolaşım sertifikası •. >-•'/ 
İkinci nüsha EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi'' 

\ 

.. Ü 

# 
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- Madde 20 

- Madde 21 
- Madde 22 
-Madde 23 
- Madde 24 
- Madde 25 
-Madde 26 
-Madde 27 
- Madde 28 
- Madde 29 
- Madde 30 

BAŞLIK VI 

- Madde 31 
- Madde 32 
- Madde 33 
-Madde 34 
- Madde 35 

BAŞLIK VII 

-Madde 36 
-Madde 37 
-Madde 38 
-Madde 39 
-Madde 40 

Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat 
belgesine istinaden EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 
Fatura beyanında bulunma koşulları 
Onaylanmış ihracatçı 
Menşe ispat belgesinin geçerliliği 
Menşe ispat belgesinin ibrazı 
Parçalar halinde ithalat 
Menşe ispat belgesinden muafiyet 
Destekleyici belgeler 
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 
Farklılıklar ve şekli hatalar 
EURO cinsinden ifade edilen tutarlar 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Karşılıklı yardım 
Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü 
Anlaşmazlıkların çözümü 
Cezalar 
Serbest belceler 

- \ 
SON HÜKÜMLER 

Gümrük alt komitesi 
Protokolde yapılacak değişiklikler 
Ekler 
Protokolün uygulanması 
Transit haldeki veya antrepodaki eşya 

05 4 
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BAŞLIK I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

Tanımlar 

Bu Protokolün uygulanmasında: 

(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya 
işleme tabi tutma; 

(b) "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça 
veya aksamlar v.b.: 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile. imal 
edilmiş ürün; 

(d) "eşya", hem madde hem de ürün; 

(e) "gümrük kıymeti". Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. 
maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994'te yapılan Anlaşma'ya 
(gümrük kıymeti hakkında DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet; 

(H "iabrika çıkış fiyatı", ürün için Türkiye veya Polonya'da, nihai işçilik veya 
işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle 
ödenen, kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş 
ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurtiçi vergilerin tenziliyle 
bulunan fiyat: 

(g) "maddelerin kıymeti", kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı 
esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit 
edilememesi halinde Türkiye veya Polonya'da maddeler için ödendiği tespit 
edilebilen ilk fiyat; 

(h) "menşeli madde kıymeti", (g) alt paragrafında tanımlandığı şekilde, gerekli 
derişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin kıymeti; ^j**^ 

(i) "katma değer", iabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen tyıadde 3 . ^ 4 te v' 
sayılan diğer ülkeler menşeli herbir ürünün gümrük kıyrrjptifrin^Veya:ı bu. f 
kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde^Türkiye^evça | 
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Polonya'da ürün için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile 
bulunan değer; 

(j) "fasıllar" ve "pozisyonlar", işbu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" 
olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan' 
nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar): 

(k) "sınıtlandırılmış" tabiri, ürün veya maddelerin belirli bir pozisyon altında 
sınıflandırılması; 

(1) "sevkivat". ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da 
ihracatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan. vc> a 
böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler: 

(m )"ü|keler". karasularını da içerecek şekilde ülkeler: 

anlamına gelir. 

BAŞLIK II 

"MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI 

Madde 2 

Genci koşullar 

1. Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen -ürünler • Türkiye 
menşeli kabul edilirler: 

(a) bu Protokol' de Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye'de 
elde edilen ürünler; 

(b) bu Protokol' de Madde 6'da belirtildiği şekilde Türkiye dahilinde 
yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen 
Türkiye'de elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek Türkiye'de elde 
edilen ürünler. 

2. Bu Anlaşmanın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürarîferî |$ftwjva 
menşeli kabul edilirler: .' ; ' 'V' -' N / ' '•'"" " ' 4 '^ 

/ . . . • > . ' • • '\ '-* /.'''' >A A 
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(a) bu Protokol'de Madde 5'te belirtildiği şekilde, tamamen Polonya'da 
elde edilen ürünler: 

(b) bu Protokol'de Madde 6'da belirtildiği şekilde Polonya dahilinde 
yeterii işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen 
Polonya'da elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek Polonya'da ekle 
edilen ürünler. 

Madde 3 

Türkiye'de kümülasyon 

1. 2. maddenin 1. paragraf hükümlerine tabi olarak. Türkiye. Polonya. 
Bulgaristan. İzlanda.-Norveç. İsviçre (Lihtenştayn dahil)'. Macaristan. Çek 
Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti. Romanya, Slovenya. Estonya, Letonya. 
Litvanya veya Avrupa Topluluğu2 menşeli maddeler. Türkiye ile burada 
sayılan ülkelerden biri arasındaki anlaşmalara ekli menşe kuralları protokolü 
hükümlerine uygun olarak. Türkiye'de bu Protokoldün 7. Madde'sinde belirtilen 
işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla. Türkiye'de elde 
edilmiş ürün içine dahil edildikleri takdirde Türk menşeli olarak kabul edilirler. 
Bu maddelerin yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekmez. 

2. Türkiye'de gerçekleştirilen işçilik veya işlem. Madde 7'de belirtilen işlemlerin 
ötesine geçmez ise. yalnızca Türkiye'de eklenen katma değerin, kullanılan 
paragraf l'de belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerin kıymetini 
geçmesi halinde, elde edilen ürün menşeli olarak kabul edilir. Eğer-bu 
gerçekleşmez ise. Türkiye'deki imalat işlemlerinde kullanılan en yüksek 
kıymete sahip olan ürün dikkate alınarak elde edilen ürün. o ülke menşeli olarak 
kabul edilir. 

3. Paragraf 1 "de belirtilen ülkelerden biri menşeli ve-Türkiye'de hiçbir işçilik veya 
işleme uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde menşe 
statülerini korurlar. 

4. Bu Maddede düzenlenen kümülasyon sadece, ürünler veya kullanılan 
maddelerin, işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarının 
'uygulanması ile menşe statüsü elde ettikleri takdirde uygulanabilir. 

~ — : „.*' ••" *•: \ 
1 Lihtenştavn Prenslisi. İsviçre ile bir uümriik birliüi oluşturmuştur ve Avrupa l kunomık , * -\ 
Alanı'na ilişkin Anlaşmaya taraftır. ; • \ * *k 
- Bu madde ile sağlanan kiimülasvon bu Protokole EK V*te listelenen Avrupa lopjuluğu , * ! 
menşeli maddelere uygulanmaz. * " ' 
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Madde 4 

Polonya'da kümülasyon 

1.2. maddenin 2. paragraf hükümlerine tabi olarak. Türkiye. Polonya. 
Bulgaristan. İzlanda. Norveç. İsviçre (Lihtenştayn dahil)1. Macaristan. Çek 
Cumhuriyeti. Slovak Cumhuriyeti. Romanya. Slovenya. Estonya. Letonya. 
Litvanva veya Avrupa Topluluğır menşeli maddeler. Polonya ile'sayılan 
ülkelerden biri arasındaki anlaşmalara ekli menşe kuralları protokolü 
hükümlerine uygun olarak. Polonya'da />u Protokol'ün 7. Madde'siıulc 
belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla. Polonya'da 
elde edilmiş ürün içine dahil edildikleri takdirde Polonya menşeli olarak kabul 
edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik ve işlemden geçmiş olmaları gerekme/. 

2. Polonya'da gerçekleştirilen işçilik veya işlem Madde 7'de belirtilen işlemlerin 
ötesine geçmez ise..yahu...a Polonya'da eklenen katma değerin, kullanılan 
paragraf l'de belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerin kıymetini 
geçmesi halinde elde edilen ürün menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu 
gerçekleşmez ise. Polonya'daki imalat işlemlerinde kullanılan en yüksek 
kıymete sahip olan ürün dikkate alınarak elde edilen ürün. o ülke menşeli 
olarak kabul edilir. 

3. Paragraf Tde belirtilen ülkelerden biri menşeli ve Polonya'da hiçbir işçilik 
veya işleme uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde 
menşe statülerini korurlar. 

4. Bu Maddede düzenlenen kümülasyon sadece, dahil edilen maddeler vc\a 
ürünlerin işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması 
ile menşe statüsü elde ettikleri takdirde uygulanabilir." 

Madde 5 

Tamamen elde edilmiş ürünler 

Aşağıdaki ürünler tamamen Türkiye veya Polonya'da elde edilmiş kabul 
edilirler: 

1 Lihtenştayn Prensliği. İsviçre ile bir gümrük birliği oluşturmuştur ve Ayrupa E.koıuınıik^ \ 
Alanına ilişkin Anlaşmaya taraftır. |f ,? -'jf 'S.N ,, 'h 
- Bu mailde ile sağlanan kümülasyon bu Protokole IvK V'te listelenen Ayrıîpa l/ipluluğiı ,';;' /J 
menşeli maddelere tıvmılanmaz. , "•'••••,. l \ ' '.'"'''"••'' .-., '.!• 
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(a) kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler: 

(b) o ülkede hasat edilen bitkisel ürünler: 

(c) o ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar: 

(d) o ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler. 

(e) o ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler: 

(0 Türkiye veya Polonya karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde 
edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler: 

(g) münhasıran (f) alt paragrafında belirtilen ürünlerden kendi fabrika 
gemilerinin bordasında üretilen ürünler: 

(h) yalnızca lıammaddelerin geri kazanılmasına müsait, sadece sırı 
geçirmeye ve atık olarak kullanmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil 
olmak üzere, toplanmış kullanılmış maddeler. 

(i) o ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar. 

(j) kendi karasuları dışında, münhasır işletme hakkına sahip olmaları 
kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler: 

(k) münhasıran (a) ila (j) alt paragrallarında tanımlanan ürünlerden üretilen 
eşya. 

2. 1(0 ve (g) alt paragraflarındaki "kendi gemileri" ve "kendi fabrika gemileri" 
terimleri sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır: 

(a) Türkiye veya Polonya'da kayıtlı veya tescilli olanlar: 

(b) Türkiye veya Polonya bayrağı altında seyredenler: 

(e) en az %50'si Türkiye veya Polonya vatandaşlarına veya yönetim merkezi 
bu Devletlerden birinde bulunan, müdür veya müdürleri. Yönetim Kurulu 
veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğu 
Türkiye veya Polonya vatandaşı olan ve ilave olarak. gr^aMtk^i-,\ a 
limited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı bu ^vl^ct^5\ i ,ey\ 
anılan Devletlerin kamu kuruluşları ya da vataiKİaşların#aifx)laolar-: * \ 

fi t: <•'., '•-.-') .-- n 
(d) yönetici ve vetkilileri Türkiye veya Polonya-.vatandaşı obnlan've: •. t-.;.'•' ;$ 
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(e) mürettebatının en az %75'i Türkiye veya Polonya vatandaşı olanlar. 

Madde 6 

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 

1. Madde 2'ye göre. tamamen elde edilmemiş ürünler. Ek Il'de yer alan listede 
belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem 
görmüş olarak kabul edilirler. 

Yukarıda belirtilen şartlar, bu Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için. 
imalatta kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli 
işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. 
Bu nedenle, listedeki şartlan yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir 
ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı 
ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında 
kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz. 

2. Paragraf l'e rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında 
kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir: 

(a) toplam kıymetleri, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmiyorsa: 

(b) menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan 
yüzdeler, bu paragrafın uygulanmasıyla aşılmamışsa. 

Bu paragraf Armonize Sistem' in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere 
uygulanmaz. 

3. Paragraf 1 ve 2. Madde 7'de öngörülenlerin dışında uygulanır. 

Madde 7 

Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 

1. Paragraf 2'ye halel gelmeksizin. Madde 6'da belirtilen koşnUak..^erine 
getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statülü yöYn^ î̂iÇMn 
\elersiz işçilik veva işleme olarak kabul edilir: f ,» .-••./ \ 

• • \V<>:?)i) 

• H B H M 
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(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını 
sağlamaya yönelik işlemler (havalandırma, yayma, kurutma, soğutma. 
tuz. kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı 
kısımları ayırma ve benzeri işlemler): 

(b) toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme. bir 
araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama. 
kesmeyi içeren basit işlemler: 

(c) (i) ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi: 

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama.-kumlama.. 
karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri: 

(d) ürünler veya paketleri üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırıcı 
işaretleri koyma; 

(e) karışımların bir veya daha fazla bileşeninin Türkiye veya Polonya 
menşeli, kabul edilebilmesi için bu Protokol' de belirlenen koşulları 
yerine getirmediği hallerde, değişik türden • olup olmadığına 
bakılmaksızın, ürünlerin basit karıştırılma işlemi: 

(f) tamamlanmış bir ürün elde etmek için parçaların basit montajı: 

(g) (a) ila (0 alt paragraflarında belirtilen işlemlerden iki veya daha 
fazlasının birleşimi; 

(h) hayvan kesimi. 

Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin paragraf 1 hükümleri 
çerçevesinde yetersiz kabul edilip-edilıneyeceğine karar verilirken. Türkiye ya 
da Polonya'da gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir. 

Madde 8 

Nitelendirme birimi 

Bu Protokol hükümlerinin 
Armonize Sistem nomanklatürünü 

uveulanması amacıvla. nitelendim^e^imııi. 
rünü kullanarak sınıflandırma y(pılıckenft.e)^e\ 

birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. > i 
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Buna göre. 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya guruplandırılmasından oluşan bir ürün. 
Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında. bu ürünün 
tümü. nitelendirme birimini oluşturur. 

(b) bir sevkiyat. Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan 
belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol 
hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistemin 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma 
açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir. 

Madde 9 

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam 

Bir teçhizat, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir 
teçhizatın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca 
fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam: söz konusu teçhizat. 
makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir. 

Madde 10 

Setler 

\nmonize sistemin 3. Genel Kuralında tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli 
olduğunda menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli 
olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti selin 
fabrika çıkış fiyatının %15'ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak 
kabul edilir. 

Madde 11 

Nötr elemanlar 

Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için. imalatında k^flanUâbrî^efev 
/ ' -•.?• -\-::'-\ .. \ 
'Û :•• y ' " v ' v \ '•' Yi 

(a) enerji ve yakıt: « '••!: 

Q6 
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(b) tesis ve teçhizat: 

(o) makine ve aletler: 

(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların 

menşeini belirlemek gerekmez. 

BAŞLIK III 

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER 

Madde 12 

Ülkcscllik ilkesi 

1. Başlık H'de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar. Madde 3 ve 
4 ile. bu Maddenin 3. paragrafı saklı kalmak üzere. Türkiye veya Polonya'da 
kesintisiz olarak yerine getirilmelidir. 

2. Türkiye veya Polonya'dan, başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli 
eşyanın, geri gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin 
edecek şekilde ispat edilmediği takdirde. Madde 3 ve 4 saklı kalmak üzere. 
menşeli olmadığı kabul edilir: 

(a) geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu: ve 

(b)söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi 
koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi 
bir işleme tabi tutulmadığı. 

3. Başlık H'de belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü. Türkiye veya 
Polonya'dan ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen maddeler 
üzerinde. Türkiye veya Polonya dışında yapılan işçilik veya işlemden. 
aşağıdaki koşulların sağlanması halinde, etkilenmeyecektir: 

(a) Söz konusu maddeler tamamen Türkiye veya Polonya'da elde edilmişler. 
veva ihraç edilmelerinden önce Madde 7'de belirtilen vej^sIz^İBlp'ifrkrin 
ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmişlerse: ve £' .... _ ~''¥ \ 

(M Bu durum: ; j ; ~ ?'^ >-\ ^ jj 

y i , . . • , -J ,---.--""0 6 3 
• • ' " • ' !.• ınıımn r-ıı ıını ı - • aw»miMnmı.nnııiMiMi , . ı « ı 
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(i) geri gelen eşyanın ihraç edilen maddelerin işçilik veya işlemden 
geçirilmesi ile elde edildiği, ve 

(ii) bu madde hükümlerinin uygulanması ile Türkiye veya Polonya 
dışında kazanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu 
nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının %10'unu aşmadığı 

hususlarında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi ile kanıtlanır. 

4. Paragraf 3 amaçları açısından. Başlık H'de düzenlenen menşe statüsünün 
kazanılması için gerekli koşullar. Türkiye veya Polonya dışında yapılan işçilik 
ve işlemlere uygulanamaz. Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün 
belirlenmesinde, ürüne dahil edilen menşeli olmayan her madde için Ek 11"deki 
listede belirlenen bir azami kıymet bulunduğu durumda, bu madde 
hükümlerinin uygulanmasıyla. Türkiye veya Polonya dışında kazanılmış 
katma değerle birlikte dikkate alındığında, ilgili Taraf ülkede ürüne dahil 
edilen menşeli olmayan maddelerin toplam kıymeti belirlenen yüzdeyi 
aşmayacaktır. 

5. Paragraf 3 ve 4 hükümlerinin uygulanması amacıyla, "toplam katma değer". 
orada dahil edilen maddelerin kıymetlerini de içerecek şekilde. Türkiye-veya 
Polonya dışında oluşan tüm maliyetler, anlamında kullanılır. 

6. Paragraf 3 ve 4'ün hükümleri. Ek H'deki listede düzenlenen koşulları yerine 
getirmeyen veya sadece Madde 6 (2Vde yer alan genel tolerans kuralının 
uygulanması' ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen 
ürünler için uygulanmaz. 

7. Paragraf 3 ve 4 hükümleri Armonize Sistem'in 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere 
uygulanmaz. 

S. Bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde ve Türkiye veya Polonya 
dışında yapılan herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya benzeri 
düzenlemeler vasıtasıyla yürütülür. 

Madde 13 

Doğrudan nakliyat f*ç%Q*\ 

1. Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece işin I'ro'tökoV/in ^ | 
^erekliliklerini verine cetirmiş. Türkive ve Polonva arasında u^âkıdanr'^vüva^' k 

* ' " ' ••-:' "•'•••••* - V : v * '" ' • ' ^ / 
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Madde 3 ve 4'te belirtilen diğer ülke topraklan üzerinden nakledilen ürünler 
için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarma 
veya geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin 
gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme 
veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden 
geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden 
nakledilebilirler. 

Menşeli ürünler Türkiye veya Polonya dışındaki ülkeler üzerinden boru hatlı 
ile nakledilebilirler. 

2. Paragraf l'de yer alan şartların sağlandığı, ithalatçı ülke gümrük idaresine 
aşağıdaki belgelerin ibrazı ile ispatlanır: 

(a) ihracatçı ülkeden, transit ülkesi yoluyla geçişi kapsayan tek bir sevk 
evrakı: veya 

(b) transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen. 

(i) ürünlerin tanı bir tanımını veren. 

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği 
hallerde kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını gösteren, ve 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu 
kanıtlayan. 

bir belge: veya 

(e) bunların temin edilememesi halinde, diğer kanıtlayıcı belgeler. 

Madde 14 

Sergiler 

Madde 3 ve 4'te belirtilen ülkeler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere 
gönderilen ve sergiden sonra Türkiye veya Polonya'ya ithal edilmek üzere 
satılan menşeli ürünler, aşağıdaki durumlar hakkında gümrük ida^| | î ] | ! |ö^ 
tatmin edilmesi kaydıyla ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlafıîrlaV*' l^,%- \ 

;.*' .o ._.,.;,u,. v. 
rcSnırr yap (a) bir ihracatçının bu ürünleri Türkiye veya Polonya'dan serginin; yapı İd îğ) ^ | 

ülkeye nakletmesi ve orada sergilemesi: . ,7^ \ \ /'"•' "v- •"' ;•', J* 

- ' I ş ; ^ ^ " : * ! • cT6 5 
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(b) ürünlerin bu ihracatçı tarafından Türkiye veya Polonya'daki bir kişiye 
satılması veya tasarrııtiına verilmesi: 

(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek 
üzere gönderildikleri durumda sevkedilmesi: ve 

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide 
teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmaması. 

2. Başlık V hükümleri uyarınca bir menşe ispat belgesi hazırlanmalı ve\ a 
düzenlenmeli ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresine normal şartlarda ibra/ 
edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde. 
ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir. 

3. Paragraf 1. özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya 
mağazalarda düzenlenmemiş olan. süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi 
altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya 
benzeri umumi gösterilere uveulanır. 

BAŞLIK IV 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 15 

Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması 

Başlık V hükümleri çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya 
hazırlanan Türkiye. Polonya veya Madde 3 ve 4*te belirtilen diğer ülkelerden 
biri menşeli ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler. 
Türkiye veya Polonya'da her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri 
ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildirler. 

Paragraf 1 "deki yasak. Türkiye veya Polonya'da imalatta kullanılan maddelere 
u\ ^.ılanabilen gümrük- vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin söz konusu 

maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı 
hallerde, kısmen veva tamamen iadesi veva muaf tutulması \e\a odeıımcnKM 
yönündeki her türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin l ı ı i e ı^U^ 
açık.a ceçerli olduğu durumlarda uvmılanır. ./ , ^ 

. • i' \ 
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3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan 
maddeler kullanılarak üretilen söz konusu ürünlere geri ödeme sağlanmadığını 
ve bu maddelere uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin 
Hilen ödendiğini ispat eden tüm uygun belgeleri gümrük yetkililerinin talebi 
üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

4. Paragraf 1 ila 3 hükümleri. Madde 8(2)'de belirtilen ambalajlara. Madde 9\la 
belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve Madde 10'da belirtilen set 
halindeki ürünler açısından da. menşeli olmamaları halinde uygulanır. 

5. Paragraf 1 ila 4 hükümleri, yalnızca Anlaşma'nın uygulandığı türden 
maddelere uygulanır. Ayrıca bu hükümler. Anlaşma hükümleri uyarınca 
ihracatta uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine 
engel teşkil etmezler. 

6. Paragraf I'e rağmen. Türkiye ve Polonya, menşeli ürünler imalatında 
kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin 
geri ödenmesi veya bunlardan muafiyet düzenlemelerini aşağıdakilere tahi 
olarak işletebilirler: 

(a) yüzde 5"lik bir gümrük vergisi oranı ya da Türkiye veya Polonya'da 
yürürlükte bulunan daha düşük oranlar. Armonize Sistemin 25 ila 49. ve 
64 ila 97. fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür. 

(h) Yüzde 10'luk bir gümrük vergisi oranı ya da Türkiye veya Polonya'da 
yürürlükte bulunan daha düşük oranlar. Armonize Sistemin 50 ila 63. 
fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür. 

Bu paragraf hükümleri 31 Aralık 2000'e kadar uygulanır ve ortak kararla 
gözden geçirilebilir. 

BAŞLIK V 

MENŞE İSPAT BELGESİ 

Madde 16 

Genel koşullar 

I. Türkive menşeli ürünler Polonva'va ve Polonva menşeli ürünUîi^FfîH&sö e 
ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine işiîu Ahlaşlna^drrn -
yararlanabilirler: £ _•?' •''•"•••'Ş -.*. \ 

' A '•' ' ' • • ' - ' • ' • • ' ' ••"* ^ 
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(a) Bir örneği EK-IIP te yer alan EUR.l Dolaşım Sertifikası: veya 

(b) Madde 21(l)'de belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura. 
teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen. 
metni Ek-IV'te yer alan. söz konusu ürünlerin teşhislerini mümkün 
kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonra "fatura 
beyanı" olarak atıfta bulunulacaktır). 

Paragraf l'e rağmen. İşbu Protokol anlamındaki menşeli ürünler Madde 26'da 
tanımlanan durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına 
gerek olmaksızın bu Anlaşma' dan yararlanırlar. 

Madde 17 

EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenme işlemleri 

EUR.l Sertifikası, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili 
temsilcisinin yazılı müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi 
tarafından düzenlenir. 

Bu amaçla, ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek-III'te yer alan EUR. I 
dolaşım sertifikası ve müracaat formunu doldurur. Bu formlar. Anlaşma'nın 
düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı Tükenin iç mevzuat hükümleri 
çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple doldurulur. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş 
satır bırakılmakşızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın 
son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile 
kapatılır. 

EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı. 
EUR.l dolaşım sertifikasını verecek ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talep 
edebileceği, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile işbu Protokolün diğer 
koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki herhangi 
bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

Sözkonusu ürünlerin. Türkiye. Polonya veya Madde 3 ve 4"te belirtilen diğer 
ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve işbu Protokolün diğer koşullarını 
verine szetirmesi durumunda. Türkive veva Polonva sıümrük idaresi tarafından 

*- - - • *- j j g â ^ ^ ' ^ - ^ v , 

bir EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenir. ,# ^* ^ V 

Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe st$üşî'mjütf'v.ç\işf>ıı ft 
Protokolün diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü|içfn gereken" İrer # 

W 
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tedbiri alırlar. Bu amaçla, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının 
hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir 
kontrol hakkına sahiptirler. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, paragraf 
2'de atıfta bulunulan formların usulünce doldurulmasını sağlarlar. Özellikle. 
ürünün tantmı için ayrılmış bulunan boşluğun, her türlü sahte ilaveler 
yapılması imkanını ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu 
kontrol ederler. 

6. EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki M 
numaralı kutuda gösterilir. 

7. EUR.l dolaşım sertifikası, gümrük idaresince düzenlenerek fiili ihracatın 
gerçekleştiği veya kesinleştiği anda. ihracatçının kullanımına verilir. 

Madde 18 

Sonradan düzenlenen EUR.l dolaşım sertifikası 

1. Madde 17(7)'ye rağmen, aşağıdaki durumlarda. EUR.l dolaşım sertifikası 
istisnai olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir: 

(a) hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle. 
ihracat esnasında düzenlenmemiş ise: veya 

(b) Gümrük idareleri, bir EUR.l dolaşım sertifikasının düzenlenmiş, ancak 
teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda, tatmin 
edilirlerse. 

2. Paragraf l'in uygulanması açısından, ihracatçı, müracaatında EUR.l dolaşım 
sertifikasının ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve tarihini ve talebinin 
gerekçelerini belirtmek zorundadır. 

3. Gümrük idareleri, ancak ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil 
dosya ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra, sonradan EUR.l dolaşım 
sertifikası düzenleyebilirler. 

4. Sonradan verilen EUR.l dolaşım sertifikaları, aşağıdaki ibarelerden birini 
taşımalıdır: ,̂ •*..,•' 

"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" jf £ ,0'^\;\ * \ 
"ISSUED RETROSPECTIVELY" " - • X' *>:. V v v ^ .p j 
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5. Paragraf 4'te belirtilen ibare. EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

Madde 19 

İkinci nüsha EUR. 1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

1. EUR.l dolaşım sertifikasının çalınması, kaybolması veya hasar görmesi 
halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen gümrük idaresine, elindeki ihracat 
belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır: 

"İKİNCİ NÜSHADIR" 
"DUPUKAT" 
"DUPLICATE" 

3. Paragraf 2'de belirtilen ibare. EUR.l dolaşım sertifikasının "Gözlemler" 
kutusuna konulur. 

4.Orijinal EUR.l dolaşım sertifikasının veriliş tarihini taşıması gereken ikinci 
nüsha bu tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

Madde 20 

Önceden düzenlenmiş veya hazırlanmış bir menşe ispat belgesine istinaden 
EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesi 

Menşeli ürünler Türkiye veya Polonya'da bir gümrük idaresinin kontrolü altında 
iken. sözkonusu ürünlerin tamamı veya bir bölümünü Türkiye veya Polonya 
içinde başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir 
veya daha fazla EUR.l dolaşım sertifikası ile değiştirilmesi mümkündür. 
Değiştirilen EUR.l dolaşım sertifikası/sertifikaları, ürünleri kontrolü altında 
bulunduran gümrük idaresi tarafından düzenlenir. 

Madde 21 

Fatura beyanında bulunma koşulları ^ **X < € * ' > \ 
/ / ^ \ ^ \ 

1 Madde 16(1 )(b)'deau ita bulunulan fatura bevanı. t ** i\i 'A ; % 

' • • - . ^ . '••• ' " ' • ; , • . • '' P •> ^ v : $ 
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(a) Madde 22 anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından: veya 

(b) toplam kıymeti 6000 EURO'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden Ne
hir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için. herhangi bir 
ihracatçı tarafından: 

hazırlanabilir. 

2. Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Türkiye. Polonya veya Madde 3 ve 4"ic 
belirtilen ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün diğer 
koşullarının sağlanması halinde hazırlanabilir. 

j . Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı ülkenin gümrük idaresinin talebi 
üzerine, sözkonusu eşyanın menşe statüsü ile1 işbu Protokolün diğer koşulların 
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye 
hazırlıklı olur 

4. Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV'te verilen ve aynı Ekteki 
dillerden birinde ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu olarak 
fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi. 
damgalanması veya basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa. 
matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılır. 

5. Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva 
etmelidir. Ancak. Madde 22 anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla 
hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış 
addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, bu beyanı 
imzalama şartı aranmaz. 

6. Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında 
veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede 
ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir. 

Madde 22 

Onaylanmış ihracatçı ^ ^ 

İhracatçı ülkenin gümrük idaresi, bu Anlaşma kapsamındaki' r̂Lın1e<rm.!'?ık'ŝ  
aralıklarla sevkiyatını yapmakta olan herhangi bir ihracatça ı^s^'^Tohuslı \ 
• • • • ' • • •" e bakılmaksızın latura bevanındaH Hnlbhah'ilıfıe.si [ı avmetıne 
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konusunda yetkili kılabilir. Böyle bir yetki talebinde bulunan ihracatçı. 
ürünlerin menşe statüsü ile bu Protokolün diğer koşullarının yerine 
getirildiğini doğrulamak üzere gümrük idarelerine tatmin edici her türlü 
gerekli garantiyi vermek mecburiyetindedir. 

2. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendisinin uygun gördüğü 
herhangi bir şarta bağlı olarak verebilir. 

3. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere. 
bir gümrük onay numarası verir. 

4. Gümrük idaresi onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder. 

5. Gümrük idaresi vermiş olduğu yetkiyi herhangi bir anda geri alabilir. 
Onaylanmış ihracatçı Paragraf l'de belirtilen garantiyi artık vermez. Paragraf 
2'de belirtilen şartları yerine getirmez veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde 
kullanırsa, gümrük idaresi bu tasarrufta bulunur. 

Madde 23 

Menşe ispat belgesinin geçerliliği 

1. Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenleniş tarihinden itibaren dört ay 
geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz 
edilmek zorundadır. 

2. Paragraf l'de belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük 
idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son 
tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması 
halinde tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir. 

3. Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idaresi.. ürünlerin 
belirtilen son tarihten önce sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini 
kabul edebilir. 

Madde 24 

Menşe ispat belgesinin ibrazı 

Menşe ispat belgeleri, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak bjr'üjken'ın^ ğlimım 
idaresine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin çevirisini:'.-ve '.;ıvriV;ı.| 

. :, . ' ; 072 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı: 301) 



- 7 7 -

ürünlerin bu Anlaşma'nın uygulanmasının gerektirdiği koşulları sağladığın;) 
ilişkin ithalatçının beyanı ile birlikte ithalat beyannamesini de talep edebilir. 

Madde 25 

Parçalar halinde ithalat 

İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen 
şartlara binaen. Armonize Sistem'in 2(a) genel kuralı anlamındaki 
birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ve. 
XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.'Iu pozisyonlarda yer alan ürünlerin. 
parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat 
belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. 

Madde 26 

Menşe ispat belgesinden muafiyet 

1. Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen vey;ı 
yolcunun'zati eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlersc 
ve işbu Protokolün şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın 
doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek 
olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler. Posta ile gönderilen ürünler için bu 
beyan. CN22/CN23 gümrük beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen 
bir kağıt üzerinde yapılabilir. 

2. Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların 
ailesinin kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve 
miktarından ticari amaç güdülmediği aşikarsa ticari amaçlı ithalat olarak 
kabul edilmez. 

3. Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 EURO'yu veya 
yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 EURO'yu aşamaz. 

Madde 27 

Destekleyici belgeler ./•€%?. r ^ ^ x 

Madde 17(3) ve 21(3)'de belirtilen, bir EÜR.l dolaşım • scrtiifikgsı ryeya^tartır:% 
bevanı kapsamındaki ürünlerin Türkive. Polonva veva Madde ;5 vtf 4*'te.btlİ.n'tiTeıV; 

/ ,••'•..'"--. 'v S K *. : . ^ t ) 7 3 
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diğer ülkelerden biri menşeli olduğunu ve işbu Protokol'ün diğer koşullarını 
yerine getirdiğini tevsik etmek amacıyla kullanılan belgeler, bunların yanında 
aşağıda belirtilenleri de içerebilir: 

(a) ihracatçı veya tedarikçi tarafından, sözkonusu eşyanın elde edilmesi için 
gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç 
muhasebesinde yer alan doğrudan deliller: 

(b) Türkiye veya Polonya'da düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanıhııı 
maddelerin menşe statüsünü tevsik eden. iç mevzuat uyarınca kullanılan 
belgeler: 

(e) Türkiye veya Polonya'da düzenlenmiş veya hazırlanmış. Türkiye veya 
Polonya'da maddeler üzerinde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden. iç 
mevzuat uyarınca kullanılan belgeler; 

(d) Türkiye veya Polonya'da işbu Protokol uyarınca veya Madde 3 ve 4'ie 
belirtilen ülkelerden birinde işbu Protokol'deki kurallarla aynı menşe 
kurallarına göre düzenlenmiş veya hazırlanmış olan. kullanılmış maddelerin 
menşe statüsünü tevsik eden EUR.l dolaşım sertifikalan veya fatura beyanları. 

Madde 28 

Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazası 

1. HUR.I dolaşım sertifikası düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı. 
Madde 17(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

2. Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve Madde 
21(3)'te belirtilen vesaiki en az üç yıl muhafaza eder. 

3. İhracatçı ülkenin EUR.l dolaşım sertifikası düzenleyen gümrük idaresi. 
Madde 17(2)'de belirtilen müracaat formunu en az üç yıl muhafaza eder. 

4. İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, kendisine ibraz edilen EUR.l dolaşım 
sertifikaları ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder. 

' • " • ' - • • • • • • < • * " " • ' • " \ 
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Madde 29 

Farklılıklar ve şekli hatalar 

1. Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine 
getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki 
ibareler arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık 
geldiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini 
kendiliğinden geçersiz kılmaz. 

2. Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması 
sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispai 
belgesinin reddedilmesini gerektirmez. 

Madde 30 

EURO cinsinden ifade edilen tutarlar 

1. IZL'RO ile ifade edilen tutarların ihracatçı ülkenin ulusal parası cinsinden 
eşdeğer tutarı, ihracatçı ülke tarafından tespit edilir ve ithalatçı ülkeye 
bildirilir. 

2. Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tespit olunmuş olan mütekabil tutarları 
geçiyorsa, ithalatçı ülke bu tutarları, ürünlerin ihracatçı ülkenin parası 
cinsinden fatura edilmiş olması halinde kabul edecektir. Eğer ürünler. Madde 
3 ve 4'te belirtilen diğer bir ülkenin parası cinsinden faturalandırılmışsa. 
ithalatçı ülke ilgili ülke tarafından bildirilmiş olan tutara itibar eder. 

3. Herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar, işbu 
Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihten önceki yılın Ekim ayının ilk iş günü 
itibariyle EURO cinsinden ifade olunan tutarların o ulusal para cinsinden 
eşdeğeri olur. 

4. 'EURO cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile bunların Türkiye veya Polonya'nın 
ulusal paraları cinsinden eşdeğerleri. Türkiye veya Polonya'nın talebi üzerine 
Ortak Komite tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme esnasında Ortak 
Komite, herhangi bir ulusal para için kullanılacak tutarlardj^zalma 
olmamasını sağlar ve ayrıca sözkonusu limitlerin etkilerimıf".Pe^eJ^(*l|r^^k 
muhafaza edilmesinin arzu edilip edilmediğini değerlendirir, Bu^aniadaK 
Komite. EURO cinsinden ifade edilen tutarların değiş|iriliııe^me:.^aı;ar| 
verebilir. .•••• " ^ ^"% \\ '"': '0>*V-; ~ ij 
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BAŞLIK VI 

İDARİ İŞBİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ 

Madde 31 

Karşılıklı yardım 

Türkiye veya Polonya'nın gümrük idareleri birbirlerine, ke/ıdi gümrük 
idarelerinde EUR.l dolaşım sertifikası düzenlenmesinde kullanılan 
mühürlerin örnek baskılarını ve EUR.l dolaşım sertifikalarının've..fatura 
beyanlarının sonradan kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini 
sağlarlar. 

Bu Protokolün düzgün uygulanmasını tem inen. Türkiye veya Polonya, yetkili 
gümrük idareleri vasıtasıyla, birbirlerine EUR!1 dolaşım sertifikalan vc\a 
fatura beyanlarının geçerliliklerinin ve bu vesaikte yer alan bilgilerin 
doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar. 

Madde 32 

Menşe ispat belgelerinin kontrolü 

Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolü, sondaj usulü ile veya-ithalatçı 
ülke gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine, sözkonusu ürünlerin 
menşe statüsüne veya işbu Protokolün diğer koşullarının yerine getirilişine 
ilişkin makul şüphesi olduğu her an yapılır. 

Paragraf 1 hükümlerini yerine getirmek amacıyla, ithalatçı ülkenin gümrük 
idaresi. EUR.l dolaşım sertifikası ve fatura ile. eğer ibraz edilmiş ise fatura 
beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın 
gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idaresine geri gönderir. 
Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran 
elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir. 

Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla. 
ihracatçı ülkenin gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının 
hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme 
\ etkisine sahip olur. ^«.-^•.-.. 

„;>•• *"£•' f-i "•.%._ 

E «er ithalatçı ülkenin sümrük idaresi, kontrol sonucııı«m-.v beklenmesi \ı 
süresinde sözkonusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askrva a|nta\^ı ,; 

it " \ '."••:••.•.-' / v - • 

. ' -• ; • ; • , - • . - . % '••• K y - y :: 
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karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest 
bırakılmasını ithalatçıya önerir. -

5. Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından 
mümkün olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, belgelerin gerçek 
olup olmadığını, sözkonusu ürünlerin Türkiye. Polonya veya Madde 3 ve 4'ie 
belirtilen ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve işbu 
Protokolün diğer koşullarına uyup uymadıklarını açıkça belirtmelidir. 

A. Makul şüphe olması halinde, kontrol talebine on ay içinde cevap almama/ 
veya cevap sözkonusu belgenin gerçekliğinin veya ürünlerin gerçek 
menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa. taleple 
bulunan gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde, tercih tanınmasını 
reddeder. 

Madde 33 

Anlaşmazlıkların çözümü 

Madde 32'deki kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük 
idaresi ile bu kontrolün yapılmasından sorumlu gümrük idaresi arasında 
çözümlenemeyen bir anlaşmazlığın veya işbu Protokolün yorumlanmasına ilişkin 
bir soru hasıl olması halinde, gümrük idareleri durumu Ortak Komite'ye arz eder. 

İthalatçı ile. ithalatçı ülkenin gümrük idaresi arasında çıkabilecek her türlü. 
anlaşmazlık, adı geçen ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözülür. 

Madde 34 

Cezalar 

Ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir 
belgeyi hazırlayan veya hazırlattıran şahıslara ceza uygulanır. 

Madde 35 

Serbest bölgeler .^r-""""-^ 

1. Türkiye ve Polonya, nakliye esnasında, kendi ülkesinde bulunan bireşerh^st ^ 
bölgeyi kullanan, bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarejje kw\u\ürirrı|erjn jJ 
başka ürünlerle değiştirilmelerini veya bozulmalarını önleyiei,normal, işlemJIM-J 
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dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamalarının temini konusundaki bütün 
tedbirleri alırlar. 

2. Paragraf 1 hükümlerine istisna olarak. Türkiye veya Polonya menşeli ürünler 
bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir 
işleme veya muameleden geçirilirse, ilgili idare, uygulanan işlem veya 
muamelenin işbu Protokol hükümlerine uygun olması, koşuluyla, ihracatçının 
talebi üzerine yeni bir EUR.l dolaşım sertifikası düzenler. 

BAŞLIK VII 

SON HÜKÜMLER 

Madde 36 

Gümrük Alt Komitesi 

1. Gümrük Alt Komitesi, bu Protokolün doğru ve yeknesak uygulanması 
amacıyla idari işbirliği yapmak ve gümrük alanında verilecek diğer 
görevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulur. 

2. Bu Alt Komite Türkiye ve Polonya'nın gümrük ile ilgili hususlardan 
sorumlu uzmanlarından oluşur. 

Madde 37 

Protokolde yapılacak değişiklikler 

Ortak Komite, işbu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

Madde 38 

Ekler 

Bu Protokol'Cın ekleri onun ayrılmaz bir parçasıdır. /^'«İL'^t,/ÎÎ-^S, 

!(f 

V£'•;./ 5 S 
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Madde 39 

Protokolün uygulanması 

Türkiye ve Polonya, bu Protokol"ün uygulanması için gerekli tedbirleri alırlar. 

Madde 40 

Transit haldeki veya antrepodaki eşya 

Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve bu Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte 
transit halinde olan ya da Türkiye veya Polonya'da antrepolarda veya serbest 
bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı Devletin gümrük idaresine 
sözkonıısıı tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş 
olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı Devletin yetkili idaresince 
sonradan verilmiş bir EUR.l sertifikasının sunulması kaydıyla. Anlaşma 
hükümleri tatbik edilebilir. 

X 'i " ' 
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EKİ 

EK II'DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI 

Not 1: 

Liste, tüm ürünlerin bu Protokorün 6. maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işlem 
ve işçilik görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. 

Not 2: 

2.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize 
Sistetn'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını. 2. 
sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki 
eşyaların tanımını vermektedir, tik iki iituna yapılan her bir giriş için 3. 
veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin 
önüne V ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 
2. sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

2.2 1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması 
veya bir fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün 
tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde. 3. veya 4. sütundaki 
bitişik kural. Armonize Sistem'de bir taşılın tarife pozisyonlarında, veya 11 
sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan 
ürünlerin hepsine uygulanır. 

2.3 Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi 
olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife 
pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir. 

2.4 İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için. 3. ve 4. sütunların her ikisinde de 
bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan 
kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 
4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise. 3. sütunda yer alan kuralın 
uv sulanması serekir.-

Not 3: 

Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere 
ilişkin bu Protokolün 6. maddesinde yer alan şartlar, menşe^t^yjnün bu 
ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Türkiye veya Polo^^^ t

;0ş^pî>bir 
fabrikada kazanılıp kazanamadığına bakılmaksızın uygulajSır. ' .^«-s. „t \ 
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Örneğin: 

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan 
girdilerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir. 
y.7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik 
alaşımları" ile yapılır. 

Eğer bu dövme işlemi Türkiye menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise. 
listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe 
statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Türkiye'de başka bir 
fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, 'motorun kı\ mel 
hesaplamasında menşeli sayılır. Yani. kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba. 
katılmaz. 

3.2 Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha 
fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir: aksine daha az işçilik ve işlem 
menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında 
menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha 
önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki 
aşamasında ise mümkün değildir. 

}.3 Not 3.2*deki kural saklı kalmak üzere, bir kural "herhangi bir pozisyondaki 
girdiler"in kullanılabileceğini belirtiyorsa, ürün ile aynı pozisyonda yer alan 
girdiler de. kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak 
koşuluyla kullanılabilir. Bununla birlikte. "... pozisyondaki diğer girdiler de 
dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat" ifadesi. 
sadece ürün ile aynı pozisyonda sınıflandırılan ancak listenin 2. sütununda 
yer alan ürün tanımından farklı tanımlarda olan ürünlerin kullanılabileceği 
anlamına gelir. 

3.4 Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade 
ettiğinde, bu. herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği 
anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez. 

Örneğin: 

52.08 ila 5212 tarife pozisyonundaki mensucat için kural, tabjji liflerin 
kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kinıyasaU^î»'|erîî1'r<.-!de-
kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullaAilntft^'ğeı'ekii'pi 
anlamına szelmez: biri. diüeri veva ikisi birden kullanılabilir. .- .>>•"-*'\ " 't 

•;;:;,.. \lK;':y j? J 
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3.5 Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini 
ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka 
girdilerin kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin 
aşağıdaki Not 6.2'ye de bakınız). 

Örneğin: 

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin 
kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların. 
kimyasal girdilerin veya diğer katkıların kullanılmasını engellemez. 

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine 
rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir 
maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz. 
Örneğin: 

y Fasıl 62'deki. dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu 
olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına 
müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten 
üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün 
değildir. Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten 
önceki bir sathada - yani lif safhasında- olması gerekir. 

3.6 Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum 
kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise. bu yüzdeler birbirine eklenenle/.. 
Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti 
verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde 
oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır. 

Not 4: 

4.1 Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta 
bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu eğirme işleminin başlamasından önceki -
döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş. 
taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri 
kapsar. 

4.2 "Tabii lifler" kavramı at kılı (0503). ipek (5002-ve 5003). yün lifler ve ince 
veya kaba hayvan kılları (5101 ila 5105). pamuk liflen (5201 thp203) \L 
diğer bitkisel lifleri (5301 ila 5305) ihtiva eder. 

/' 
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4.3 "Tekstil hamuru", "kimyasal girdiler" ve "kağıt yapımına mahsus girdiler" 
kavramları listede 50 ila 63. Fasıllarda sınıflandırılmayan suni. sentetik ve 
kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere 
kullanılmıştır. 

4.4 "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 
pozisyonlardaki sentetik veya sunî fılament demetler, devamsız lifler veya 
döküntülere atfen kullanılmıştır. 

Not 5 

5.1. Listedeki veri bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda. 3. sütunda 
belirtilen şartlar, imalatta kullanılan tüm temel dokumaya elverişli girdilerin 
toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha azını oluşturan temel 
dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de 
bakınız). 

5.2. Bununla birlikte. Not 5.1 *de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha 
• fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere 

uygulanabilir. 

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir. 

- ipek. 
- yün. 
- kaba hayvan kılı. 
- ince hayvan kılı. 
- at kılı. 
- pamuk. 
- kağıt yapımına mahsus girdiler ve kağıt. 
- keten. 
- kenevir. 
- jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri. 
- sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri. 
- hindistan cevizi, abaka. rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler. 
- sentetik filamentler. 
- sunî filamentler. 
- iletkenliği olan filamentler. 
- polipropilenden sentetik devamsız lifler. 
- poliesterden sentetik devamsız lifler. 
- poliamidden sentetik devamsız lifler. /i^f^ ^ "%v 
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler. jf' v *"' '**'"' \ 
- poliimidden sentetik devamsız liller. // .? /'..'-'"S^ "... \ 
- politetratlüoroetilenden sentetik devamsız liİler. | •'- v :r • ' , "" jj 
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- polifenilensülfıtten sentetik devamsız lifler. 
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler. 
- diğer sentetik devamsız lifler. 
- viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler. 
- diğer suni devamsız lifler. 
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik. 
-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) 
poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik. 
- önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya aliminyum tozuyla 
kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 
pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5mm'yi 
geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı 
vasıtasıyla sıkıştırılmş olanlar) 
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 

Örneğin: 

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik 
devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir 
ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan 
sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan 
imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar 
kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız 
liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü 
mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan 
menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan'imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş. 
taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden 
imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en 
çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin: 

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu 
mensucattan imal edilmiş. 5802 pozisvonundaki bir tulle edilmiş^ıieıısucai. 
eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan infı1;4 r̂dk;|ı.iiıı,tuj 
edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk ipjlklefr BjrJ^uısjıvİ^ 
ise. bir karışık üründür. (I •••* ;V, >N ••• % 

:•./•- I - V-V:V ,-: ji 
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Örneğin: 

Lğer sözkonusu tufte edilmiş mensucat. 5205 pozisyonundaki pamuk 
ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise. 
bu takdirde açıktır ki. kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli 
virdidir ve aynı şekilde tuite edilmiş mensucat bir karışık üründür. 

5.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (seğmeni) 
içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden 
ürünlerde bu tolerans sözkonusu iplik için % 20'dir. 

5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın 
plastik film" esaslı şerit ihtiva eden. 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir 
yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış" ürünlerde bu tolerans 
sözkonusu şerit için % 30'dıır. 

6.1 Listede bu giriş notuna atıtta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil , 
ürünlerinde, sözkonusu mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen 
kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri. 
mamulünkinden başka bir pozisyonda yer.almaları ve toplam kıymetlerinin 
mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler 

6.2. Not 6.3"ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. Fasıllar arasında yer 
almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler. 
serbestçe kullanılabilirler. 
Örneğin: 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik 
kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal 
eşyaların -düğmeler 50 ila 63. Fasıllar arasında yer almadığından-
kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak 
dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani 
teşkil etmez. 

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin 
kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. Fasıllarda yer almayanr..igj,rdilerin 
kıvmetlerinin de hesaba dahil edilmesi sıerekir. jf'^V f 17^> 

.,, ..... . / o - ; > .S \Y 
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Not7 . 

7.1. y 2707. 2713 ila 2715. y 2901. y 2902 ve y 3403 no.lıı pozisyonlar bahis 
konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla damıtma; 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma 
(e) patlayıcılık verme (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforıning): 

(e) * seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon: 

(0 aşağıdaki operasyonların hepsini içeren -işlem: konsantre süllirik 
asitle veya,oleumla ya da sülfürik anhidritie işlem görme, alkali 
ajanlarla nötralizasyon. kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla. 
aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve 
dekolarasyon (rengini giderme): 

(g) polimerizasyon: 

(h) alkilasyon: 

(i) izomerleştirme: 

2710. 2711 ve 2712 no.İu pozisyonlar bahis konusu olduğunda "özel 
işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumla'damıtma: 

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma 

(e) patlayıcılık verme (cracking): 

(d) yeniden şekillendirme (reforıning): 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon: 

(0 aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: kor^n|r^.«iil.iiıik. 
asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritie işledi gönn.e^-nlkali ',\ 
ajanlarla nötralizasvon. kendi \ anısı itibariyle aktof-«lan^lopraklyi:. * 
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aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve 
dekolarasyon (rengini giderme): 

(g) polimerizasyon: 

(h) alkilasyon: 

(ij) izomerleştirme: 

(k) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle 
yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari "-• 
85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T 
metodu): 

(1) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri 
• bir işlemle parafın giderme: 

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir 
kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt 
gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen. 20 bar'dan daha 
yüksek basınçta ve 250°C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör 
kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 
pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve 
istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani 

, hidrofinisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir. 

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin. 
fireler dahil hacimce % 30'undan daha azının 300°C'de ASTM D S6 
metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma: 

(o) sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağları ve fuel-oiller'den gayri 
ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla 
muamele. 

v 2707. 2713 ila 2715. y 2901. y 2902 ve y 3403 pozisyonları'açısından.. 
temizleme, dekantasyon. tuz giderme, su ile ayırma, filtrelemc. 
renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması 
sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme. bu operasyonların veya benzeri 
operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz. 

/ 
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PROTOKOL 3 
EK (I 

İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ 
İÇİN MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERE 

UYGULANMASI GEREKLİ İŞÇİLİK VEYA İŞLEMLER LİSTESİ 

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma kapsamında olmayabilir. 
Bundan dolayı, Anlaşma'nın diğer bölümlerine başvurulması gereklidir. 

jf '••' . i ; , ' 1 , .t V; 
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AS Kodu 

(D 

Ürünün Tanımı 

(2) 

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik 
veya işlemler 

(3) veya (4) 

Fasıl 01 

Fasıl 02 

Fasıl 0.1 

y l;asıl 04 

0403 

y Taşıl 05 

y 0502 

l-'asıl 06 

l-'asıl 07 

l-'asıl 08 

Canlı hayvanlar 

Ftler ve yenilen sakatat 

•alıklar. kabuklu hayvanlar. 
yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 
omurgasız hayvanlar 

Süt ürünleri: kuş ve kümes hayvanlarının 
yumurtaları: tabii bal: tarifenin başka 
yelinde belirtilmeyen veya yer almayan 
yenilebilir hayvansal ürünler 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Yayıkaltı süt. pıhtılaşmış süt ve krema. 
yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş 
\eya asilliği artırılmış süt ve krema 
(konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın veya aroma veya 
ilave nıeyvn. sert kabuklu meyva veya 
kakao içersin içermesin) 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan hayvansal menşeli 
ürünler: aşağıda belirtilenler hariç: 

H'.cil domuz, yaban domuzu ve 
porsukların ince ve kalın kılları. 
hazırlanmış 

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular. 
kökler ve benzerleri: kesme çiçekler ve 
süs yaprakları 

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve ' 
yumrular 

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu 
meyvalar: turunçgillerin ve kavunların ve 
karpuzların kabukları 

Kullanılan Fasıl l'de yer alan hayvanlar 
tamamiyle elde edilmiş olmalıdır 

Kullanılan Fasıl 1 ve 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl .Vde yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan Fasıl 4de yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat 

- Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken. 
-Ananas, küçük limon veya greyfıırtun siıyu 
hariç olmak üzere, kullanılan 2009 
pozisyonunda yer alan herhangi bir meyve 
suyunun o ülke menşeli olması gereken. 

-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % .İfl'unu geçmeyen . 
imalat. 

Kullanılan F'asıl 5'de yer alan tüm girdilerin 
tamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat. 

İnce ve kalın kılların temizlenmesi. 
dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre 
ayrılması ve düzeltilmesi 

-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken. 
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu 
meyvelerin tamamiyle ekle edilmiş 
olması gereken. 
-Kullanılan Fasıl I7'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %.10'uıuı geçmeyen . j 
imalat. w 

, ^ r : •... i 
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(4) 

>• Fasıl 09 

0901 

0902 

y()9IO 

Fasıl 10 

y I asıl 11 

y 1106 

Fasıl 12 

1301 

1302 

l-'asıl 14 

Kahve. vay. Paraguay çayı ve baharat: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış 
olsun almasın): kahve kabuk ve 
kapçıkları: içinde herhangi bir oranda 
kahve bulunan kahve yerine kullanılan 
maddeler 

(,'ay. (aromalandırılmış olsun olmasın) 

Baharat karışımları 

1 lubııbat 

Değirmencilik ürünleri: malt: nişasta: 
iniilin: buğday glüteni: 

aşağıda belirtilenler hariç: 

07.13 pozisyonunda yer alan 
kurutulmuş.kabukları alınmış 
baklagillerin unu ezmesi ve tozu 

Yağlı tohum ve meyvalar: muhtelif tane. 
tohum ve meyvalar: sanayiide ve tıpta 
kullanılan bitkiler: saman ve kaba yem 

lak: tabii sakızlar, reçineler, sakız 
nviııeler ve yağ reçineler (pelesenkler 
gibi) 

Bitkisel özsu ve hülasalar: pektik 
maddeler, pektinatlar ve pektatlar: agar
agar. bitkisel ürünlerden elde edilen 
>apışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
(tadil edilmiş olsun olmasın) 

- Bitkisel ürünlerden elde edilen 
yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler 
ı tadil edilmiş) 

- Diğerleri 

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler: 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan bitkisel ürünler 

Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

1 lerhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Herhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

1 lerhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. ı 

Kullanılan meyvaların .yenilen sebzelerin. 
hububatın ve 07.14 pozisyonundaki kök 
ve yumruların tamamiyle elde edilmiş 
olması gereken imalat. 

07.08 pozisyonunda yer alan baklagillerin 
değirmenden geçirilmesi ve kurutulması 

Kullanılan Fasıl I2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

Kullanılan 13.01 pozisyonundaki herhangi 
bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat. 

Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam 
verici maddelerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin. 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan Fasıl I4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
sıereken imalat. , 

j 
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> Fasıl 15 

I50 l ; 

1502 

1501 

y 1505 

1506 

i 12) 

1 1 layvansal veya bitkisel katı ve sıv ı 
I yağlar ve bunların parçalanma ürünleri: 
i hazır y emektik katı yağlar: hayvansal 
1 veya bitkisel mumlar: 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Katı domuz y ağı (eritilmiş domuz yağı 
| 'lard' dahil ) ve kümes hayvanlarının katı 
| yağları (O209 ve 1503 pozisyonundakiler 
; hariç) 

j -kemiklerden veya artıklarından 
elde edilen yağlar 

j 
i 
I 

-diğerleri 
1 • 

Sığır, kovuıı veya keçi sağları (1503 
pozisyonunda yer alanlar hariç ) 

- Kemiklerden veya artıklardan elde 
edilen yağlar 

' 
- Diğerleri 

Halikları.' \eya deniz memelilerinin katı 
e SIM yağları ve bunların fraksiyonları 
rafine edilmiş olsun olmasın, fakat 

i\im>asal olarak değiştirilmemiş) 

- Kalı fraksiyonlar 

-Diğerleri 

Rafine edilmiş lanolin 

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve 
bunların fraksiyonları (rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat kimyasal olarak 
değiştirilmemiş): 

- Katı fraksiyonlar 

| 131 v ev a 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sıntnamlırıldığı imalat 

0203. 0206 \e 0207 pozisyonlarında yer 
alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

0203 ve O206 pozisyonlarımla yer alan 
domuz etinden ve yenilebilen 'sakatatından 
veya 0207 pozisyonumla ver alan kümes 
hayvanlarının etinden ve yenilebilen 
sakatatından imalat 

0201. 0202. 0204 ve 0206 pozisyonlarında 
ver alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan 
kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2'de ver alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

,1504 pozisyonunda ver alan diğer girdiler 
de-dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kullanılan Fasıl 2 ve }\\c yer alan lüın 
girdilerin tamamiy le elde edilmiş olması 
gereken imalat. 

1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı 
yağından yapılan imalat 

1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler ti 
de dahil olmak üzere herhangi bir H 
pozisyondaki girdilerden imalat ».' 

f ' '• l. v,\. '' 

14. 
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' 1 . ı , 

l5U~ila 
1515 

I5lh 

151" 

la«ıl 1« 

\ I-LIMI 1 " 

' 
• > 

I . . 2 . 

-.Diğerleri 

Uitkisel sıvı yağlar ve bunların 
fraksiyonları: 

-«oya yağı. yer fıstığı yağı. palm yağı. 
İTindisıan cevizi yağı. palm çekirdeği 
v;ıüı. habassu yağı. cin ağacı yağı 
.ouıikika yağı. mirtle mumu ve Japon 
ımımıı. jojobayağı fraksiyonları ile 
leknik veya sınai amaçlarla kullanılan 
y ağlar (insan gıdası olarak kullanılan 
ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) 

-Latı fraksiyonlar (jojoba yağı 
fraksiyonları hariç) 

- Diğerleri 

1 lay\ansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar 
\e bunların fraksiyonları (kısmen veya 
tamamen hidrojenize edilmiş, ara-
esterleıımiş. tekrar esterl'enmiş veya 
elaidik asitlenmiş. rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

Margarin: bu fasılda yer alan hayvansal 
\o bitkisel katı ve sıvı yağların veya 
'.uklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının 
>enilen karışımları veya müstahzarları 
15 Uı pozisyonundaki yenilen katı veya 

«ı\ ı >ağlar ve bunların fraksiyonları 
hâriç 1 

1 t. balık, kabuklu hay\anlar. 
\ umuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının müstahzarları 

Şeker \e şeker mamulleri: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf 
«akkanı/ (katı halde, aromalardın'lmış 
\eya renklendirilmişi 

| (.ı) veya. (4) 

Kullanılan l'asıl 2'de yer alan tüm girdilerin 
tamamiy le elde edilmiş olması gereken 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
., pozisyon dışındaki bir pozisyonda 

sınıllandırıldığı imalat 

- ' 
1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan 
diğer girdilerden imalat 

Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
lamamiyle elde edilmiş olması gereken 
imalat 

-Kullanılan' l'asıl 2'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiy le elde edilmiş olması 
gereken. 
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiy le elde edilmiş olması gereken. 
imalat. 
Bununla beraber. 1507. 1508. 151! 
1513 pozisyonlarında yer alan girdiler 
kullanılabilir. 

-Kullanılan l'asıl 2 \e 4'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiy le elde edilmiş olması 
gereken. 
-Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin 
tamamiy le elde edilmiş olması gereken. 
imalat. 
bununla beraber. 1507. 1508. 1511 \ e 
I5I3 pozisyonlarındaki girdiler 
kullanılabilir. 

l'asıl l'de yer alan hayvanlardan 
imalaı.Kullanılan l'asıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiy le elde edilmiş olması 
gerekir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat 

Kullanılan l'asıl 17de yer alan herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "o30'unu geçmeyen imalat. 

i 

• 

• 

• ' 

• 
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(4ı 

1:02 

\ 170.1 

1704 

l-'asıl IS 

l'JOI 

1 )iğer şekerler (kimyaca sal' laktoz. 
maltoz. gl ikoz ve fruktoz dahil) (katı 
halde]; ilave amma \ c \ a renk \er ıc i 
maddeler katılmamış seker şurupları: 

•Mini hal. (tabii hal ile karıştırılmış olsun 
olmasın): karamel 

- k imyaca saf maltoz \ e fruktoz 

-diğer sekerler (katı halde 
aromalandırılmış veya renklendiri lmiş) 

-D iğer le r i 

Şeker ekstraksiv onundan veva 
rafinajından elde edilen melaslar 

'cırnmalandırı lmış veya renklendiri lmiş) 

kakao içermeven şeker mamulleri Ibevaz 
çikolata dahil) 

kakao \ e kakao müstahzarları 

Malı hülasası: (arifenin başka yerinde 
belirt i lmeyen veya yer almayan esasını 
un. ezme. nişasta \e>a malt hülasası 
ıcşkil eden gıda müstahzarları (içinde 
kakao bulunmayanlar veya tamamen 
yağının alınması esasına göre hesaplanan 
içindeki kakao miktarı ağırlık it ibarıyla 
"•>4(>'dan az olanlar): tarifenin başka 
y erinde belirt i lmeyen veya yer almayım 
edasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer 
aian maddeler ıcşkil eden gıda 
müstahzarları (içinde kakao 
hııhınıııayanlar veya tamamen yağının 
alınması esasına göre hesaplandığında 
içindeki kakao miktarı ağırlık it iharıvla 
" lö 'deı ı a/ olanlar): 

- Malı hülasası 

1702 Pozisyonundaki diğer g i rd i lerde 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

kul lanı lan ('asıl T ' n i n herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
Cıvalının "n 30'ıııuı geçmeyen imalat. 

kul lanı lan tüm girdilerin menşeli olması 
gereken imalat 

ku l lanı lan l-'asıl f ' t ı i n herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının. % 3()'unıı geçmeyen imalat. 

-ku l lanı lan tüm girdi lerin ürünün ver 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı. 
-ku l lanı lan Fasıl l " n i n herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
Uyanımı "o 30'ıınıı geçmeyen 
imalat 

-ku l lanı lan tüm girdi lerin ürünün yer 
aldığı noz.isyon dışındaki bir pozisyonda 
s in i : ' dırı ldığı. 
-kul: .aıı laıı l-'asıl l" ' ı ı in herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "o 30'ıınıı geçmeyen 
imalat 

l-'asıl 10'da ver alan hububattan imalat /?' 

/ 
• r - - - - ^ „ ^•c;\ 
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Makarnalar (pışııılınış vev.ıet ile veya 
dıûeı maddeleıle doldııııı lmuş veya başka 
a k i l d e hazııhnmiş olsun olmasın) 
ispaüetiı.makaıonı.şehııve. 
lazanva tmuCüıı.ıavıoh canclloni 
.ııbıı kuskus ıhazılaıımış olsun olmasını : 

-aüıılık K i k i m l e "o20 veva daha az 
t ı sukut.» balık .kabuklu havvan veva 
vıımliş. lkçj içeıenleı 

- . u l l ı k ıtıh.ıııxlo "«20 veva daha fazla 
..t "vik.ii.vi balık kabuklu l ıa \ \an veva 
vnmtıs.ıkı, ı içeıenleı 

1 .ıpvoka ve nişastadan ha/ulanan 
lapvok.ı ben/eı leı ı ( t lokon. dane. 
M U M lak kalbin ıçı kalıntısı veya benzeri 
şekıll.-ıdel 

l lubııb.ı l veva hububat uıünleı in in 
kabaıtılm.Hi vev.v k.iMiılması suret i \ le 
»İde edilen yıda mamulleri (enin llakcs 
^ı l ı ı l t.ıı i lenin başka \et inde 
l e l lnı l ıne\en \ e \ a \e ı almavan ön 
pişiııııe \.ıpılmış \ e \ a başka surene 
lı ı/ıılaıııniş dane ( M I M I haııçlveva 
ılokon halindeki hububat veva diğer 
"•ektide işlenmiş daııeleı (un \ e ezmeler 
banı, 1 

1 kmek pasta. kek.bıskıiM \ o diğer 
kınekçi mamul lcn (kakao içersin 
..etmesini hostı. eczacılıkta kullanılan 

ı v s il.ıı, k.ıpMilleıı. mılhııı gül lacı. pir inç 
ka i ld i U" benzen uıunleı 

s j v e l e t mevveleı. soıt kabuklu 
ılıevvclcı ve bıtkı leım dıüeı 
kiMmt.ııından elde edilen müstahzarlar 
asağrda belıı lı lenleı lıaı iç 

1 lıııt paUtesi tatlı patates \ e ağırlık 
i nham le "o 5 veva daha lazla nişasta 
ıı,efen hcn/ct ı venılebılen hı lkı parçaları 
iMike VLV.I asetik asitle ha/ulanmış veva 
koııseıve edilmiş ) 

-Kul lanı lan lüın girdilerin i'ırüniin \e r aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisy onda 
sınıl landırı ldığı. 
-Kul lanı lan l'asıl r ' n i n herhangi bir 
girdisinin kıvnıetımn ürünün fabrika çıkış 
fiyatının " " .în'unıı geçmeyen. 
imalat 

A 

Kullanılan ılım hububat \o türevlerinin 
(durum buğdayı ve türevleri hariç) 
tamamen efde edi lmiş olması gereken 
imalat 

-Kul lanı lan tüm hububat \e türevlerinin 
(durum buğdayı \e türevleri hariç) 
tamamen ..de edilmiş olması gereken. 
-Kul lanı lan fası l 2 ve .*'de yer alan tüm 
girdi ler in tanıamiy le elde edi lmiş olması 
gereken. 

imalat 

1108 pozisyonunda ver alan patates 
nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

- IS06 pozisvonunda ver almavan 
girdi lerden. 
-Kul lanı lan tüm hububat ve unların 
(durum buğdayt ve türevleri hariç) 
tamamen elde edilmiş olması gereken. 
-Kul lanı lan l'asıl IT'nin herhangi bir 
girdisinin kısmetinin ürünün fabrika çıkış 
l lval ınm "" . iD 'unu ceçmeven 
imalat 

l'asıl 1 l 'dever.alanlar hariç herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Kul lanılan tüm nıevv alarm, sert kabuklu 
mevv alarm, sebzelerin tamamivle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kul lanılan tüm girdi lerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyor. a 
smıllandırı ldıüı imalat .. 

:• / ^ R \ « \ 
z (v. ±) :; | 
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I n. ezme ve\a flakon halindeki patates 
e-ırke veya asetik asilten başka usullerle 
ha/ırlannıış veya konserve edilmiş) 

Vhzcler.mey\alar.sert kabuklu 
mey valar.meyva kabukları ve diğer bitki 
parçaları (şekerle konserve edilmiş) 
ıviıuı alınmış.üsıü şekerle kaplanmış 
veya kristalleşıniş) 

Reçeller. jöleler, marmelatlar. meyva 
veya sert kabuklu meyva püreleri, meyva 
v e\a sert kabuklu meyva pastları 
ıpişirilerek hazırlanmış) 
ı ilave şeker veya diğer tallandıeı 
maddeler içersin içermesin) 

! -İlave şeker \eya alkol içermeyen sert 
j kabuklu meyvalar 

yer lisiığı e/mesi: huhubai esaslı 
.arışunlar: palm meyvası içi: mısır 

-diğerleri (bullarla yada suda kaynatılarak 
pişirilmenin dışında pişirilmiş meyva ve 
,-ert kabuklu meyvalar hariç) (ilave şeker 
:çeımeyen. dondurulınuş) 

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve 
• jıve suları (fermente edilmemiş ve ilave 
.ıikol içermeyen) (ilave şeker veya diğer 
'..ulandıcı maddeler katılmış olsun 
.'İmasını 

Kullanılan tüm girdilerin iiıüniin yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandınkliüi imalat 

Kullanılan l;asıl l""nın herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün tahrikli çıkış 
fiyatının % 30'unıı geçmeyen 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandıi'ildığı. 
-kullanılan Kasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
liyaımın "n 30'uıuı geçmeyen 
imalat 

Kullanılan 0801. 0802 ve 1202 ila 1207 
pozisyonlarında yer alan menşeli seri 
kabuklu meyvalar ile yağlı tohumların 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış llyalının 
"o 60'ını geçen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı. 
-Kullanılan Fasıl. 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
llyalının "<ı 30'unıı geçmeyen. 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı. 
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
llyalının "o 30'unıı geçmeyen 
imalat 

2103 

aşağıda belirtilenler hariç: 

kaine, çay ve paıaguay çayı hülasası. 
.•vins \e konsantreleri: kavrulmuş 
hindiba \e kavrulmuş kahve yerine 
kullanılan maddeler 

soslar \e müstahzarları: çeşni ve lezzet 
verici karışımlar: hardal unu. irmiği ve 
hazır hardal: 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer a 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki »ir pozisyonda 
sınırlandırıldığı. 
-Kullanılan tüm hindibanın lamamiyle eki 
edilmiş olması gereken. 

imalat 
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- Soslar ve müstahzarları. çeşni ve lezzet 
verici karışımlar 

- Hardal unu. irmiği ve hazır hardal 

(,'orhalar. et suları ve müstahzarları 

Tarifenin başka verinde helirtilmeven 
veya ver almayan gıda müstahzarları 

Meşruhat, alkollü içkiler ve sirke: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

2 

sular (mineral sular ve gazlı sular dahili 
ı ilave şeker veva diüer tatlandırıcı 
maddeler katılmış veva lezzetlendirilmiş) 
v e alkolsüz diğer içkiler (2009 
pozisv onundaki mey vn ve sebze suları 
hariç) 

Alkol derecesi hacim itibarıyla "<>XO 
veva daha fazla olan tağyir edilmemiş etil 
alkol: alkol dercesi ne olursa olsun tağyir 
edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler 

\lkol derecesi hacim itibarıyla "oKO'dcn 
.1/ulan tağyir edil:, .nıişetil alkol: 
.ılkoüü içkiler, lik.ı .er ve diüer alkollü 
içkiler 

viıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri: 
hayvanlar için lıazırlaıınıış kaba yemler: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Balinanın kaba unları :balık. kabuklu 
hay v an.y ıınuışakçalar ve diğer su 
omurgasızlarının insan yemesine elverişli 
olmavan unları.kaba unları ve pelletleri 

1 

| l.ı) veva |4) 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat. Bununla beraber 
hardal unu. irmiği veya hazır hardal 
kullanılabilir, 

1 lerhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat 

2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan 
hazırlanmış veya konserve edilmiş 
sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda N 

sınıllandırıldığı. 
-kullanılan l'asıl I7'nin herhangi bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
Uy atının "i> .Vl'ıınu geçmeyen. 
imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı. 
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden 
türetilen herhangi bir girdinin tamamiyle 
elde edilmiş olması gereken. 
imalat 

-Kullanılan tüm uirdilerin ürünün ver 
aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı. 
-kullanılan l'asıl 17'niıı herhanui bir 
girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
l'ıy atının "i> 30'ıınu geçmeyen. 
-kullanılan herhangi hir nıeyva suyunun 
(ananas.küçük limon ve üzüm suları hariç) 
halihazırda menşeli olması gereken. 
imalat 

Kullanılan girdilerin 2207 veva 220S 
pozisyonunda sınıllandırılmayan imalat 

-2207 veva 220N pozisvonlarında yer 
almavan girdilerden. 
-kullanılan tüm üzümlerin 
veya üzümden türetilen herhangi bir 

. girdinin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken veya kullanılan diğer tüm 
girdilerin halihazırda menşeli ise arak 
..hacim itibariyle % 5 sınırına kadar 
kullanılabilen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisv onda 
sınıllandırıldığı imalat 

Kullanılan l'asıl 2 ve .Vde ver alan tüm 
girdilerin lamamiy le ehle-edilıniş olması 
gereken imalat i'\"< ,.:•.», 
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Mısır nişastasının imalat artıkları 
(.konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) 
(kuru ürün üzerinden hesaplandığında 
protein oranı alırlık itibari) le "0 4()'dan 
fazla olanları 

Zeytinyağının ekstrüksiyonundan ana 
kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar 
("0 .Vden fazla zeytinyağı içerenleri 

1 lavvan gıdası olarak kullanılan 
müstahzarlar 

1 ütün \e işlenmiş tütün yerine geçen 
maddeler 
aşağıda belirtilenler hariç: 

Tütün veya tütün yerine geçen 
maddelerden yapılmış purolar, uçları açık 
purolar, sıgarillolar ve SIL ralar 

İçilen tütün 

1 uz; kükürt: topraklar ve taşlar: alçılar: 
kireç \e çimento: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

l'.ıbii kıistalize grafit (karbon liuıhtevası 
bakımından zenginleştirilmiş. 
bulaştırılmış ve öğütülmüş) 

Mermer (testere ile yahut başka surette 
kalınlığı 25 em'yi geçmeyen dikdörtgen 
şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın 
dilimler halinde kesilmişi 

ı iranıt. porllr. bazalt, gre ve yontulmaya 
veya.inşaata elverişli diğer taşlar (testere 
ile veya başka surette kalınlığı 25 em'yi 
•jeçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare 
dahil) bloklar veya dilimler halinde 
kesilmişi 

Kahine dolomit 

İvilmiş tabii magnezyum karbonat 
(manyezin, (hava geçirmeyen 
mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum 
oksiı (saf olsun olmasını, (eritilmiş 
manyezit veya sinterlenmış manyezit 
hariç 1 

| (.>> veva (4) 

Kullanılan tüm mısırın lanıamiy le elde 
edilmiş olması gereken imalat 

Kullanılan tüm zeytinlerin tamamiyle elde 
edilmiş olması gereken imalat 

-Kullanılan tüm hubabatın. şekerin. 
melasların, ellerin veya sütlerin halihazırda 
menşeli olması gereken. 
-kullanılan fasıl 3'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle ekle edilmiş olması 
gereken. 
imalat 

Kullanılan fasıl 24'de yer alan tüm 
girdilerin tamamiyle elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonumııula yer alan 
işlenmemiş tütün ve tütün döküntülerinin 
ağırlık itibariyleen azından %7()°nin 
halihazırda menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan 2401 pozisyonununda ver alan 
işlenmemiş tütün ve tülün döküntülerinin 
ağırlık itithaıiyle en azından %70'nin 
halihazırda menşeli olması gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sımllandırıldığı imalat 

Karbon muhtevası bakımından 
zenginleştirme, satlaştırma ve ham 
kıistalize gralltin öğütülmesi 

Kalınlığı 25 em'yi geçen mermerin daha 
önee kesilmiş olsa bile testere ile veya 
başka surette kesilmesi 

Kalınlığı 25 em'y i geçen (aşların daha önee 
kesilmiş olsa bile (eslere ile veya başka 
surede kesilmesi 

Kalsine edilmemiş dolomitin kalsiııe. 
edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin iiriiniin yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sımllandırıldığı imal.il . Bununla beraber. 
tabii magnezyum karbonat (manyezi!) 
kullanılabilir. 
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Dişçilikte ktılanılrriak üzere özel olarak 
hazırlanılıp alçılar 

l'.ıhii ashest lifleri 

Mika lo/ıı 

Kalsine edilmiş veya toz. haline getirilmiş 
toprak boyalar 

Metal cevherleri, cüruf ve küller 

-
Mineral şakıtlar, mineral yağlar \e 
Kınların damıtılmasından elde edilen 
ürünler: hitiimenli maddeler: mineral 
mumlar: aşağıda belirtilenler hariç: 

(üiç temininde veya yakıl olarak 
kullanılmasa mahsus. bileşimindeki 
.uomatik unsurların ağırlığı aroıııatik 
olmayan unsurlardan fazla olan sağlar. 
yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 
damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ 
benzeri yağları 250 dereceye kadar olan 
sıcaklıkta hacim itibariyle °o65'ten fazla 
damıtılanı (ben/ol ve petrol esansı 
karışımları dahil) 

Hitiimenli minerallerden elde edilen ham 
yağlar 

l'etrol yağları \c hitiimenli minerallerden 
Je edilen yağlar (ham yağlar hariç): 

c«as unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 
. ey a daha fazla petrol y ağları veya 
bıiilmenli minerallerden elde edilen 
yağları.içeren ve tarifenin başka yerinde 
Ivlırıilmey en \eya yer almayan 
müstahzarlar ' 

l'etrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

ilci" le ıluılı nzel şanlar ivin bakınız (iniş Notları 
Icr" Ic ilgili ıwl şanlar ıçm bakınız (iiriş Notu 7 
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Kullanılan tüm girdilerin kısmetinin 
ürünün fabrika çikış fiyatının "o 5()'sini 
geçmeyen imalat 

Asbest konsantrelerinden imalat 

Mika veya mika anıklarının öğütülmesi 

TopntK boyaların kalsine edilmesi veya 
öğütülmesi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat 

Rafinaj işlemleri ve veya bir veya daha 
fazla özel işlemi Icr ı' 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı diğer işlemler.Bunuııla 
beraber, kıymetleri iııiiniin fabrika çıkış 
llyatınm %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

lîilünıenli girdilerin parçalayıcı 
(destruetive) damımın 

Rafinaj işlemleri ve veya bir veya daha 
fazla özel işlemi Icr r 
veya 

. Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı diğer işlemler.umumla 
heraher.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "cöO'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve veya bir veya daha 
fazla özel işlenil Icr I -
v ey a 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 

'sınıllandırıldığı diğer işlemler.Dıııumla 
berahcr.kıy metleri ürünün fabrika çıkış 
llyatınm %50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

fi 
,. .., a 
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Vazelin: puralln: mikro-kristal-hiinyeli 
petrol mumu. yağlı nııım. ozokerit. linyit 
ıııunuı. turh mumu. diğer mineral 
mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde 
edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş 
olsun olmasını 

rol koku. 
kırının u 
: edilen \ 

petrol bitiimeni ve petrol 
ya bitümenli minerallerden 
aûların diüer kalıntıları 

I ahu bilümen \e tabii asfalt: hilünıenli 
veya yağlı sisi ve katranlı kumlar: 
.ısı'atııtler\e .. faldı kavalar 

I sasını tabii asfalt, tabii hitüınen. petrol 
bitiimeni. mineral kattan veya mineral 
katran zifti teşkil eden bitümenli 
karışımlar 

Anorganik kimyasallar kıymetli 
metallerin, nadir toprak melallerinin. 
radyoaktif elementlerin ve izotoplarının 

I organik veya anorganik bileşikleri: 
iş.ığıda belirtilenler hariç: 

"Moehmetall" 

Rafinaj işlemleri ve veya bir \e_\a daha 
fazla özel işlemi lerr 
v eya 
Kullanılan tüm indilerin ürünün şer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıtlandırıldığı diğer işlemler.lhınunla 
beraber.kıy metleri ürünün fabrika çıkış 
llyatının "lOO'sinı gevmemesi koşuluyla 
ayın pozisyonda sııııllandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve veya bir veya daha 
fazla iizel işlemi leh' 
veya 
Kullanılan itim girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıtlandırıldığı diğer işlemler.lhınunla 
beraber.kıymelleri ürünün fabrika çıkış 
llyatının "o5D'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sııııllandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri \e veya bir veya daha 
fazla o/el işlemden 

Kullanılan tüm girdilerin üriiniin yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandınldığı diğer işlemler.Bunıınla 
beraber.kıy metleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "ı>50'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sııııllandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve veya bir veya daha 
fazla özel işlemden' 
\ ey a 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandınldığı diğer işlemler.iUınunla 
beraber.kıy metleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "<ı5()"sinı geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sııııllandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandınldığı imalat. Ilımımla 
beraber.kıy metleri ürünün fabrika çıkış 
llyatının "«20'sini geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sııııllandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liy atının "cOtl'sini 
geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik 
işlemle yapılan imalat •> , 

Kullanılan uını 
girdilerin kıy melunu 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "ıı-40'ını 
geçmeyen ııııal.ıi 

el işlemle 
el işlemle 

' le ilgili O/el şanlar için bakınız Giriş Notlan 7 I ve 7 .v, 
' le ilgili o/el şartlar için bakınız (üri* Nolu 7.2 
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s 2X11 ; Kükürt irioksiı 

2X.Vı • Aliinııınum sülfat 

\ 2S40 Sodyum perhoraı 

Kükürt dioksitteıı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kı>metinin 
ürünün fabrika çıkış riyalinin "•<> 50'sini 
geşmeyen imalat 

Disodyum letrahoral penıalıidrattaıı imalat 

Kullanılan tüm 
yiriklerin kıy metinin 
ürünün lalınka çıkı? 
fiyatının "« 4(l'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıyıııeliıı 
ürünün fabrika çıkı 
fiyatının "« 40'ııu 
geçmeyen imalat. 

ı >rganık kimyasal ürünler 
.ı>;ıQıüu belirtilenler hariç: 

ı üiç teıııiniıııle veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus asiklik 
hidrokarbonlar 

t IÜÇ leminiıule veya yakıt olarak 
kullanılmaya mahsus siklaııikler. 
-ıkleıııkler (azıılenler hariç), ben/en. 
Minen, ksilen 

lUı pozisyonda yer alan alkollerin metal 
alkoksiıleri. etanol ve gliserolün melal 
aikoksııler 

i loş muş asiklik monokarboksilik asitler 
>. e bunların anlıidritleıi. halojeııürleı i . 
peroksitleri \e perııksiasitleri: bıınlarııı 
lıalojenlennıiş. sülfolaıımış. nitıolanmış 
\eyn ııitıo/olaıımış türevleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklığı 
po/isyon dışındaki bir pozisyonda 
sııııllandıııldıûı imalat. Bununla 
beraber.kıynıetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20*siııi geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Rafinaj işlemleri ve veya bir veya daha 
fazla özel işlenil lerı' 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aklıûı 
po/isyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıflandıııldığı diğer işlemler.lkıııunla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'siııi geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

Ratlnaj işlemleri \e veya bir veya daha 
fazla özel işlemi lerl' 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sıııtflandıı ildiği diğer işlemler.Uununla -
beraher.kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
riyalinin %50'siııi geçmemesi koşuluyla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir.. 

2905 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat, lîııııuııla 
beraber.kıy metleri ürünün fabrika çıkış 
|]>atının %20'siııi geçmemesi koşuluyla 
avın pozisyonda sınıllandırılan metal 
alkoiatlar kullanılabilir.. 

Herhangi bir pozisyonda .yer alan 
girdilerden imalat.Bununla beraber. 
kullanılan 2915 ve 2910 pozisyonlarında 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %20'siııi 
geçmemelidir. iı 

Kullanılan liinı 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının "o 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
liyatının "« 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan liinı 
Girdilerin kıvıııeliııiıı 

/"'' 

ü ri jnj'm'-fth fünu^ı ki? 

. e ç ^ e n ^ İ M . \ 

> /f:>* \ 
ı.izel işlemler le ilgili ö/el şanlar için haklin/ (iiıiş Mollan 7 1 \e 7,.' 
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- İv' elerler ve luınların halojenlerimi* 
-liltolaııınış. nitıolunmış veya 
nitrozolunmış türevleri 

- siklik ıtsetaller ve halkalı yarı asetaller 
\e luınların halojenlenmiş. sültbiannıış. 
niırolanmış veya nitrozolanmıs türevleri 

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler 

Nükleik asitler ve bunların tuzlan: diğer 
heteroksiklik bileşikler 

1 lerhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat. Dununla beraber. 
kullanılan 2')W pozısyonunda yer alan 
tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış 
riyalinin % 2()'sini geçmemelidir. 

I lerhangi bir pozisyonda yer alan 
ızirdilerden imalat 

I lerhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerden imalat.Bununla beraber. 
kullanılan 2932 \ e'2933 pozisyonlarında 
yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün 
fabrika çıkış liy atının"o20'sini 
geçmemelidir. 

Herhangi bir pozisyondu ver ulan 
girdilerden imalat. Dununla beraber. 
kullanılan 2932. 2933 ve 2934 
pozisyonlarında ver alan tüm girdilerin 
kıymeti. Ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 
2()'sini geçmemelidir. 

Kullanılan lüm 
girdilerin kıynıelinnı 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının "u -ln'ını 
geçmeyen iıııalai. 

Kullanılan lüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çık^ 
fiyatının "» 4il'ını 
geçmeyen inıalai. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıynıciımıı 
ürünün fabrika çıkı-. 
fiyatının "n 4(l'ını 
geçmeyen inıalai 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çilsin 
fiyatının % 4(i'ını 
geçmeyen imalat. 

\ 1 .İMİ 
• ı 

I czacılık ürünleri 
aşağıda belirtilenler hariç: 

ln-.au kam: tedavide, korunmada veya 
teşhisle kullanılmak üzere hazırlanmış 
iny v an kanı: serum ve diğer kan 
lıaksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık 
»•ağlayan ürünler (hiyoleknolojik işlemle 
elde edilmiş olsun olmasını: aşılar. 
toksinler, mikroorganizma kültürleri 
ı mayalar hariç) ve benzeri ürünler: 

- Dozlandırılmış veya perakende satışa 
hazır durumdu, tedavide veya korunmada 
kullanılan iki veya duba fazla ürün 
karışımları ve bu amaçlarla kullanılan 
La ısınılmamış ürünler 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer'aklığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat. Dununla beraber. 
kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının 
"o20'sini geçmemesi koşuluyla aynı 
pozisyondu sınıflandırılan girdiler 
kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondu yeralun girdilerden imalat. Hu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "« 20"sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyun girdiler, kıymetleri ürünün . 
fabrika çıkış fiyatının ",> 20'sini geçmemesi.-^' 
koşuluvla kullanılabilir. /V 

») 
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- - l'edavide veya korunmada 
kullanılmak üzeri: hazırlanmış, hayvan 
kanı 

- - Sorum .hemoglobin ve serum 
glohulini dışındaki kan fraksiyonları 

- - hemoglobin, kan glohulini \e serum 
glohulini 

- - diğerleri 

İlaçlar (3002. 3005 ve .1006 
pozisyonundakiler hariç) 

-2041 pozisyonumla yer ulan 
.ıınikasiıuleıı elde edilenler 

- 1 liderleri 

ı ıiıhreler : 
,ıv;i'j ıvlirıilenler hariç: 

| ' ı 3 l . \ ey a 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak ü/ere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. İni 
tanıma uyun'girdiler, kıymetlen ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "» 2l)'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan girdiler de 
dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Hu 
tanıma uyan girdiler, kıymetlerinin, ürünün 
fabrika çıkış liy alının "o 20'sinı geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
de dahil olmak ii/ere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "n 20"sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler 
ele dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat, Bu 
tanıma uyan girdiler, kıymetleri ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "« 20'sini geçmemesi 
koşuluyla kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat. Bununla beraber 
3003 ve 3004 pozisyonumla yer alım 
girdiler kıymetleri (birlikte 
hesaplandığımla! ürünün fabrika çıkış 
llyatımn "o 20'sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

•Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı. bununla beraber 3003 ve 
3004 pozisyonunda yer alan girdiler 
kıymetleri (birlikte hesaplandığımla) 
ürünün fabrika çıkış l'ıy atının "<> 20'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği. 
-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika 
çıkış llyatımn "n 5n'si geçmeyen. 
imalat 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün \er aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı inulul. Bununla beraber 
aynı pozisyonda yer alan girdiler 
kıymetleri iiriinün labrika çıkış llyatımn "n 
20'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir. 

• • • • * • ' " • ' • • ' : \ Ü 
:., »5 ' İ* 

• • « • ' » • • ' 

' ' " ' •'• •/ 
' . . . • • • ' • • . y " 

(41 

Kullanılan mm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika eıkı: 
llyalının "nlıi 'ıı i! 
geçmeyen ıııı.ıl.ıl 

' • '. ' -: '" 

"'•-.: ıö 
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A/ol. lostor ve potasyum gibi hiıki besin 
maddelerinden ikisini veya üçünü içeren 
mineral veya kimyasal gübreler: diğer 
gübreler: bu fasılda yer alan ürünlerin 
lablei \e> a ben/eri şekillerde veya 10 
kg.'ı geçmeyen ambalajlarda olanları 
aşağıda belirtilenler hariç: 

- sodyum nitrat 
- kalsiyum siyanamid 
- potasyum sülfat 
- magnezyum potasyum sülfat 

Debagatte \eya boyacılıkta kullanılan 
hülasalar: tanenler \e türevleri:boyalar. 
pigmentler, diğer boyayıcı maddeler: 
boyalar \e vernikler: macunlar: 
mürekkepler 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Tanenler \e bunların tuzlan, esterleri. 

eterleri ve diğer türevleri 

Boyayıcı laklar: bu faslın 3 numaralı 
notunda belirtilen müstahzarlardan esası 
boyayıcı laklar olan müstahzarlar' 

! çucıı yağlar ve rezinoitler: parfümeri. 
ko/nıcıik veya tuvalet müstahzarları: 
..ş..ğıda belirtilenler hariç: 

1 çucıı yağlar (terpeni alınmış olsun 
olmasını tkonkret veya sıvı halde olanlar 
dahil ı: re/iııoiıler. ekstraksiyonla elde 
edilen yağ reçineleri: uçucu yağların katı 
yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda \eya 
benzerlerinde •enllurage' veya 
•maeeraıion" suretiyle elde edilen 
konsantreleri: uçucu yağların ıerpenınin 
alınmasından arla kalan terpenli yan 
mimler: uçucu yağların damıtılmış 
nronıaıik suları \e sulu çözeltileri 

-Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı, bununla beraber aynı 
pozisyonda yer alan girdilerin kıymetleri 
ürünün fabrika çıkış liy atının % 2()'sini 
geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği. 
-kullanılan tüm girdilerin ürününün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'si geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat. 
Dununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %2(f sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Bitkisel menşeli tanen hülasalarından 
inıalal 

3203. 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden imalat. Bununla beraber. 
3205 pozisyonunda yer alan girdiler. 
kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
2()'sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %2(f sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"-

girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
Bununla beraber, ay nı grupta yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
riyalinin "n2(f sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "n 4(i'ıııı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıynıcııııın 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "n 4(l'ını 
geçmeyen imalın. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının ".>40'ını 
geçmeyen inıalal 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "o40'ıııı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının."" 40'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çtkis 
fiyatının "«4iı'ını 
geçmeyen inıalal. 

f»,:rrr.l\\ 
I .IMI 32'ılekı Nı'i .!'o eoıo hu nuıstalı/aılaı. fasıl 32 içinde başka bir po/isvon alımda yer alınamalaıı koşuluyla. heljıanln hiı;'ııi;iddeı.uıj\ ıı 

boşanmasında kullanılan veya boy ama nıııslah/aı 'hırının imalatında bileşen olarak kullanılan lıırdendıılcr V ".' ^'•^.-' V -J î 
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Sabıinlar. vüzeyakti f organik maddeler. 
v ikama müstahzarları, yağlama 
müstahzarları, suni mumlar, müstahzar 
ımımlar. temizleme veya bakım 
müstahzarları. ışık temim için kullanılan 
her lür lü mumlar ve benzerleri, model 
vapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi 
mumları ve alçı esaslı dişçi l ik 
müstahzarları aşağıda belirti lenler hariç: 

Vğırlık it ibari) la % 70"ten az olmak 
koşuluyla bitümenli minerallerden elde 
edilen petrol yağları veya sıvı yağlar 
içeren > ağlama müstahzarları 

• 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar: 

- I'araliıı esaslı müstahzar mumlar, petrol 
' mumları, bitümenli minerallerden ekle 
edilen mumlar, yağlı mum veya pul lu 
mum 

- Diğerleri 

Albüıninoid maddeler: değişikliğe 
uğramış nişastalar: tutkallar: enzimler: 
aşağıda belirt i lenler hariç: 

IVkstr ınler ve tadil edilmiş diğer 
nişastalar (önceden jelatiıı lenmiş veva 
cMcril ive edilmiş nişastalar g ib i ) : esası 
nişasta, dekstrinler veva tadil edilmiş 
diğer nişastalar olan tutkallar: 

er" le ilgili o/el şaıllaı için hakiniz (iniş Notlan 7 

| ı.«) veva 

Kullanılan tüm girdi lerin ürünün ver aldığı 
pozisvon dışındaki herhangi bir 
pozisvoııda sıııı l landırıklığı imalat. 
Bununla beraber. avın pozisvoııda ver alan 
girdiler, kıy incileri ürünün fabrika çıkış 
l lyaiınııı %20 ' sini geçmemesi koşuluvla 
kullanılabil ir . 

Katlnaj işlemleri ve veva bir veva daha 

la/ la özel işlemi lor) ' 
veya 
Kullanılan tüm girdi lerin ürünün ver aklığı 
pozisyon dışındaki bir pozisvoııda 
sını l landırı ldığrdiğer işIcnıler.Buınıııla 
beraber, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "<ı5()"sini geçmemesi koşuluvla 
aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler 
kul lanılabil ir . 

Kul lanılan tüm girdi lerin ürünün ver aldığı 
pozisvon dışındaki herhangi bir 
pozisvoııda sıııı l landırıklığı imalat. 
Dununla beraber, avın pozisvoııda ver alan 
girdiler, kıvmetleri ürünün fabrika çıkış 
Uyanımı "n50" sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabil ir . 

- 1516 Pozisyonundaki mum karakterini 
haiz hidrojeni/e v ağlar; 
- .ı82.ı pozisvoıumdaki mum karakterini 
haiz. sınai vıığ alkol leri veva kimvasal 
olarak belirlenmemiş vağ asitleri ve 
- 3404 pozisyonundaki girdi ler: 
hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat. 

Bununla bereaber. bu girdi ler, kıvmetleri 
ürünün fabrika çıkış Hunin in "o20 's i ı ı i 
geçmemesi koşuluvla kullanılabil ir . 

Kullanılan lüın girdi ler in ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllaııdırıldığı imalat. 
Bununla beraber, avın pozisvoııda ver alan 
girdiler, kıvmetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "n2()' sini -geçmemesi koşuluvla 
kullanılabil ir.. 

, ; . i ' ' ' ' ^ i " ' " ' : ' ' ' . -

h - i l 
1 ve 7 . ! ' - . , . ^ . . . ••"";',,•:•''" 

(4 ı 

Kul lanılan lüın 
girdi ler in kıv incimin 
üruıH'ın fabrika çık ı* 
l ivatının "u U l u n 
geçıneven imalat. 

Kul lanılan lüın 
girdi ler in kıy incimin 
üriiniin fabrika çıkış 
H\ alının "n40'ı ı ı ı 
geçıneven imalat 

Kul lanılan uını 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
tl>atının "o 4(l'ıııı 
geçıneven imalat. 

'"";:;:İ0 4 
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i - Nişasta eterleri ve esterleri 

| 

- Diğerleri 

' 
| 
i la t i fenin lıaşka yerimle belirti lmeyen 
| v e\ a \ er almavan müstahzar enzimler 
1 
I 
j Kanıt ve patlayıcı maddeler: pırntekni 
! mamuller i : kibri t ler; pıroforik alaşımlar: 
i .ıteş alıcı maddeler 

1 

i 
! fotoğrafçı l ıkta veya sinemacılıkla 
! kullanılan eşya: 
! aşağıda belirt i lenler hariç: 
j 
i 
I 
i 

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale 
getir i lmiş boş fotoğraf levhaları ve boş 
d i i / l i lmler ( kağıt, kanon veya mensucat 
hariç olmak ü/ere herhangi bir 
maddeden): anında develope olarak 
foıoıiraf veren boş. d i i / . hassas hale 
içt i r i lmiş İ l imler (seri halinde olsun 
. imasın) 

-Renkl i fotoğraf için anında devolope 
.'iaıak lotoğraf veren İ l imler (seri 
iıalindel 

-D iğer le r i 

Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde 
hassas hale getir i lmiş boş fotoğraf 
i l imler i (kağıt, karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir maddeden): rulo 
halinde anında develope olarak fotoğraf 
veren İ l imler (hassas, boş ) 

| (3) veva 

.'505 l 'n/ isyonunda ver alan diğer girdiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

111)8 pozisyonunda yer alan girdi ler hariç 
olmak üzere herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l iyatının "o SO'siııi 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdi ler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
l iyatının %20" sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabil ir . 

Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı imalat. 
Bununla beraber, ay m pozisyonda yer alan 
girdi ler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
l iyatının "o20" sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabil ir.. 

Kullanılan tüm girdi ler in .»701 ve 3702 
l 'ozisyonlaıı hariç olmak ü/ere herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı 
imalat. Bununla beraber. 3702 
pozisyonundaki girdiler, kıymeti ürünün 
fabrika çıkış l iyatının "•< 3()'utuı geçmemesi 
koşuluyla kullanılabil ir. 

Kullanılan tüm girdi ler in 3701 ve 3702 
pozisyonları hariç olmak i'ı/ere herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı 
imalat. Bununla beraber 3701 ve 3702. 
pozisyonlarındaki girdiler 
kıymetleri!beraber hesaplandığında Hirüniln 
fabrika çıkış fiyatının "« 2()"unu geçmemesi 
koşuluyla kullanılabil ir. 

Kullanılan tüm girdi ler in 3701 ve 3702 
pozisyonları hariç olmak ü/ere herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı imalat. 

._„. ,_. 
. : ' ' ' . - ; • * o ' \ 

'! „,"• . : ' . ,. , , \ 

- v ':^vva 
; • . ' . : • ' - • • ' . * 

' s' V 

ı4 ı . 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı^ 
l iyatının "n4(l ' ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
l iyatının %40 ' ın ı 
geçmeyen imalat 

Kul lanılan l i i ın 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı -
l iyatının ".> 4o'ını 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
l iyatının "o40' ını 
geçmeyen imalat. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "«40 'mı 
geçmeyen imalat 

Kul lanı lan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "n'4<fını 
geçmeyen imalat. 

Kul lanılan t imi 
g i rd i 1 jyjiırtTv'mcîf o ju 
ürjyKfn .^j^C^;? s ' \ 
1/jZatınm "o 40'im NA 

fleeı$yep;İH«;îÇl\ *r. l * 

fi - ':''- *•" - 11 iv-s^i 
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fotoğrafçı l ıkta kullanılan levha. f i lm. 
kağıt. karton \e mensucat (dolu fakat 
de\elopc edilmemiş) 

Muhte l i f kimyasal maddeler: 
aşağıda belirt i lenler hariç: 

- Sı\ ı yağ içinde çözelti halinde olan 
kol loidal grafit ve varı kol loidal grafit: 
elektrotlar için karbonlu hamurlar 

- 1 laırıur halinde grafit, ağırlık itibarıyla 
"(OÜ'dan fazla grafit in mineral y ağlarla 
olan karışımları 

Kaline edilmiş tali oi l ( S I M reçine ) 

Şi l i l in lerchantin esansı, sallaştırılnıış 

1 \ ı e f sakı/ lan 

ı Vlıın katranı (Odun katranı zif t i) 

1 laşarat öldürücü.kemirici hayvanlara 
karşı kıirııy ucu.zararlı mantarları \e 
bitki ler i >ok edici.sürgünleri önleyici 
l iri irıinler \c bi tk i ler in bü>ilmesini 
düzenley ic i . dezenfekte edici \e ben/eri 
l ininler (perakende satılacak şekillerde 
\cya ambalajlarda veya müstahzar haline 
get i r i lmişi ! kükürt lü şerit . f i t i l \ c mumlar 
ile sinek kağıtları gibi) 

| I .M \eya 

Kullanılan tüm girdi lerin .1701 ila .1704 
pozisyonları hariç olmak Özere herhangi bir 
pozisyonda sınıl landııı ldığı imalat. 

Kul lanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landııı ldığı imalat. 
Bununla beraber. aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "o2()' sini geçmemesi koşuluyla 
kul lanılabi l i r . 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liy atının "o 5(i 'sini 
geçmeyen imalat 

340.1 pozisyonundaki kullanılan ılım 
•girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "o20'sini geçmeyen imalal 

İ lanı lall o i l ( S I M reçine f i n rafine edilmesi 

Sülfat ıcrebaıııinin hanı esanslarının 
damıtma veya rafinaj yoluyla sallaştırılması 

Keçine asillerinden imalat 

Odun katranının damılılması 

Kul lanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı-, l iyatının "n 5 0 ' M I I İ 
geçmeyen imalal 

• . " . • ' . - . ' A , 

' -.,.....:~>^y 

(4 ı 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı . 
l iyatının "u 4o'ını 
geçmeyen ınıalaı 

Kul lanı lan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
l iyatının "n Ki'ım 
geçmeyen imalal 

Kul lanı lan l i lm 
girdi ler in kıymeııııııı 
ürünün fabrika çıkış 
l iyatının " ı ı40' ım 
geçmeyen imalal 

Kul lanı lan tıim 
girdi ler in kıymeııııııı 
ürünün fabrika ç ık ı -
l iyatının "n 40'ıııı 
geçmeyen imalat 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "»40' ını 
geçmeyen imalal. 

Kul lanı lan tüm 
girdi ler in kıymeııııııı 
ürünün fabrika çıkı? 
l iyatının "«4U'ıııı 
geçmeyen ınıalaı 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymeııııııı 
ürünün fabrika çıkı-
liy alının "o Kl'ım 
geçmeyen imalal. 

•t^'v-i-ı 'f '>•'"-•>' 
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1 arifenin başka verinde belirtilmeyen 
vcyayer almayan mensucat, kağıl.dcri ve 
benzeri sanay ilerde kullanılan türde "apre 
veya llııisaj" müstahzarları.boyayıcı 
maddelerin sabilleştirilmesini veya 
binama işlemini hızlandırmayı 
sağlay ıcılar ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğin:müstahzar haşıl \e 
.ıpreler.müstahzar moıdanlar gibi) 

Metal satıhlarının temizlenmesinde 
kullanılan müstahzarlar: metallere lehim 
ve kasnak yapılmasında kullanılan sıvı 
müstahzarlar ve diğer yardımcı 
müstahzarlaraııetal ve diğer maddelerden 
meydana gelen lehim ve kaynak pastaları 
ve hızları: lehim ve kaynak çubuklarının 
\e elekti otlanılın sıvanmasında veya 
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar 

Aıeşlemey i önley ici müstahzarlar. 
oksıdasyonu durdurucu maddeler. 
pepıizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici maddeler. 
katkılar \e minaral yağlar ( benzin dahil) 
veya ıııiııeral yağlar gibi ayni amaçla 
kullanılan diğer sı\ı yağlar için diğer 
müstahzar katkılar 

- yağlama yağları için. bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar veya 
petrol yağları içeren miistasıahzar 
katkılar 

-Diğerleri 

ıılkanizasyon çabııklaştırıcı 
müstahzarlar: kauçuk ve plastikler için. 
;.inlenin başka verinde belirtilmeyen 
veya ver almayan plastillyan bileşikler: 
oksıdasyonu önleyici müstahzarlar ve 
kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale 
getirmede kullanılan diğer stabilizatör 
'bileşikler 

\'.ıııı:ın söndürme aletleri için dolgu 
maddeleri ve bileşimler: her çeşit yangın 
M'iulürnıe bombaları. 

1.ııilenin başka yerinde belirtilmeyen 
\ ey a y er almay an organik karma • 
çözücüler ve incelticiler: boya ve vernik 
çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

1 Ickııomktc kullanılmak üzere dope 
edilmiş kimyasal elementler (disk. pul 
veya benzeri şekillerde): elektronikte 
kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal 
bileşikler 

| I M veya 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış riyalinin "« 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkh fiyatının "» 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan 3X11 pozisyonunda yer alan tüm 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "0 50'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "<> 50'sini 
geşmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı-, liyatının "n 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? liyatının "« 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin'kıy metinin 
ürünün fabrika çıkı? liyatının "« 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyatının "n 50'sini 
geçmeyen imalat 

(4. 

i 
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Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik 
transmisyonlar için petrol yağları veya 
bııümenli minerallerden elde edilen 
\ aülurı içermeyen veya alırlık itibariyle 
"oTO'den a/ oranda içeren müstah/ar 
sıvılar 

Donmayı önleyici müstahzarlar ve 
donmayı çözücü müstahzar sıvılar 

Uir mesnet üzerinde bulunan 
lahoraıuv arlarda veya teşhiste kullanılan 
reakliller ve laboralııvaıiarda veya 
leşhisıe kullanılan müstahzar reaktiller 
ı .ıiıı 12 veya 3006 pozisyonlarında ver 
alanlar hariç) 

Sınai monokarboksilik yağ asitleri: 
rafinaj mahsulü asit yağları: sınai yağ 
alkolleri:. ' 

- sınai monokarboksilik yağ asitleri: 
rafinaj mahsulü asit yağlan 

- sınai yağ alkolleri: 

Dökümhane maçalarına veya ka plarına 
mahsus müstahzar bağlayıcılar: tarifenin 
başka verinde belirtilmeyen veya ver 
almayan kimya sanayii veya kimya 
sanayine bağlı sanayilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii 
ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil 
'. iarılenin başka bir verinde 
iclırıilmeyen veva ver almayan kimya 
^.ıııaıi ve kimya sanayine bağlı sanayilere 
uıahsıııs arlık ürünler 

- Kıı po/isv onunda ver alan aşağıda 
belirtilenler: 

Dökümhane maçalarına ve kalıplarına 
. mahsus esası labii reçine olan mi'ısıalı/ar 

Vıiienik asitler, bunların suda 
s'o/unmeyen tu/ları \e esterleri 

-''H5 pozisyonu haricindeki Soıbitol 

l'eırol süllonatları (Alkali metallerin. 
amonyumun veya elaııolaminlerin petrol 
.lüll'onaıları harici; bitümeııli 
minerallerden elde edilen tiolenli 
.-üllonik asillerin yağları ve bunların 
ııı/lan. 

| • 131 v ev a 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış ıi\ atının % 5()"sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "» Şii'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
iiriiniin fabrika çıkış fiyatının "iı50'sini. 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda'smıllandnıldığı imalat. 

3823 Pozisyonundaki diğer girdik'r de 
dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda 
yer alan girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sıııtllandırıldığı imalat. 
Ilımımla beraber, aynı 'pozisyonda ver alan 
girdiler, kıvmetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "o20" sini geçmemesi koşuluyla 
kullanılabilir. 

I 

Kullanıl 

4ı 

in liiın 
girdilerin kıv metinin 
ürünün 1 
Tı\ atının 

ıbrika çıkış 
"o-M'ını 

geçmeven imalat. 

fi 

ti 
V '-.i .i" S -V 

• • • • • ' , ; • ' : / 
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(2) (4 ı 

:90| ila 
i') 15 

; İyon değiştirici ler 

i Hlektrık tüpleri ve val i ler imle \ ; ıkı ım 
ı teminine yarayan emici bileşimler 

i ( iaz temi/ levic i a lkal in i /e demir oksitler. 
I 

; Taşkömürü yazı sallaştırılınasında 
! üretilen amoııyaklı yaz sıvıları ve 
; kullanılan ıspcııt) oksit 
; Sülfonaftenik asitler, bunların sutla 
; çözünmeyen tuzları ve esterleri 

i 
; hısel yağları ve Dippel yağı 

; I aıkl ı anyon içeren tuzların karışımları 

i Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan 
; \eya dokumaya elverişl i maddelerden bir 
i mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) 

! - niüorleri 

• l İlk şekillerde plastikler, bunların 
i döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907 
j pozisyonunun bir kısmı ve 3912 
: pozisyonu hariç olup bunlara i l işkin 
• kurallar aşağıda bel i r t i lmişt i r) : 

] -1 lav c honıopolinıerizasyon ürünleri 
: (toplam polimer muhtevası bakımından 
I ağırlık i t ibariyle % 99'dan fazla tek 

monoıııer katkılı ürünler) 

İ l e r l e r i 

• Kopol imer (polikarbonat ve akr i loni t r i l 
nitadien-stiren kopol imeri (A l lS) 'dcn) 
ien olanlar 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "» 50'sini 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l iyatının "u 50's ini 
geçmeyen. 
ve 
- Kullanılan l'asıl'.V) 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin (iri) ti (in fabrika 
çıkış l iyatının % 2 0 ' s i n i geçmeyen. 

imalat 

- Kul lanılan Taşıl 39 'ila yer alan her hangi 

bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 

çıkış l iyatının "o 2()'sini geçmeyen imalat ' 

Kullanılan tüm girdi ler in (iı i inüıı yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl laudırıldığı imalat. 
Bununla beraber, aynı pozisyonda yer alan 
girdiler, kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "«50" sini geçmemesi koşuluyla 
kul lanı labi l i r . ' 

Kullanılan it im 
girdi ler in kıymeııııın 
ürünün fabrika çıkı? 
liyatının "n 25 ' in i 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan nün 
girdi ler in kıymetin 
ürünün fabrika çık 
Uyanımı "o 25 ' in i 
geçmeyen iınalai. 

ı ; ' < • • • • • • ' • • » : { 

' İlcin hır t.u allan 39(llila39(lfı pozisyonları ile. hem de dıûcr laı aftan .'90 7 ila 3911 pozisyonlarımla sun İkimin ıl.ııvğıı d |lcrdeı\ olıı?;ın_, ... ,'j 
mimlerde. so/kontısıı kısıtlama sadece imimle ağırlıkça hakim maddeler grubu ıçm uygulanır ,..-•••-• v • ' . ~ ' ' ..•'' .;' 
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(4ı 

i'JK.ıla 

- Poliesıerden olanlar 

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin 
başka yemde belirtilmeyen veya ver 
.ılmayaııı (ilk şekillerde) 

Plastikten yarı-mamuller ve plastikten 
eşya: {W\(ı pn/isyonunun bir kısmı. 
-'»17 pozisyonunun bir kısmı. ?l)20 
pozisyonunun bir kısmı ve 3'>21 
pozisyonunun bir kısmı hariç olup 
hıınlara ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

- Yassı ürünler (sadeee-yüzey 
işlemlerinden ilaha ileri işlem görmüş 
dikdörtgen ve kareılen başka şekilde 
kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha 
ileri işlem görmüş diğer ürünler 

- Dinerleri: 

- - İlave lıomopolinıerizasyon ürünleri 
ı toplam poliıııer muhtevası bakımından 
aıiırlık itibariyle "n Wdan fazla lek 
ıııonoıııer katkılı ürünler) 

• - Diüerleri 

.ıliller \e iııee ve kalın çulluklar 

- Ivomımer levhalar ve İlimler 

-leıenere selülozdan, poliaıniıllerden. 
veya polietileııılen levhalar 

Kullanılan Pasıl .<'j da ver alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının "» 20'siııi geçmeyen \e veya 
teırabronıo polikarbonatlardan ıbisfenol A) 
imalat 

l riinle aynı pozisyonda sınıllaııılırılan 
kullanılan her hangi bir girdinin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "n2()'sini 
aşmayan imalat 

Kullanılan lasıl .V) 'da ver alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış liyatının "n 5o'siııi geçmeyen imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyatının % 5()'sini 
geçmeyen ve 
- Kullanılan l'ıısıl M 'ila yer alan her hang 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'siııi geçmeyen. 

imalat 

Kullanılan l-'asıl.>') 'da yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış liyatının "» 20'siııi geçmeyen imalat' 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % SO'sini 
geçmeyen. 
- ürünle aynı pozisyonda yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış liyatının '!•> 20'sini geçmeyen. 
imalat 

Hsas itibaıiyle çinko ve sodyum olmak 
üzere melal iyonları ile kısmen niilralize 
edilmiş melakrilik asil ve etilen kopolimeri 
olan kısmi lernıoplaslik tuzlardan imalat 

I Irünle aynı pozisyonda yer alan her hangi 
bir girdinin kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış liyatının "o 20'siııi geçmeyen imalat 

MI laıall.m }'M\ ila .'>')(!(> po/ısvoıılaıı ile. hem ile ılıjleı taraftan .Wi)7 ila .W I I pozisyonlarımlasııııtlauıjıııl 
le. sozkoıııısıı kısıtlama sadece milinle ağırlıkça hakim maddeler gnılııı için uygulanır. i" ,•». • 

Kullanılan lüııı 
girdilerin kıymetimi 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "•« 25'inı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "n 25'inı 
geçmeyen imalai. 

Kullanılan lüııı 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
liyatının "« 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıyıııelinııı 
ürünün fabrika çıkış 
liyatının "o 25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan lüııı 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
liyatının "» 25'iııi 
eeçnıeven imalat 

1 ;1İ 0 
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. 1 - i , 

\ y>2\ 

; ı )22 ila 
."!')2d 

\ |-'asli4U 

\ 4IKII 

. İOO.İ 

mı: 

> 4(11" 

> K ı> ı i 4 l 

1 
v ( i n : 

4KM ila 
İ l l i " 

' İ l l i ' ) 

K M 1 4 : 

1 Uclıııılcııv 
gOieOİÇUİeil 

! (2) 

l' lastikten metal i /e folveler 

i 
l ' lastikten eşya 

Kauçuk ve kauçuktan eşya: 
aşağıda boiîrt i lcnlcr hariç: 

Ayakkabılar için laırıine edilmiş tabakalar 
\ey a krep kauçuk 

Karıştırılmış kauçuk, l u ı l kan ı /e 
edi lmemişi , ( i lk.şekil lerde veya levha. 
lalıaka veya şerit halinde) 

Kauçuktan sırt geçir i lmiş veya 
kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu 
lastikleri veya tekerlek bandajları, dış 
lastikler için der işebi l i r sırtlar ve 
kolanlar: 

- Kauçuktan sırt geçiri lmiş dış lastikler. 
dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları 

- Diğerleri 

'Sertleştirilmiş kauçuktan eşya 

1 lam postlar, deriler (kürkler hariç) ve 
köseleler: 
a^aiıda belirt i lenler hariç: 

K o \ i m \ e \ a kır/uların ham deri leri. Nünü 
alınmış 

Deriler, kıl ları vevavünler i alınmış (4108 
Neva 410') pozisyonlarındaki deriler 
harici 

Rugan Ne ruganla kaplanmış deri ve 
köseleler: metal i /e ileri Ne köseleler 

Den eşya: saraeiye eşyası Ne eyer Ne 
koşum takımları: seyahat eşyası, el 
çantaları Ne ben/eri mahfazalar hayvan 
bağırsağından mamul eşya (ipek böceği 
guddesi harici 

apıaklaı Ntıksck ılei'cecılc lıanspaıan olaıak uorııl 
iplik geçirgenimi %2'ılen ilaha az ulan vapıakkır 

| ı • ı Ne\a 

Kalınlıüı ^ mikronda daha az. N iiksek 

derecede ıransparan' polesıer Napraklardan 
imalat 

Kullanılan tüm Şil i l i ler in kıymetinin. 
ürünün fabrika çıkış tiy alının °n 50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm uirdılerin ürünün ver alılıûı 
pozisvon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat. 

Tabii kauçuk tabakalarının kimine edilmesi 

Kullanılan tüm girdi lerin (tabii kauçuk 
hariç) kıvınetinin ürünün fabrika çıkış 
llyntıııııı "o5()"sini geçmeyen imalat 

Kul lanı lmış lastiklere sırı geçirilmesi 

4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan 
girdi ler hariç olmak üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat 

Kullanılan tüm Girdilerin ürünün ver alılıüı 
pozisvon dışındaki lıerhaımi bir 
pozisyonda sınıt latulmlı l ığı imalat. 

Yünlü kovun ve kuzu deri lerinin vünlerinin 
alınması 

On dabaklama vanılmış derilerin veniden 
dabaklanması 
veya 
kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

4104 ila 4107 nozısvoıılarındaki derinin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
" löO's in i geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm el l i l i ler in ürünün ver aldıûı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

etektir: ('antııeı-l l.ızeıııeter (om. 1 la/elaktöı ) ile \S 

I4 ı 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıynıeıının 
ürünün fabrika ç ık ı . 

geçmeyen ınıaiaı 

.:;.-.",-̂ -;. 

l'N-i-l) Kjn.Ml! \a.T •'' . ; ,j 
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I i l ) 

v 1 asıl 4.V 

\ 4302 

4303 

• < 1 asıl 44 

> 4-4U3 

v 44U7 

\ 44i İS 

v 14li') 

v ( I I H ı l . ı 
> »113 ; 

> »-»»•< ; 

v i t i r . 1 

i Cl 

Kürkle; i ç taklit kürkler: bunların 
mamulleri 
aşağıda belirt i lenler hariç: 

Dabaklanmış veva aprelenmiş kürkler. 
ı b ir leşt i r i lmişi : 

- lahaka. çapraz veva benzeri şekillerde 

-D iğer le r i 

Kürkten üiviın eşvası ve aksesuarları ve 
kürkten diğer eş>a 

. A i a ç \ e a l ı l ı p cşva: odun kömürü: 
aşağıda belirti lenler hariç : 

Kare seklinde kalıaea yontulmuş ağaçlar 

1 /unlamasına testere ile biçi lmiş veva 
vontulmuş. di l imlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış, kalınlığı 6mnı.v i geçen 
ağaçlar l rendelenmiş, zımparalanmış 
veva (V ) şeklinde bağlantı teşkil etmiş) 

Kalııı lıüı (> mm.vi geçnıeven. d i l imlenmiş 
kaplanıalık yapraklar ve kontraplak için 
vaprakla'r ve uzunlamasına testere ile 
biçi lmiş, di l imlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış kalınlığı 6 mm.vi 
jeçıneven diğer ağaçlar (rendelenmiş. 

Mıiparalanmış veva ( V ) şeklinde bağlantı 
'eskil etmiş) 

rhanjii bir keııarııula veva v iizünde 
ekl i olarak şekil veri lmiş 

ieıulelenmış. zımparalanmış veya ıV ) 
şeklinde bağlantı'teşkil etmiş olsun 
.'İmasını: 

- Zımparalanmış veva (V ) şeklinde 
i'.ıülnıııı leşkil edilmiş olanlar 

• Köşebentler ve pervazlar 

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış 
-üpiirgelik ve diğer kalıplanmış vonga 
levhalar dahi l i • 

Ahşap büvük ve küçük sandıklar, kal'es 
••andıklar. si l indir sandıklar ve benzeri 
ambalaılar 

Ahşap variller. Iıçılar. kovalar, gerdeller. 
\ e diğer fıçıcı eşvası ve bunların aksam 
ve parçaları 

1 ı3 ı veva 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldığı imalat 

Dabaklanmış veva aprelenmiş ancak 
birleştir i lmemiş kürklerin kesim ve 
birleştiri lmesine ilaveten ağartma veya 
boyama 

Uirleştiri l ınemiş. dabaklanmış veva 
aprelenmiş kürklerden imalat 
4302 pozisyonunda >er alan 
bir leştir i lmemiş. dabaklanmış ve 
aprelenmiş kürklerden imalat 

Kul lanılan tüm Girdilerin urunun ver aldıüı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı imalat 

Kabaca şekil veri lmiş ı kabukları veva 
kısırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak 
ağaçlardan imalat 

Rendeleme, zımparalama veya (V) şeklinde 
bağlantı teşkil eline 

Di l imlere avırma. rendeleme, zımparalama 
veya (V ) şeklinde bağlamı teşkil cime 

Zımparalama veva ı V ı şeklinde bağlantı 
teşkil etme 

Kornişleme veya kalıplama 

Kornişleme veva kaiınlama 

llbailarına göre kesilmemiş vonga 
levhalardan imalat 

İki esasUı/ütcsicreıcmeden daha ileri işlem 
görmemiş fıçı tahtalarından imalat 

( 4 . 

, îf>V 

1 •• - . - -
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\ 4418 

y 4421 

> 1 ;IMI 45 

451 tf 

l-'iisıl 4r, 

1 asıl 47 

> l'aMİ4S 

> IS 1 1 

ıs ir. 

• 

4SI7 

y ISIS 

1 
> ISI') 

y IS2I) 

i t2) 

- Bina ve inşaat için marangozluk 
mamulleri ve do&rama parçaları 

- Köşebentler ve pervazlar 

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura 
çivilen 

Mantar \e mantardan eş>a: 
' aşağıda belirtilenler hariç: 

Tabii mantardan eşya 

1 kısırdan. sazdan veya örülmeye elverişli 
diğer maddelerden mamuller: sepetçi ve 
hasırcı eşyası 

(Klıın veya diğer lifli selülozik 
maddelerin hamurları: geri kazanılmış 
kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve 
hurdaları 

Kağıt Ve karton: kağıt hamurundan. 
kağıttan veya kartondan eşya: 
aşağıda belirtilenler hariç: 

1 /erleri çizilmiş, kaplanmış \eya sadece 
kare biçimine getirilmiş kağıt ve karton 

Karbon kağıdı, kendinden kopya eden 
kağıt \ e diğer kopya ve transfer kağıtları 
ı-IMI'J po/isyonıındakilcr hariç), mumlu 
teksir kağıdı \e ofset levhalar (kutulara 
konularak perakende satılacak hale 
g i r i lmiş olsun, olmasın) 

Mektup /arıları, mektup kartları, resimsiz 
kartpostallar ve haberleşme kartları: 
bunların kağıt ve kartondan kutuları 
(poşetler ve ben/eri zarflar içine takını 
li.ili--.le yerleştirilmiş olanlar) 

1 ııvaleı kağıdı 

Kağıttan, kanondan, selüloz vatkadan 
veya selüloz lif tabakalarından kutular. 
ınalıfa/alar. torbalar ve diğer ambalaj 
kutuları 

Mektupluk bloknotlar 

| ıh veva 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıilandırıldığı imalat.bununla 
beraber hücreliahşap levhalar.padavralar ve 
'shakes'ler kullanılabilir 

Kornişleme veya kalıplama 

4409 Pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap 
hariç olmak ü/ere herhangi bir 
pozisyonduk; ahşap malzemeden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıilandırıldığı imalat 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı' 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıilandırıldığı imalat 

Kullanılan tüın girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıilandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıilandırıldığı imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

l'asıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aklığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıilandırıldığı ve 
- kullanılan tüm girdilerin kıy metinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 50'sini 
geçmeyen imalat 

l'asıl 47'nin kağıt yapmaya mahsus 
girdilerinden imalat 

- Kullanılan (i'ıın girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sııııtlaıuhrıklığı ve 
- kullanılan Kim girdilerin kıymetinin 
ürünün labrika çıkış fiyatının "n 50 sini 
geçmeyen imalat 

i'' Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin. »r 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "n 50'sini .?. 
geçmeyen imalat . ,.', \-, 

(4ı 

11 3 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 

http://li.ili--.le


— 118 — 

(2) 

\ ts2:ı 

s fasıl 4') 

4')ll l) 

4'JIH 

> 1 asıl 50 

\ 5110."! 

511(14 ila 
> 5lH><> 

50 l i -

•• D i l e r ka i ı t . karlon. selüloz, \atka \ e 
, -eiüloz. l i f tabakaları ((t ifüsüne veva 
! -ekline göre kesilmiş) 

Ha.Mİı kitaplar. gazeteler. resimler \e 
! baskı sanav imin diğer mamuller i : el ve 
i makimi >azısı metinler \ e planlar 

: Matbu ve>a resimli kartpostal kır: tebrik 
I kartları, davetiyeler vey;ı teşekkür kartları 
,1 ıresimli , /.artlı veya süslemen olsun. 

»'imasını 

; Matbu İter türlü takvim (b lok halinde 
i :.IKV iniler dahil): 

: - "1 V v a m l ı " türden olan takvimler veva 
! kaeıt veva karton dışındaki maddelerden 
j mamul mesnetler üzerine takılı olan IV >k 
| halindeki takvimler 

i • 

I 

, - Diğerleri 

1 

; ipek 

i ...-ağıda belirt i lenler hane: 

; ipek döküntüleri (çekilmeve elverişli 
j .'iınavan kozalar, ip l ik döküntüleri ve 
ı ditme suretiyle elde edilen döküntüler 
; ,:.ılıil). kaide edilmiş veya taranmış 

! ! :vk ip l iğ i ve ipek döküntülerinden elde 
e.iılen ipl ik ler 

i 
i İpek veva ipek döküntülerinden 
j dokunmuş meıısneaı 

1 - k a u ç u k ipl iklerle bir leşt ir i lmiş olanlar 

l-'asıl 47 'n in kaûıl vapmaya mahsus 
girdilcrinüen imalat 

Kullanılan tüm girdi lerin ürünün ver aldığı 
po/ısvon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıt lamlııı ldığı imalat 

4 W z veya 491 1 pozisyonu dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

- Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer 
aldığı po/ısvon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllaııdırıldığı . 
- kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l ivaiıııın "« 50'sini 
geçmeyen 
imalat 

4909 veya 4 ( ) l 1 po/ isyonu dışındaki 
girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdi lerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırı ldığı imalat 

İpek döküntülerinin kaide edilmesi veva 
taranması 

- Kaide edilmiş, taranmış veva eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veva banı ipekten. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veva eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış diğer 
tabii bilerden. 
-kimaysal girdilerden veva tekstil 
hamurundan 
v ev a 
-kağıt yapımına mahsus girdi lerden. 

imalat ' 

Tek kal iplikten imalat1 

Dokumaya elverişli sırtlı kaısımlaııiHİaıı ııuınuıl lininlerle ilgili ö/cl koşullar için bakını/ (iniş Noııı: 

v ••-' % 
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- 119 

|2) M) 

\ İMMİ 51 

5I0(> ıi.ı 
* l l ı ı 

5 1 1 ı 
511? 

- Diğerleri 

Yün ve ince vcva kaba havvan kıluat 
kılından ipl ik ve dokunmuş mensucat 

aşağıda belirt i lenler hariç: 

Yünden.ince ve kaba havvan kıl larından 
veya aı kılııulan ipl ik 

Yünden.ince ve kaba havvan kıl larından 
veya al kılından dokunmuş nıensııeat 

T Kauçuk ipl ik ler le bir leştir i lmiş olanlar 

- Diğerleri 

j - Hindistancevizi ipl iğinden. 
- labii bi lerden. 
- kaide edilmemiş, taranmamış vcva başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
\ c suni devamsız bi lerden. 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 

- kağıttan 

imalat ' 

\ ev a 

en az. ik i hazırlama veya l'ınisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termotlksaj. şardonlama. kaleıulerleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı l lnisaj. dekalize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin. ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %47 .5 ' i n i geçmeyen) 

Kullanılan tüm ci l t l i ler in ürünün ver aldıöı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyondu sınıl landııı ldığı imalat 

-Kaide edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
1 i İlerden. 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
v ev a 
-kağıt yapımına mahsus girdi lerden. 

imalat ' 

Tek kat ipl ikten imalat1 

-Hindistan cevizi ipl iğinden. 
- labii l i f lerden.. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veya haşka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik : 

ve .suni devamsız liderden 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 

- kağıttan 

imalat ' 

IVkııııuva du'iişlı ışınlı kaı sınıflımdan mamul lininlerle ıluıli o/cl koşullar için bakınız (iniş Nolıı: 

îi " i. • \'A 
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1' < ı . 

s basıl 52 

52(14 ıhı 
520" 

520.S ila 

' 

' l>okum:ı\; 

1 (2) 

l'aımık 

aşağıda hcl i ı t i lenler 

l'aımık ip l iğ i 

Pamuk mensucat 

- kauçuk ipl iklerle bir leştir i lmiş olanlar 

-D iğer le r i 

el\oi"İ!jlı girdi kaışmılaıııulan ınaıuul lininlerle I IL 

| (.'1 \ c \ a l 4 l 

veya 

en az iki hazırlama \eya linisaj işlemiyle 
(lemizleme. ağartma, merserize eıme. 
termol iksaj. şardonlama. kalenderleme. 
eekmezlik apresi, kalıcı l inisaj. dokatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış r iyal inin "n 47.5'ini geçmeyen) 

Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer aklığı 
pozisyon dışındaki herhangi -bir 
pozisyonda smıi landırı ldığı imalat 

- Kaide edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden veya ham ipekten. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
İdlerden. ' 
-kimvasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
3kağıt yapımına mahsus girdilerden. 

imalat ' 

Tek kal ipl ikten yapılan imalat1 

- hindistan cevizi ipl iğinden. 
- labii l i İ lerden. 
- kardc edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız lif lerden 
- kimyasal maddeler veya leksli l 

hamurundan, s ey a 

- kağıttan. 

imalât ' 
\ eya 

en az iki hazırlama veya linisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
lermoliksaj. şardonlama. kaleıulerleme. 
eekmezlik apresi, kalıcı l inisaj. dekinize 
cime. emprenye etme. onarım \ e tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış tlyatınm "0 47.5'ini gevmeyen) 

ili (i/el koşullar için bakını/ ( i ı ı ı j Notu 5 fi *'' '• ; •'""'' . . H 
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(4) 

\ l-asıl . 

53(16 ila 

v>(><> ila 
M I I 

Dokumaya elverişli diter bitkisel lifler: 
kağıı ipliyi \e kağıt ipliğinden dokunmuş 
mensucat 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel 
liflerden iplik: kağıt ipliği 

Dokumava elverişli diğer bitkisel 
liflerden dokunmuş mensueaı:kağıt 
ipliğinden dokunmuş mensucat 

- kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

- Diüerleri 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için 
başka şekillerde hazırlanmış ipek 
döküntülerinden ve>a ham ipekten. 
- karde edilmemiş, taranmamış veva eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabii 
liflerden. 
-kimaysal girdilerden veva tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdilerden. 

Tek kat iplikten vapılan imalat' 

•hindistan ce\izi ipliğinden. 
- tabii liflerden.. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış. 
sentetik ve suni devamsız liflerden 

- kimyasal girdiler veva tekstil 
hamurundan, veya 

- kağıttan 

en az iki hazırlama veva llnisaj işlemi} Ic 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termofiksai. şardonlama. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı linisaj. dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıvmetinin, ürünün 
fabrika çıkış livalının %47.5'ini geçmeven) 

;WI ila 
;|uı< 

sentetik ve suni lllamentlerden 
ıplikler.ınonorılamentler 

- Karde edilmiş, taranmış veva başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmış hanı ipek 
veya ipek döküntülerinden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veva başka 

şekilde cğrilmeve hazırlanmamış tabii 
liflerden." 

IVkıımaya elverişli gıulı kaışımlnı tınlan manini ıırtiıılerle ilgili u/el koşullar için hakim/ Ciınş Notu : Km 
v , • • • - " • • • ' - • • • / ; 
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5407 ve 
54(18 

5501 ila 
55(17 

550.S ila 
5511 

5512 ila 
5<W> 

Sentetik ve suni tîlament ipl iklerinden 
dokunmuş mensucat 

- Kauçuk ipl iklerle bir leştir i lmiş olanlar 

- Diğerleri 

sentetik \e suni devamsız l i f ler 

Sentetik ve suni devamsız lif lerden dikiş 
ipl iği \e ipl ikler 

Sentetik \e suni devamsız lif lerden 
dokunmuş mensucat 
- Kauçuk ipl iklerle bir leştir i lmiş olanlar 

- kimyasal girdilerden veva tekstil 
hamurundan. v ev a 

- kağıt yapımına mahsus girdilerden 

imalat ' 

Tek kat ipl ikten vapılan imalat ' 

-hindistan c e \ i / i ipl iğinden. 
- tabii l if lerden.. 
- kaide edilmemiş, taranmamış \eya başka 

şekilde eğirme için hazırlanmamış. 
sentetik ve suni devamsız l if lerden 

- kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan, v ev a 

- kağıttan 
imalat1 

veya 

en az. iki hazırlama veva llnisaj işlemiyle 
(temizleme, ağarıma, merserize etme. 
termotlksaj. şaıdonlaına. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı tlnisaj. dekatize 
etme. emprenye etme.onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber sapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış l!>atının "« 47.5'ini geçmeyen) 

Kimyasal girdilerden veva tekstil 
hamurundan imalat 

- Kaide edilmiş, taranmış veva başka 
şekilde eğrilmeve hazırlanmış ham ipek 
veya ipek döküntülerinden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeve hazırlanmamış tabii 
1 i İlerden.^ ' ' 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurundan, v ev a 

- kağıt yapımına mahsus maddelerden 

imalat ' 

Tek kal ipl ikten y.ıpılan imalat' 

I loktımava clveıışlı tııulı k.ıı>ımlarıiKİaıı mamul lininlerle ılıulı o/el koşullar için ivıknıız (iirış Notu : 
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ı l ı ı2) 

-Diüerleri -lıindistaıı cevizi ipliğinden. 
- labii I i İlerden.. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 

şekilde eğirme ivin hazırlanmamış. 
senıeıik \e stını devamsız bilerden. 

- kimyasal girdiler \eya lekstil 
hamurundan. veya 

- kağıttan 
imalat' 

en az iki hazırlama veya llnisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termollksaj. şardonlaına. kalendeıieme. 
çekme/tik apresi, kalıcı llnisaj. dekalize 
etme. emprenye cime. onarım ve 
tıraşlama gıhiı beraber yapılan 
baskılama (kullanılan baskısız 
mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının "»47.5'iııi geçmeyen) 

Vatka. keçe ve dokunmamış mensucat: 
özel iplikler: sicim, kordon, ip. halat ve 
bunlardan mamul eşya: 

aşağıda belirtilenler hariç:-

Keçeler ıemdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamınc edilmiş olsun olmasın): 

İğne iş, keçe 

-Diierleri 

- hindistan cevizi ipliğinden. 
-tabii I i İlerden. 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden. 
imalat' 

- tabii lilleıden. 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat' 

Bununla beraber: 
541)2 pozisyonundaki polipropilen 
lllamemlerinin. 

- 550.1 veya 550d pozisyonundaki 
polipropilen liflerin 

v ey a. 
-5501 pozisyonundaki polipropilen 

lllanıem demetlerinin. 
denominasy onları Kim durumlarda ') 
desiteksten daha az. olan tek katlı lllameni 
veya İdlerinin, kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "ı4()'ını aşmamak 
koşuluyla kullanılabildiği imalat 

- tabii lilleıden . 
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik 
devamsız lilleıden 
- kimyasal girdiler \c tekstil hamurundan 

imalat' 

, \ 
Dokumaya elverişli ^ulı kaısımlaıııulan mamiıl ürünlerle ilgili o/el koşullar için hakim/ (iıri>. Notu : 
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5 W14 

5MI5 

<l.()(ı 

las i l 5" 

, Dokumava elverişli maddelerle 
1 kaplanmış kauçuk ip veya halatlar: 
, Joktıtna>ii elverişli ip l ik. \ e 5404 veya 

5405 pozisvonlarındaki şerit \ e 
j ben/erleri (kauçuk veya plastik 
' bindir i lmiş, kaplanmış, sıvanmışı 

! - Dokumava elverişl i maddelerle 
: kaplanmış kaueıık ip \ e halatlar 

• - D i ğ e r l e r i 

Dokumava elverişli ipl iklerden ıııetalize 
: ipl ikler (üipe edi lmiş olsun olmasın), ip. 
! '»erit veya toz şeklindeki metalle 

bir leştir i lmiş veva metalle kaplanmış 
5104 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve 
benzerleri 

• ı ıipe ipl ikler. 5404 ve 5405 
pozisvonlarındaki şerit ve benzerleri , 
ı -iıpe edilmiş). (5605 pozisyonundakiler 

: '.e gipe edilmiş at kı l ı hariç): tırtıl ip l ik 
• kıtık, şeıııl ipl ikler dahi l) : senet ipl ik 
lehaineııe) 

11.ıhlar v e diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları: 

- İğne ışı keçeden 

1 

1 
1 

Dokumaya elverişli maddelerle 
kaplanmamış kaplanmamış kauçuk ip veya 
halattan imalat 

- kaide edilmemiş, taranmamış veya eğirme 
için başka şekillerde hazırlanmamış tabi 
l i f lerden. 
-kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan 
veya 
-kağıt yapımına mahsus girdi lerden. 

imalat' 

- t ab i i l i f lerden. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış. 
sentetik \e suni devamsız l i l l lerden 

- kimyasal girdi ler veya tekstil hamurundan 
v ev a 

- kağıt yapımına mahsus girdi lerden. 
imalat ' 

- tabii l i f lerden. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veva eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış. 
sentetik ve suni devamsız Millerden 

- kimyasal girdiler veva tekstil hamurundan 
veva 

- kağıt yapımına mahsus girdi lerden. 

imalat ' 

- tabii l i f lerden. 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 

hamurundan imalat ' . 

Ihımın la beraber: 
- 5402 pozisyonundaki pol ipropi len 

l i lamentlerinin. 
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki 

pol ipropi len l i f ler in 
veva. 

- 5501 pozisyonundaki pol ipropi len 
lilament demetlerinin. 

I Vkumavadvcri-.li ıımlı kaışınılaı imlan mamul ürünlerle ilgili (izci koşullar için bakını/, (iiıış Notu 5 ti V: \^ ;>••« _->. 
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(41 

y I':IMI ? 

^XU> 

i 
j 

I - Diğer keçeden 
i 
i 

i - Diğerleri 

I 

S \ ı)/el dokunmuş mensucat: uıl'te edilmiş 
! dokumaya elverişli mensucat: dantcla: 
; .duvar halıları: şeritçi ve kaytancı eşyası: 

imlemeler: 

.sağıda belirtilenler hariç: 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar 

-Diğerleri 

I I ile dokunmuş duvar halıları (Ciobeliııs. 
I'laıuleıs. Aubusson. Heaııvais ve 
ben/erleri ) ile iğne işlemesi duvar 
halıları Iküçük nokta.kanaviçe eibi) 
ıhazır eşya halinde olsun olmasını 

denominnsyonları tüm durumlarda <) 
desiteksteıı daha a/ olan tek katlı lllament 
veya liİlerinin. kıymetlerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "ıı40"ını aşmamak 
koşuluyla kullanılabildiği imalat 

- jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir 
- Karde edilmemiş \eya taranmamış veya 
başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış 
tabii lillcrden. veya 

- kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan. 

imalat' 

-hiıtdistan cevizi ipliğinden veya jüt 
ipliğinden11" . 

- suni ve sentetik lllament ipliklerinden. 
- tabii lillcrden. veya. 
- karde edilmemiş, laıanmamış veya eğirme 

için başka şekilde hazırlanmamış sum ve 
sentetik devamsız lillcrden. 

imalat' 
- jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir 

Tek kât iplikten imalat' 

- Tabii liderden. 
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni \e 
sentetik devamsız liderden, veya 
- kimyasal maddelerden veya tekstil 
hamurlarından. 
imalat' 

veya. 

en az iki hazırlama \eva Un isa j işlemiyle 
(temizleme, ağartına, merserize cime. 
lermoliksaj. şardonlama. kalenderleme. 
çeknıezlik apresi, kalıcı Inıisaj. dekaıize 
cime. eınprenye etme. onarım \e tıraşlama 
üibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "« 47.5'ini seçmeyeni 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

/ .:• 
' Hu ıplıüm kullanımına 1.7 2001) tarihinden itnlmrcn izin verilir 

I Vktımava elverişli sındı karsınılaıından mamul ıııunlcrlc ıkılı o/el koşullar için hakim/ Inrış Notu : 

•-'M.îf 

<•} = 
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.-•SKİ 

5 V M 

5'iiO 

5 ' )n; 

' 

<•)„( 

< • ! ( ! < 

I'arça. şerit \ cya mot i f halinde işlemeler 

Kitap veya ben/erler inin dış 
kapaklarında kullanılan türden zamk 
veya nişastalı maddelerle sıvanmış 
dokumaya elverişl i mensueat: mühendis 
muşambası veya şeffaf bezler; hazır 
tuvaller, şapkacılıkta kullanılan bukran 
\ e benzeri sertleştirilmiş mensueat 

Naylon veya diğer poliamidlerden. 
poliesterden \eya \ iskoz ipeğinden elde 
edilen yüksek mukavemetli iplikten her 
nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için 
mensucat: 

- Ağır l ık itibarıyla içerdiği dokumaya 
elverişli madde oranı " « W ı geçmeyenler 

-D iğer le r i 

Plastik emdir i lmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veva plastikle kimine edilmiş mensucat 
ı5')()2 pozisyonundakiler harici 

1 ıııoleıım (kesilerek şekil veri lmiş olsun 
olmasını: bir sıvama veya kaplama 
•maddesinin dokumaya elverişli mesnet 
üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer 
kaplamaları (kesilerek şekil veri lmiş 
olsun olmasın) 

Dokumaya elverişl i maddelerden duvar 
kaplamaları: 

- Kauçuk, plastik veva diğer maddeler 
emdir i lmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 
kimine edilmiş olanlar 

-Kul lanı lan tüm girdi lerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 

.pozisyonda sınıtlandırıldığı. 
-kul lanılan tüm girdi lerin kıy metinin 
ürünün fabrika çıkış liyaiınııı"•> 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

İplikten imalat 

İpl ikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya tekstil 
hamurundan imalat 

İpl ikten imalat • 

veya 

en az. iki hazırlama veya bil ir ine işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termollksııi.şardonlaıııa. kalenderleme. 
çekmez.lik apresi, kalıcı bit irme, dekatize 
etme. empreııye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın-kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "o 47.5 ' in i 
geçmeyen 1 

İpl ikten imalat ' 

İplikten imalat 

Tff-~,*ı 

/ ^vte,x 

I Vkunıava elverişli girdi kaışıııılarıiHİan mamul urunlaIc ilgili n/el koşullar ıçııı hakini/ ( i ı ı ı ş Notu 

••' } - >/ 
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• Diğerleri 

kauçuklu mensucat (5902 
po/ıs>ıtnundakiler hariç): 

- (Mülmiiş olanlar 

- vnıetik lllament ipliklerinden nıaınııl 
diğer mensucat (ağırlık itinamla içerdiği 
dokumaya elverişli madde oranı % W ı 
geçenleri 

- Diğerleri 

I nulirilmiş. sıvanmış veya kaplanmış 
diğer mensucat: tiyatro dekorları, atölye 
fonları veya benzeri işler için boyanmış 
!v/ler Hilaller) 

Dokumaya elverişli maddelerden 
dokunmuş veva örülmüş fitiller (lamba. 
ocak. çakmak, mum ve ben/erleri için): 
beyaz alevli lambalar için gömlekler ve 
bunların imaline yatayan boru şeklinde 
örme mensucat (emdirilmiş olsun 
olmasın): 

- Hindistan cevi/i ipliğinden. 
- labii I i İlerden. ' 
- kaide edilmemiş, taranmamış veva başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız liflerden. 
-kimyasal girdiler veva tekstil hamurundan 
imalat' 

en az. iki hazırlık veva bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termol'ıksai. şaıdonlama. kalendeıleme. 
çekmez.lik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış liyatının "o 47.5'ini geçmeyen) 

- Tabii liflerden. 
- kaide edilmemiş taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız bilerden veya 
- kimyasal maddeler veya tekstil 
hamurundan. 
imalat. 

Kimvasal girdilerden imalat 

İplikten imalat 

İplikten imalat 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle 
(temizleme, ağarıma, merserize etme. 
termofiksaj. şaıdonlama. kalendeıleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize 
etme. emprenye etme. onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan 
baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "o 47.5'ini geçmeyen) 

/'' +: 

' Pokıımava elverişli girdi kurşunlarından mamul lininlerle ilgili ö/el ko>ııilar için hakini/ (iniş Notu : 

^Û'% 
•* sfî'-\,': 

- I 
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1 asıl (ıiı • 

- Dey a/. alev ii lambalar ivin gömlekler. 
emdirilmiş 

- Diğerleri 

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya 
elverişli maddelerden mamul eşya: 

- ?')\ 1 pozısv onandaki keçeden olanlar 
dışındaki cilalama diskleri ve halkaları 

- (ienellikle kaüıt vapurunda veva diüer 
teknik amaçlarla kullanılan türde 
dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş 
olsun olmasın))kaplanmış veya sıvanmış 
olsun olmasııD.lek veya çok katlı çdzgü 
ve veya aıkı iplikli boru şeklinde veya 
•-onsuz. veva.,lJII pozisyonunda ver alan 
çok kaili çdzgü ve; veya atkı iplikli düz 
dokunmuş 

- Diğerleri 

Orıııe l'.şva 

Boru şeklinde lamba gömleği için 
dokunmuş mensucattan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozısvonda sınıllandırıldığı imalat 

f)3l() Pozisyonundaki iplikten, döküntü 
mensucaıun veya paçavradan yapılan 
imalat 

- Hindistan cevizi ipliğinden. 
- aşağıdaki girdilerden: 

-politetraılometilen ipliüiıulen'. 
-poliamıd iplisinden Içokkatlı. I'enolik 

reçinevle kaplanmış veva sıvanmışı 
- nı-lcnilcndiamm ve isonal'talik asit 
condensasvonıından elde edilen, aronıatik 
polianıid sentetik liılerinden mamul 
iplikten. 

-politetı;.. oroetilen monorıllerinclen' . 
- poli-p-fenilen ıcreltalamidin sentetik 

tekstil lil'ı ipliği. 
-cam lili ipliğinden (fenol reçinesi ile . 

kaplanmış ve acrilik iplikle gipe edilmiş)1 

-policsterın. tetral'talatik asit 
reçinelerinin. 1.4 
siklohegzaıulimeıuolıın ve isonal'talik 
asitin \opoliester monol'ılamentlerinden 

'- tabii lillcrden. veva. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veva başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız İdlerden, veya 
- kimyasal girdiler veva tekstil 
hamurundan. 
imalaı-

- Hindistan cevizi ipliğinden. 
- tabii fillerden, veya. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış 
suni ve sentetik devamsız 1 i İlerden, veva 
- kimyasal girdiler veya tekstil 
haıvuıruııd.ın. 
imalat" 
- Tabii liflerden. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veva veva 
başka şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış sum ve sentetik ve suni 
devamsız liflerden, veva 
- kini' asal endiler veva tekstil 

hamurundan. 
imalat- J?\ 4tJ ,nf'X 

# **--U*<\ 
i; \ 

Iiıı girdilerin kullanımı kağıt yapma makiııalarııuln kullanılmaya mahsus imde dokunmuş mensucatın imalı ılc sin,ıılaiHİııılmı>tıı. 

Dokumaya elverişli girdi kaışımlaıııufın mamul ürünlerle ilgili özel koşııilar için hakim/ (Jiriş Noiıı s •' ,. , 

^ 
'•'• W 
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fasıl M 

v 1 asli (0 

v 1.202. 
\ (»204. 

> <.:<)<>. 
} (>2()'' \C 
\ (>211 

> (Olu \c 
} (>2I(. 

<<ı\:> \ c 
(011 

. 

ı İrme j! İ \ im eş\ası \e aksesuarları 

- Şekline yöre kesilmiş parçalardan 
u'}a örülerek şekillendirilmiş. iki 
ve} a daha fazla örme mensucatın 
dikilmesi veya başka surette 
birleştirilmesi} le elde edilmiş olanlar 

- DİOerlori 

ı ii> im eş.vası ve aksesuarı (örülmemiş) 

aşıiıda belirtilenler hariç: 

Kadın, k i / çocukları \L- bebekler için 
sıvını eşyası ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar), 

Aiiiminv ıımlıı polyester tabakası} la 
kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar. 
i a-koller. peçeler, duvaklar ve benzeri 
eş\ a: 

- İşlemeli olanlar 

İplikten imalat'" 

- Tabii liflerden. \c}a. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veya veya 
başka şekilde eûirmc işlemi için 
hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni 
devamsız İdlerden. veya 
- kini}asal uirdiler vcva tekstil 
hamurundan. 
imalat. 

İplikten imalat'" 

İplikten imalat" 
\ eva 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin iiriiniin fabrika çıkış fiyatının ".'« 
40*ıııı geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 
mensııcaıt.ııı imalat-

Iplikten imalat-

\ e_\ a. 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin iiriiniin fabrika çıkış fiyatının "o 
40'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 
mensucattan imalat-

. 1 *> 
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat , 
ve} a 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin iiriiniin fabrika çıkış liyatının "« 
40'ını üeçrtitni".'.''! koşuluyla işlenmemiş 
mensucattan imalat" 

l'ı<kııma\a elverişli tııulı kurşunlarından ninnini minilerle ilgili (i/el keşııll 

*• Hakini/ (inis Nutu d 

$ <•• . . - • . 

İl t (ii. v:\ ., H 

ar için bakını/ (iiıiş Nolıı 5. \ \ • , """ .,/" '/ 
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- Diğerleri 

! 

j ; 

j 

621 ~ 1 (nv im eşyasının diğer hazır aksesuarı: 
. j ı y i m eşyasının veya g iy im eşyası 

aksesuarlarının parçaları (6212 
pozisyonundakiler hariç): 

', - İnlemeli olanlar 

j - Alüminyı ımlu polyester tabakasıyla 
. kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı 

. j>_\a ı 

- >'.ıka \o kol aûıx.laıı için iç ;ısıaıl;ır 
• kesilmiş) 

-D iker le r i 

y 1 . M İ <>.< D o k u n m a elverişl i maddelerden diğer 
!;a/ır eşyn:takımlnr: kullanılmış g iy im 
eşyası vc'dokıımaya elverişl i . 
;ııaddı_'|.;rıion kui iamlmış eşya: paçavralar 

..>ığıda belirt i lenler hariç. 

ı>!tı| ıj.ı Haiıaniyeler. diz battaniyeleri. yatak 
f ' . ' i ı l s'.irşatları \e benzerleri; perdeler ve 

; ben/erleri : diğer mefruşat eşyası: 

1 - Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

' Hakim/l i ı ı i ; . Solu d 

- nokıımava elveriri girdi karşııniarııulaıı ıııaırıiıl ürünlerle i İL 

' 

- 130 -

| ı> ı ; veva (4 ı. 

Ağartılmamış tek iplikten imalat " veya 
en az ik i hazırlama veya linisaj işlemiyle 
(temizleme, ağartma, merserize etme. 
termotiksaj. şardonlama. kalenderleme. 
çekmezlik apresi, kalıcı l inisaj. dekatize 
etme. emprenye etme. onarını ve tıraşlama 
gibi) beraber şapı lan hasktlanutyı 
mütakiben bit irme işlemi (kullanılan 6213 
ve 6214 pozisyonundaki baskısız eşyanın 
kıymetinin, ürünün labrika çıkış fiyatının "n 
47.5'inı geçmeyeni 

İplikten imalat ' 
veya. 
Kullanılan işlenmemiş mensucatın 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış l lyatının "» 
40 ' in i geçmemesi koşuluyla işlenmemiş 

mensucattan imalat ' 

İplikten imalat ' 
v e y a / 
Kullanılan kaplanmamış mensucatın 
kıymetinin (İrilmiti fabrika çıkış l lyatının "« 
4()'ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış 
mensucattan imalat ' . . 

-Kul lanı lan tüm girdi ler in ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıüandırı ldığı. 
-kullanılan tüm. girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o4()'ıni 
geçmeyen. 
imalat 

İplikten imalat ' 

Kullanılan tüm ııırdilerin ürünün ver aldıüı 

pozisyonda sınıl landırıldığı imalat 

- Tabii l i l lcrdcn. veva 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 

hamurundan imalat- ,y <Süv\ 
î '•• '• • '•' • . 1 . V 

ili ö/el koşullar iç in bakını/ ( i i ı iş Nolıı s •.. • ' , . • . . . . . " 
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Diğerleri: 

- İslemeli ulanlar 

- - Diğerleri 

Ambalaj için torba ve çuvallar 

i Vagon \ e mavna örtüleri , tenteler ve ı l ı * 
j Morlar: çadırlar: kayıklara, deniz veya 
I kara taşıllarına mahsus yelkenler: kamp 
j eşyası: 

I - Dokunmamış mensucatları 

- Diöorleri 

ı (elbise patronları dahil) 

k i l im ler , halılar, islemeli masa örtüleri 
• e peçetelerin yapımında kullanılan 
mensucat \e ipl iklerden müteşekkil 
..iKimlaı laksesııarlarıyla bir l ikte olsun 
olmasın ) \ e benzeri dokumaya elverişl i 
eşya (perakende olarak satılacak hale 
getiri lmiş) 

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat'•-
veya 
Kullanılan islenmemiş (örülmüş olanlar 
hariç) mensucatın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış riyalinin "o40'ını geçmemesi 
koşuluvla işlenmemiş mensucattan imalat 

.Ağartılmamış tek kat iplikten imalat 

- Tabii l i l lerden. veya. 
- kaide edilmemiş, taranmamış veya başka 
şekilde eğirine işlemi için hazırlanmamış 
sentetik ve suni devamsız bilerden. \eya 
- kimyasal girdiler veya tekstil 

hamurundan. 

imalat-' 

-Tabii bi lerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya tekstil 

hamırıından imalat '•-, 

.Ağartılmamış tek kat ipl ikten imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış llv atının "'«40'ını 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturacak parçalardan herbir i . 
takım içinde'nlm "' iası halinde kendilerine 
ayrı ayrı uygular . A kuralın gereklerini 
karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli 
olmayan eşyalar, toplam kıymetleri takımın 
fabrika çıkış fiyatının "i> I5 ' i n i geçmemek 
koşuluyla takım içinde yer alabilir. 

T,IMI " I | Nyakkabılar: getrler ve benzen eşya 

: aşağıda belirt i lenler hariç: 

\>akkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki 
tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış 
ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabil ir iç 
tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya: 
genler ve tozluklar, d iz l ik ler ve benzeri 
c . \a : ve bunların aksamı 

MWı Pozisyonundaki iç (abalılara veya 
diğer labaıı elemanlarına takılmış yüzler 
hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden 
imalat. 

Kullanılan tüm girdi ler in i ir i iniın yer aldığı 
pozisyon dışındaki Iteıhangi bir 
pozis\onda sıi'.ıllaıuhııldıOı imalat 

• 'K;7ÎX 
: Hakiniz imiş Notu d ,v .-.' , ' " ' • • ' , 

" <'ııılmuş parçalın halindeki mensucatın (kesilerek vva örülerek ^ekıl verilmişi dikilmesi vcv;ı lnıleşlırılınesı ile eldt: edilen claiaıkı vev.V. 
kauçukla olmavaıı örme cşva için hkz liırış Noııı <ı '[ s, 

Dokumaya elverişli girdi knışımlarından mamul lininlerle ilgili özel knşııllaı için hakin iz( i ı r ı j Notu s \ 
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> fasıl ıö 

IOII? 

> l-'asıl M> 

;.;;ü! 

1 asıl d" 

v l-'asıl (.S 

V I.SO.l 

\ ı.sı; 
' 

> "f.Sl'-t 

1'aMİ (.') 

> 1 ;IMI "o 

Başlıklar \e aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç: 

6501 Pozisyonunda ver alan şapka 
taslakları ve disklerinden vapılmış keçe 
şapkalar \e diğer keçe başlıklar 
ı astarlanmış veya donatılmış olsun 
olmasını 

Dantel, keçe veya diğer dokumaya 
elverişli maddelerden yapılmış veva 
örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça 
halinde ı fakat şerit halinde olanlar hariç) 
(astarlanmış veva donatılmış olsun 
olmasın): her türlü maddeden saç llleleri 
(astarlanmış veva donatılmış olsun 
olmasını 

Şemsiveler. güneş şemsiyeleri, bastonlar. 
iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve 
bunların aksamı 

aşağıda belirtilenler hariç; 

Şemsiveler ve güneş şemsiyeleri 
(bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiveleri 
ve benzeri şemsiyeler lahil) 

1 la/ulanmış ince ve k.uın kuş tüv leri ve 
bunlardan eşya: yapma çiçekler: insan 
saçından eşya • 

1 aş. alçı. çimento, amyant, mika veva 
be,ı/eri maddelerden eşya 

aşağıda belirtilenler hariç 

Kav ağan taşı veya aglomere kav ağan 
taşından eşya 

Anıv anttan eşya: amyant ve atmanı ile 
magnezyum karbonat esaslı 
karışımlardan eşya 

Mikadan eşya. (aglomere edilmiş veva 
terkip yolııv la elde edilmiş mika dahil) 
ı kağıt, kanon veva diğer maddelerden bir 
mesnet ü/erinde) 

Seramik mamulleri 

l 'anı ve canı eşva 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Kullanılan lüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

İplikten veva dokıımava elverişli madde 
liflerinden imalat' 

İplikten veva dokıımava elverişli madde 
liflerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış riyalinin "ioO'sini 
geçmeyen iiîiiîm' 

Kullanılan lüm girdilerin ürünün ver aklığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

İşlenmiş kayağan lasından imalat 

1 lerhangi bir pozisyonda yer alan 
girdilerinden imalat 

İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya 
terkip vohıvla elde edilmiş mika dahil ) 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat Ş?t§\-

U a k ı ı ' ı ı z l i ı i ' - \ n t u t> ., ' ' ..'..',- ''"' .;J "•',. "' : ı ' y" 
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1 « ı , 

y 71)03. 
y 7004 ve 
y 7005 

:oof) 

7007 

"oos 

"(lll'J 

"1110 

"013 

y 701') 

> fasıl "1 

> " i m 

y 7102. 
\ 7103 ve 
y 7104 

1 " si'Miı-n 

1 

! <-> 

Yansıtıcı tabakası olmayan cam 

"0()3. 701)4 ve 7005 pozisyonlarındaki 
camların kav islendirilmiş. kenarları 
işlenmiş. hakkedilmiş, delinmiş, emaye 
>apılnıış \eya haşka şekilde işlenmiş 
lakaı diğer maddelerle çerçevelenmemiş 
v e donatılmamış olanları: 
- SKMII standartlarına''' göre varı 

'iletken derecede, elektriği geçirmeyen 
ince bir lalıaka ile kaplanmış camdan alt 
nmaka 
- Diğerleri 
l'nıııiyet camlan |sertleştirilmiş. 
ıtenıperlenmış). veya lamine edilmiş 
camlardan | 

(,'nk katlı yalıtım camları 

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) 
ıdikiz aynaları dahil) 
t 'anı damacana, kavanoz, şişe.küçük şişe. 
çanak. tüp. serum ampulleri ve diğer 
kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında 
kullanılmaya elverişli cinsten): camdan 
konserve kavanozları: camdan tıpa. 
kapak v e benzerleri 

Sol'ra. mutlak, tuvalet, yazıhane, ev 
tezy inalı ve benzeri işler için cam (7010 
ve "01S pozisyonundakiler hariç) 

('anı liflerinden (iplik hariç) eşya 

1 abii veya kültür inciler, kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli melaller. 
'kıymetli metallerle kaplama metaller ve 
bunlardan mamul eşya: taklit mücevherci 
eşyası : metal paralar 
aşağıda belirtilenler hariç: 
1 abii veya kültür incileri (tasnife tabi 
tutulmuş ve taşınmasında kolaylık 
sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe 
di/ilmiş) 
İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar 
(tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) • 

ıleşık Yarıiletken (.'ılıa/laı ve Maddeler 1 nsıilüsıı 

| ı "> ı v ey a 141 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7()0f> Pozisyonunda yer alan kaplanmamış 
alt tabaka camlarından imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 
7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

7001 Pozisyonundaki girdilerden imalat 

Kullanılan lüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllamlırıklığı imalat 
veya 
Kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ilminin 
fabrika çıkış fiyatının "» 50'sini geçmemesi 
koşuluyla cam kesim işlemi 

Kullanılan tiiın girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat veya 
Kesilmemiş canı eşyanın kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "<> 50'sini geçmemesi 

"koşuluyla canı kesim işlemi 
veya 
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının "» 50'sini geçmemesi 
koşuluyla elde dilenmiş cam eşyanın elde 
dekore edilmesi ıscrignıfi baskısı hariç) 
- lioyanmamış şerlilerden, yarı bükülmüş 
ipliklerden, ipliklerden veya yontularak 
şekil verilmiş ipliklerden. 
veya 
- cam vi'ınıiıulen imalat 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün labrika çıkış Oyalının "cöO'sini 
geçmeyen imalat 

İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli /, 
taşlardan imalat - i; 

^•'JXi.-.\ •• .„ 
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j Kısmetli metaller; 

! 
; - İşlenmemiş olanlar 
i 

- Yan işlenmiş veva pudra halinde 
olanlar 

Kı> incili metallerle kaplanmış metaller 
<yarı-işlennıis) 

l'ahii inci veya kültür incilerinden. 
kıymetli va da yarı kıvnıctli taşlardan 
eşya ıtahii. sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmişi 

l'aklil mücevherci eşvası 

1 icmir \e velik 

.ışağıda belirtilenler hariç: 

Demir u'\a ulaşmışız çelikten yarı-
:;uiımıller 

1 Vmır veya ulaşmışız çelikten yassı 
i:.ıdde mamulleri, profiller, çubuklar 

i Vmır veva alaşıııısız çelikten teller 

1'.ıslanma/ çelikten varı mamuller, yassı 
hadde mamulleri, çubuklar, profiller 

Paslanma/ çelikten teller 

Hiğer alaşımlı çelikten yarı mamuller. 
ya>sı hadde mamııleri.sıcak haddelenmiş 
çubuklar ( düzensiz kangallar halinde) 
profiller: alşımlı veva alşıınsız çelikten 
soıulai işlerinde kullanılan içi boş 
çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten teller 

7.1 Of). 71(18 ve 71 Ki Pozisyonlarında yer 
almayan girdilerden imalat. 
v ey a 
7106. 7108 ve 711(1 pozisyonlarında yer 
alan kıymetli metallerin elektroliz. ısıl veya 
kimyasal işlemlerle ayrıştırılması. 
veva 
71 Of). 7108 ve 71 10 pozisyonlarında yer 
alan kıymetli melallerin birbirleriyle veya 
adi metallerlerle alaşımlarının yapılması 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat 

Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden 
(işlenmemiş) imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin üıününkinden 
farklı bir pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 
veya 
Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 50'sini aşmamak 
koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamı!} 
adi metallerden imalat 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smıfkıııdırıldığı imalat 

7201. 7202. 720.V "204 ve 7205 
pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat 

7206 pozUy'omunla yer alan külçelerden 
veyadiğeı ilk şekillerden imalat 

7207 pozisyonumla yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden 
veya diğeı ilk şekillerden imalat 

7218 Pozisv onunda yer alan yarı mamul 
girdilerden imalat 

7206. 72IS veya 7224 Pozisyonunda yer 
alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden 
imalat 

P ff 
7224 Pozisyonundaki yarı mamul •? 
girdilerden imalat *i 

Sffifî\ 
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Demir veya çelikten eşya 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Palplanşlar 

Demir veya çelikten demiryolu \e 
tramvay lıaıtı malzemesi: raylar. 
kontrav lar. makas dilleri, makas 
göbekleri, kruvaz.man ve makaslar, gergi 
çubukları, dişli raylar, traversler'. 
cebireler. \aslık ve köşelikler, seletlcr. 
>ıkıştırma levhaları \e tamponlar. 
ra\ ların döşenmesi, eklenmesi veya 
-nhitieştirilıııesi için bağlantı levha \e 
çubukları ile özel olarak imal edilmiş 
diğer parçalar 

Demir I dökme demir hariç) veya çelikten 
ince \e kalın borular, içi boş profiller 

Paslanma/ çelikten boru bağlantı 
parçaları (bir kaç parçadan oluşan)!ISO 
\ o \ 5 C r \ i . V l o l 7 l 2 ) 

I )emir veya çelikten inşaat (9406 
pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) 
\..' inşaat aksamı (köprüler, köprü 
.;ksamı. bent kapakları, kuleler, pılonlar. 
.ı-aklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar. 
tapılar, pencereler ve bunların 
çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler. 
korkuluklar, parmaklıklar gibi): inşaatta 
kullanılmak ü/ere hazırlanmış demir 
\eya çelikten saclar, çubuklar, profiller. 
borular ve ben/erleri 

Patinaj, /incirleri 

Kullanılan liiın girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıtlandırıldığı ımalal 

7206 Pozisyonunda ver ilan girdilerden 
imalat 

7206 1'ozisyonund 
imalat 

eralaııuiıdilerden 

7206. 7207. 721S ve 7224 pozisyonlarında 
ver alan midilerden.imalat 

Kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 
.is'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş 
taslakların tornalanması, delinmesi. 
deliklerin genişletilmesi (reaming). 
deburring işlemi, diş açılması, kum 
püskürterek temizlenmesi 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 
.Bununla beraber. 7.ı()| Pozisyonunda ver 
alan kaynaklı proliller ve köşebentler 
kıılanılmavahilir. 

Kullanılan 7315 Pozisyonunda ver alan 
girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkı: 
liyatının "<>50'sini geçmeyen imalat 

; I M I " I j Kakır ve bakırdan eş\a 

.aûıda heliıilenler hariç: 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı. 
- kulandan itim girdilerin kıy metinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 5()'sini 
geçmeven. 
imalat 

Hakir inalları: çöklürülmüş bakır (lersip 
bakırı 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı . 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda'/ 
Milıllandırıldığı imalat. » 

/ 
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Kal'ıne edilmemiş hakir: elektrolitik 
taline için hakir anotlar 

Katine edilmiş hakir ve hakir alaşımları 
(ham): 

i - Kafine edilmiş hakir 

- Hakir alaşımları \e diğer elementler 
ıv-'icn lallne edilmiş hakir 

"tı>4 ! Hakir dökümü \e hurdaları 

"4o5 i Hakir ün alaşımları (kııpro alyajlao 

ş 1 .I.MI "5 | Nikel \e nikelden eşya 

i ' 
1 aşağıda belirtilenler hariç: 

"5n| i;,ı Nikel malları, n.,.el oksit sinleıieri \e 
"5"ı nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri: 

elenmemiş nikel: nikel döküntü \e 
nıırdaları 

\ 1 a>ıı "iı ; Alümınşıım \e alüminyumdan eşşa 

'• ujğıda helirtilenler hariç: 

"n"l , İslenmemiş alüminyum 

i 

"(ıio .Umuınşum döküntü \e hurdaları 

| Oı \ es a 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün şer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün şer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi hir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat. 

Katine edilmiş, işlenmemiş haklıdan veya 
hakir döküntü ve hurdalarından imalat 

Kullanılan itim girdilerin ürünün şer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi hir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün şer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi hir pozisyonda 
sınıllandırıldığı imalat 

- Kullanılan t il m girdilerin Ürünün şer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi hir 
pozisyonda sınıllandırıldığı. 
- kullanılan tüm giniilerin kıymetinin 
ürünün l'ahrika çıkış lişiılının % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün şer aldığı 
pozisvon dışındaki herhangi hir pozisyonda 
smıllandıııldıüı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün şer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi hir 
pozisyonda sınıllandırıldığı'. 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün l'ahrika çıkış liş alının "o 50'sini 
geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün şer 
aldığı pozisyon dışındaki hir pozisşonda 
sınıllandırıldığı: \e 
- kulandan tüm girdilerin kısmetinin 
ürünün l'ahrika çıkış lisanımı % 50'sini 
geçmeyen. 
imalat 

\ eş a 
Alaşımsız nlumınşum \eya alilinim um. ğ 
dökümü ve hurdalarından elektroliz \e>a v 
ısıl işlem ; oluşla imalat \ 

Kullanılan lüııı girdilerin ürünün şer alılığr,-
pozısşon dışındaki herhangi hir»pozis,vo,ıulav 

sımllandırıldıüı imalat , / ' '. 

:! 

(H 
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Alüminyumdan eşya ((alüminyum 
leileıden Killer, mensucat, öreü \e 
kafeslikler. mukavemetlendirici mensucat 
\o benzeri mal/emeler hariç) ısonsuz 
\ e \ a devamlı bantlar'dahil)| 
alüminyumdan metal depluvayye 

\ imuntze Sistem Nonıanklatüıünde 
ilende kullanılmak amacıyla saklı 
'.ütülmüştür. 

Kurşun \ e kursundan eşya 

aşağıda belirt i lenler hariç: 

Mcııınenıiş kurşun 

- Kallno edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

Kurşun döküntü \ e hurdaları 

X 

t. uıko \ e çinkodan eşya 

.sağıda belirti lenler hariç; 

İşlenmemiş çinko 

| ı .M - \cva 

- Kullanılan tüm girdi lerin ürünün ver 
aldığı pozısvon dışındaki herhangi bir 
pozisvonda sini İ landın İd ıüı. 
bununla bir l ik le, sonsuz \ e \ a devamlı 
bantlar da dahil , mukavcnıeıleııdirici 
mensucat, tül mensucat, örgü \e kafeslikler 
ve alüminyum tellerden bunlara benzer 
girdi ler \e>a alüminyum depluvayye 
kul lanı labi ldiği . 
- kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı> riyalinin "« 5()'sini 
geçmeyen 
imalat 

- Kul lanı lan tüm girdi ler in ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi hir 
pozisyonda smıl laı ıdır ı ldığı . 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 5()'sini 
geçmeyen. 
imalat 

'İslenmemiş' veya külçe' kurşundan imalat 

Kullanılan tüm girdi lerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı imalat 
Dununla beraber. "S02 pozisyonunda yer 
alan dökümü ve hurdalar kul lanılmayabil i r . 

Kullanılan tüm eiıdıleriıı ürünün ver aldıüı 
. pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıl landırıldığı imalat 

- Kul lanılan tüm girdi ler in ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı . 
- kulandan lüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "n 5()'siııi 
geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdi lerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı imalat 
Dununla beraber.""02 pozisyonunda yer j 
alan döküntü ve hurdalar kul lanılmayabil ir . 

(4ı 

/^?\ 

'•'":"'"13 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 

file:///imuntze


- 1 3 8 -

1 ılı 

7')(>2 

> Fasıl SU 

som 

KOU2 ve 
S01I7 

1-asıl SI 

\ 1 asıl S : 

K2(K> 

S207 

1 (il 

(,'inko döküntü ve hurdaları 

Kalay ve kalaydan eşya 

aşağıda belirt i lenler hariç; 

işlenmemiş kalas 

Kalav döküntü ve hurdaları: kalavdaıı 
diğer eşya . 

Diğer adı melaller: sermetler: bunlardan 
mamul eşya: 

- Diğer adi metaller: işlenmemiş: ve 
bunlardan mamul eşya 

-Diğer ler i 

Adi melallerden aletler.bıçakçı eşvası ve 
sofra takımları: adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

aşağıda belirti lenler hariç: 

S202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin 
iki veya daha fazlasından mevdana gelen 
aletler (perakende satış için hazırlanmış 
lakım halinde) 

1.1 aletlerinin (mekanik olsun olmasın) 
ve\a makinalı aletlerin değişebilen 
aletleri (basınçla çukurlaştırma. 
ısıampalaına. 
zımba ile delme, set ve \ iv açma. 
ra\balama. frezeleme. tornalama. 
v idalama gibi) (metallerin çekilmesine 
veya ekstrüzyonla işlem görmesine 
mahsus haddeler ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus aletler dahil) 

, 
| ı ' ı v ev a 141 

Kullanılan ııim girdi lerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıl landırıldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı . 
- kulandan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "<> 50'sini 
geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdi lerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 
Bununla hetaher.8002 pozisyonunda yer 
alan döküntü ve hurdalar kul lanılmayabil i r . 

Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir po/isyoıula 
sınıl landırı ldığı imalat 

Kullanılan ürünle aynı pozisyonda yer alan 
tüm girdi ler in kıymetinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının "n?tl 'sini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıl landırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in ürünün ver aldığı 
pozisvon dışındaki herhangi bir po/ isvonda 
sınıl landırıldığı imalat 

Kul lanılan tüm girdi ler in 8202 ila 8205 
po/isVonlai'i dışında herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı imalat. 
Umumla beraber. 8202 ila 8205 
pozisyonlarındaki aletler, kıymetleri lakını 
halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının "<> 
15*ini geçmemek koşuhıvla lakıma dahil 
edi lebi l i r 

- Kul lanılan tüm emli ler in ürünün ver 
aldığı pozısvoıulışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırı ldığı. 

- kulandan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l lvatının "<> 40' ını t:t 
geçmeyen .,;..•;.-•.. Vı 
imalat . .,•• ' ; ; , . •<.,, ': 

' '•• ,-;-:.:;-. .s \ 
, : ' ; , ' i ' ••'.. r'\ - 4 
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] Mekanik nıakina ve cihazlara mahsus 
! bıçaklar \e kesici ağızlar 

besici ağızlı bıçaklar (ağızlan lırtıklı 
'Isını olmasın »kapanan budama çakılan 
lahıl) (S20X pozisyonundakiler hariç) 

Diğer mçakçı eşyası (saç kesmeye \e 
hayvan kırkmaya mahsus makinaiar. 
\a>ap \e mutlak satırları, et baltalan, et 
kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi): 
manikilr veya pedikür takımları \e 
aletleri (tırnak törpüleri dahil) 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli 
kepçeler, spatulalar. balık bıçaklan, yağ 
bıçakları, şeker maşaları ve benzeri 
:r,ullak ve sofra eşvası 

- Kullanılan İtini girdilerin ürünün ver 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sııııtlandırıldığı. 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % -lll'ını 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sııııllandırıldığı imalat. 
Dununla birlikle, adı metalden bıçak saplan 
\e bıçak ağızları kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllaıulırıldığı imalat. 
Dununla birlikte, adi metalden bıçak saplan 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sııııllandırıldığı imalat. 
Dununla birlikte, adı melalden bıçak sapları 
kullanılabilir. 

\Jı metallerden çeşitli eşya 

..-ağıda belirtilenler hariç: 

Kınalar için diğer donaııım.tertibat \e 
-eıı/eıi eşya: otomatik kapı kapayıeıları 

aı melallerden hevkelcikler \e diğer süs 

K.. anılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
|iı./is\on dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sımllaiHİınldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sııııllandırıldığı inıalal. 
Dununla birlikte. S."(I2 pozisyonundaki 
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

Kullanılan lünı girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı imalat. 
Dununla birlikle. S30o pozisyonundaki 
girdiler kıymetleri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 30'ıınu geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

I .Mİ Sİ i Nııklear reaktörler, kazanlar, makinaiar. 
• ıv.ekanık cihazlar ve aletler; bunların 
; .iM-anı \c parçalan 

..-ağıda belirtilenler hariç: 

\ükleeı\akıt elemanları 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sııııllandırıldığı. 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40"mı 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda 
sınıllaıulırıldığı imalat' 

Kullanılan lünı 
girdilerin kıynıeiıuiı 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının V>0'ıımı 
geçmeyen inıalal. 

Kullanılan lünı 
g i rd i le>jff^"nra:it(tu 
üm^J^|iVf.\ '"ıKt5 ^ \ 
ûyatınm"".''l)'uiuV"1" \ \ 

//eçutevetKÎmalft, «* Vı 
t! •" ''il -!:\ .. \ 

ıvkomiMi kııı.ıl ."'I Aralık l')''S (anlımı: kadar geçcılı olacakın. 
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Buhar kazanları (aynı zamanda alçak 
basınçlı su buharı cia üretebilen merkezi 
ısıtma için sıcak su kazanları hariç): 
kızgın su kazanları 

Mcrke / i ısıtma kazanları (8402 
pozisyonundakiler hariç) ve merkezi 
ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar 

Buhar li'ırhmleri 

k ı \ ılcıııv ile iıieşlemeli içlen yanmalı 
doğrusal veya döner pistonlu motorlar 
ı patlamalı motor) 

t ıkışt ı rma ile ateşlenıeli içten yanmalı 
pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 

Sadece veya esas it ibariyle 8407 veya 
N408 pozisyonlarındaki motorların aksam 
\e parçaları 

1 'ui'hojcller. turbopropellerler ve diğer 
gaz. türbinleri 

Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden 
makinnlar 

! îöııer pozi t i rhareket l i pompalar 

Sınav ide kullanılan vantilatör ve 
benzerleri 

Kl ima cihazları (motor lu bir vantilatör ik
ilem \ e t s ı > ı değiştirme} e mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 
ay arkalamadığı cihazlar dahil) 

| |5) \ e \ a 

- Kullanılan tüm girdi ler in ürünün }er 
aldığı po/tsyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sını l landır ı ldığı . 
- kulandan tüm girdi lerin k i }met in in 
ürünün fabrika çıkış 11}atının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan tüm girdi lerin 8403 ve 8404 
pozisyonları dışında herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı imalat. 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l lyatının "o40" ın ı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış riyalinin % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in ki} metinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 40' ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin , 
ürünün fabrika çıkış tly atının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan lünvgirdi ler in ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sını l landır ı ldığı . 
- kulandan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 40' ını 
geçmeyen. 
imalat. 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4 0 ' ı n ı 
geçü:, ' en imalat 

- Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sını l landır ı ldığı , ' 
- kulandan it im girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l lyatının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen 
imalat. 

- Kul lanılan tüm girdi lerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı . 
- kulandan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen 
imalat. 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış Uyanımı ".> 40 ' ını 
geçmeyen imalat 

• . . . ' V ••''• 

ı 4 l 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıy incimin 
ürünün fabrika çıkış 
l lyatının %25 ' in ı 
geçmeyen imalat. 

Kul lanılan i l im 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
l lyatının "<>40'ıııı 
geçmeyen imalar. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıy memnu 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25 ' in ı 
geçmeyen iınalaı. 

Kul lanılan jünı 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
l lyatının %25' in i 
geçmeyen iınalaı 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
l lyatının %25'h.ıı 
geçmeyen iınalaı 

^.,^y^"". " " " - ^ 
' tf~ .İV /'* '% 

,f -;:-i'.. • *..*.̂  ^ 
it ,-, , 
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Buzdolaplaıı. dondurucular \ e diğer 
soğutucu \e dondurucu ci l ıa/ lar 
ıelektr ik l i olsun olmasını: ısı pompalan 
I S 4 I 5 pozisyonundaki k l ima cılıa/ları 
hariç) 

Aiiac. kağıt hamuru, kayıt \eya karton 
sınayiiııe mahsus nıakinalar 

Kalenderler \ e diğer hadde makıııaları 
ımelal veya cam hadde ınakinalaıı hariç) 
ve hu nıakinaların si l indir leri 

/ , 

! arlı alcı ve cihazları (hassasiyeti 5 
aıtigram veya daha ly i olan teraziler 

.ariç) (tartarak sayan ve kontrol eden 
baskül \e teraziler dahil) her ııir tartı alet 
\e eıhazlarıııa mahsus ağniıkiâi ' 

Kaldırma, ellevleme. yükleme veya 
•oşalima işlerine mahsus makimi w 

cihazlar 

kendinden hareketli buldozerler. 
.nmledozerler. greyderler, toprak 
;e-.\ iyesine mahsus makinalar. 
-kroyperier. mekanik küreyicıler. 
ekskavatörler. küreyiei yükleyici ler. 
-:ki^iııııı:ı isini tokmaklamak suretiyle 
yapan makinalar \ e yo l s i l indir ler i : 

- Yol Mİİııdirleri 

| ı ' ı veya 

- Kullanılan tüm girdi lerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınnlandırıldığı . 
- kulandan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 4(l ' ını 
geçmeyen 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli girdi lerin 
kıymetini geçmeyen ınıalal 

-Ku l lan ı lan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o4()'ıııı 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdi ler in 
kıy i l letinin ürünün fabrika çıkış fiyatının "•• 
25* ini geçmemesi koşuluyla kul lanıldığı. 
imalat 

- Kul lanılan it im girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "n4( l ' ım 
geçmeyen \ e 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıflandırılan girdi ler in 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 
25 ' ini geçmemesi koşuluyla kul lanı ldığı. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdi lerin ürünün yer 
aldığı pozisyon ıiışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı.. 
- kulandan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün lahrika çıkış lîy atının "o4() ' ın ı 
geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış İ ka l ın ın "<>40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. S4."i 1 
pozisyonunda sınıflandırılan girdi ler in 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 'V 
10" ini geçmemesi koşuluyla kul lanı ldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün lahrika çıkış fiyatının "n4(l"ını 
geçmeyen imalat ı 

(41 

Kullanılan itini 
girdi ler in kıy metinin 
ürünün fabrika çıkı^ 
fiyatının "<>25'inı 
geçmeyen ınıalal. 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıymclıııın 
ürünün fabrika çıkış 
l iyatıııın "(oO'ınnı 
geçmeyen inıalai. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının " lo l l ' ı ın ı ı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı> 
fiyatının " I P 2 5 ' İ I I I 1 
geçmeyen imalat. 1 

' - - - - • • 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıy metinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "«ı.^O'ııtııt 
geçmeyen imalat 

•'•; " '..'•. " i 
. . . - ' • . " ' • ! Î -
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S 144 il,ı 
N44-

S44S 

l'oprağın. minerallerin veya cevherlerin 
taşınması, yayılması, tesviyesi. 
sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması. 
bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya 
delinmesine mahsus diğer makina ve 
eilın/lar: kazık varyosları ve kazık sökme 
makinaları: kar küreyicileri ve 

| püskürUiciileri 

Sadece \e esas itibariyle yol 
silindirlerinde kullanılmaya mahsus 
aksam \e parçalar 

l.illi selülozik maddelerden kağıt hamuru 
imaline veya kağıt veya karton imaline 
veya Imisaiına mahsus makina veya 
cihazlar 

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun 
işlenmesine mahsus diğer makina ve 
cihazlar I her cins kesme makina ve 
cihazları dahil) 

j Hu pozisyonlarda yer alan tekstil 
; sanayiinde kullanılmaya mahsus 
I nıakıııalar 
I 
! N444 ve S445 pozisyonundaki tekstil 
i makinalarıııda kullanılmaya mahsus 
i y ardıma makina ve cihazlar 

j Dikiş makinaları (S440 pozisyonundaki 
| kitap dikme makinaları hariç l: özellikle 
j dikiş makinaları için imal edilmiş 
I mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş 
j makiııalarının iüneleri: 

- Kullanılan lüm girdilerin kıymetinin 
ürünün tahrika çıkış liy atının %40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 84.11 
pozisyonunda sınıllandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının " 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

- Kullanılan lüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o4()'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. S431 
pozisyonunda sınıllandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının 
"o Urunu geçmemesi koşuluyla 
kullanıldığı. , . 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin v 

ürünün fabrika çıkış fiyatının "<>4()'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün tahrika çıkış fiyatının "n4()'mı 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıllandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış liy atının " 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

- Kullanılan lüm cinlilerin ktvııietiiîiii 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "n40'mı 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, ürün ile aynı 
pozisyonda sınıllandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış liy atının " 
25' ini geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyaıımn %40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 'MO'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "ıı.ıO'ıınu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının 'V'D'unıı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan lüm 
girdilerin kıymciinııı 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "loO'ıınıı 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan ilim 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış . 
fiyatının %30'ıınu 
geçmeyen imalat 

/^Î'CÎ\ 
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i - Dikiş ınakınalan <\ alnız il i l / dikiş 
i y apanlan ı motorsuz olanlarının başları 
| I (\ kg.ı. motorlu olanlarının da başlan 

uotoıla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler) 

• Diğerleri 

S45d ila 8466 pozisyonlarında yer alan 
makiııalı aletler. Inııılann aksam, paren 

aksesuarları 

Büro makinaları (örneğin. yazı 
ınakinaları. hesap makinaları. otomatik 
bilgi işlem makinaları. teksir makinaları. 
tel zımba makinaları I 

Melal dökümhaneleri için dereceler 
i «.löküm kasaları): döküm plakaları. 
döküm modelleri: metaller (külce 
kalıplan harici, metal karbürler, cam. 
mineral maddeler, kauçuk veya plastik 
maddeler için kalıplar 

I ler nevi rulmanlar 

| ! li'ier maddeler ile birleştirilmiş metal 
• ı.ıbakalardan veya iki ya da daha fazla 
; metal tabakalardan yapılmış contalar: 
j poşet. zarf \ ey a benzeri ambalajlara 
; farklı kompozisyonlarda takını veya grup 
i halinde tertiplenmiş contalar: mekanik 
; salmastralar 

j Bu ılışılın başka pozisyonlarımla 
! belirtilmeyen veya yer almayan 
! nı.ıkinalann aksam ve parçaları (elektrik 
i konekiörleıi. izolatörler, bobinler. 

kontaklar \e diğer elektrikli aksam \e 
parçalar hariç) 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün tahrik» çıkış llyatının '\>4l)'mı 
geçmeyen. 
- Başın (motorsuz ı montajımla kullanılan 
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin 
menşeli girdilerin kıymetini aşmadığı. \e 
- Kullanılan zigzag. ip germe ve çengel 
mekanizmasının halihazırda menşeli olması 
gereken. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış llyatının "o4()'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış Uy atının "o40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan t tim girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış llyatının "<>4lı"ını 
geçmeyen iıııal.ıt 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış llyatının "cöO'sini 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllaııdırıldığı. 
- kulanı lan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış llyatının "o4()'ını 
geçmeyen 
r»îa!:ıt" 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %4l)"ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "n4l)"ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymeiıııııı 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "n25"ini 
geçmeyen imalat.. 
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| ı l ı j ı2) ' 

y lası l 85 | IMoktrikli ınakina \ c cihazlar \ c bunların 

85u 1. 

aksanı \e parçaları: ses kaydetmeye ve 
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus 
cihazlar: televizyon görüntü ve seslerinin 
kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve 
sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar 
\ e bunların aksam, parça ve aksesuarı 

aşağıda belirti lenler hariç: 

l-lekırik motorları ve jeneratörler 
(elektrik enerjisi üretim (elektrojeni 
grupları hariç) 

i 

8502 Hlektıık enerjisi üretim (elektrojen) 
grupları ve rotatif elektrik konvertöı leı i 

i 
1 
i 
i 

i 
\ S5o4 1 ( iıomaıik bi lgi işlem makinalarma 

| ııuıiısııs utiv" sağlama üniteleri 

> S51S Mikrofonlar \ e bunların mesnetleri. 
i hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş 
| O IM I I I olmasın): elektr ik l i ses frekansı 
| y'ıkselıeçlcri. takını halindeki ses 
j amplif ikatörleri 

" - -
K5'l'> l'lak döndürücüler, pikaplar, kaset 

çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar 
v eııney e mahsus diğer cihazlar (ses 

1 kaydedici tertibatı bulunmayan): 

!' 
S<2(> I Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer 

; -.e-. ka\deden eiha/lar (kaydedilen sesi 
| tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun 
i olmasını 
i. 

8521 

85 :2 

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir 
v uleo-lıırnerla bir l ikte olsun olmasın) 

Sadece ve esas it ibariyle 8519 ila 8521 
po/ısyonlarında yer alan cihazların 
aksam, parça ve aksesuarı 

| O l \ ey a 

- Kullanılan tüm girdi lerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sını l landır ı ldığı . 
- kulandan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4 0 ' m ı 
geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan it im girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l iyannın %40 'm ı 
geçmey en v e 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 
8503pozisyonunda sııııllandırılan girdi ler in 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış l lyatının % 
10' unu geçmemesi koşuluyla kul lanı ldığı . 
imalat 

- Kul lanılan t i im girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l lyatının %40 'm ı 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 8501 ve 8503 
pozisyonlarında sınıtlaııdırılan girdi ler in 
kıymetinin ( beraber hesaplandığında ) 
ürünün fabrika çıkış l iyannın % 1(1' unu 
geçmemesi koşuluyla kul lanı ldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l lyatının %40 'm ı 
geçmeyen imalat 

- Kulandan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40' ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli g irdi ler in 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kulandan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l iyannın % 40 ' ın ı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli g i rd i ler in 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kul lanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4 0 ' m ı 
geçmeyen 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli g i rd i ler in 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kul lanılan lüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l lyatının % 40 ' ın ı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli g irdi ler in 
kıymetini geçmeyen, imalat 

Kul lanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
'ürünün fabrika çıkış l lyatının %4()'ıııı 
geçmeyen imalat 

(4 ı 

Kul lanılan ti im 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
l lyatının " .od 'unt ı 
geçmeyen imalat. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının "n.'O'unıı 
geçmeyen imalat 

Kul lanılan lüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unıı 
geçmeyen imalat. 

Kul lanı lan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25 ' in i 
geçmeyen imalat. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %3()'uııu 
geçmeyen imalat. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
l lyatının %30'unu 
geçmeyen imalat. 

Kul lanı lan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün lahi'ika.j.'jkiş 
l l > a . n ^ | f i a | i ^ 
geeu/cyeı>,. ı ı^ıUİA >< N v 

/ .. ..... \ 
i! > _.• ' ^ JP ı 

/ . . • * ' ; • * . \ < * 

•f t ) 1 : < „ M i 
!< - l '.'•• ' N <", ti ••;. \y.:::,J *J 
YV;7o*V 
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Ses \eya benzeri kayıtlar için hazırlanmış 
fakat kayıt yapılmamış mesnetler 137. 
fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya ben/eri kayıtlar için kayıt 
yapılmış plaklar, hamlar ve diğer 
mesnetler (disk imaline mahsus matris \e 
kalıplar dahil fakat 37. fasıldaki ürünler 
hariç): 

- disk imaline mahsus matris ve kalıplar 

I elsiz telefim, telsiz telgraf, radyo veya 
televizyon >aynılarına mahsus verici 
cihazlar (alıcı cihazı veya ses 
kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar 
\ ermeye mahsus cihazı olsun olmasın): 
;ele\iz\un kameraları: sabit görüntü 
kameraları ve diğer görüntü kaydedici 
kameralar 

Kadar cihazları, hava ve deniz trafiğine 
yardımcı leisiz cihazları ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol 
cihazları 

1 elsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo 
yayınları için alıcı cihazlar (aynı kahin 
içinde "ses kayıt veya kaydedilen sesi 
:.'krar \ermeye mahsus cihaz, veya saatle 
l'irlikıe olsun olmasın) 

I ele\i/yon alıcıları (radyo yayınlarını 
.ılıeı cihazı veya ses yada görüntü kayıt 
veya tekrar \crme cihazıyla birlikte olsun 
>>lmasın):\ideo (görüntü) monitörleri \e 
i'i'oıektörleri 

Sadece \ ey a esas itibariyle 8525 ila 8528 
pozisyonlarında yer alan cihazlara 
mahsus aksam ve parçalar: 

- Sadece \ ey a esas itibariy le \ ideo 
ıgörüntü) kayıl veya tekrar \erme 
cihazlarına mahsus olanlar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış lly atının "ıı-l()jm 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış lîyatının "o4()'ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan liim girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış lîyatının %40'ını 
geçmeyen \ e 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 
8523pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış lîyatının "<> 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı 
imalat 

- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış lîyatının "o4()'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kulandan liim girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış lîyatının "<>4()'mı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kuianılaıı liim girdilerin kıy metinin 
ürünün fabrika çıkış lîyatının "o4()'mı 
gccjııeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

- kuianılaıı tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış lîyatının "o4()"ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış lîyatının "» 4llıııı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan Hım 
girdilerin kıymetlini 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının ".oO'ımıı 
geçmeyen'imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "h25'iııi 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkiş 
lîyatının "»25'ini 
geçmeyen imalat. 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %25'im 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıy metilim 
ürünün fabrika çıkı> 
lîyatının "»25'inı 
geçmeyen imalat. 

jf 
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| ıh i " (2) 

- Diüerleri 

8535 ve 
853<> 

Idcktı ik devrelerinin anahtarlannıası 
ıaçılıp kapatılması) veya elektrik 

1 devresinden korunmasına veya elektrik 
ılo\ resine veya devresinden bağlamı 

• J yapmaya mahsus elektrik teçhizatı 

853" Idcktr iğin kontrol ve dağıtımına mahsus 
olup. 8535 veya 8536 pozisyonlarında 
> er alan iki veya daha fazla cihazla 

'donatılmış tablolar, panolar.konsollar. 
masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. 
fasılda ver alan alet ve cihazlarla 

i donanmış olanlar dahi l) ve sayısal 
j kontrol cihazları (8517 po/.isyonunda yer 

y.854l 

.lian cihazlar hariç) 

hiyoılar.lransi.stdrler ve benzeri yarı, 
j iletken ıcrtibat: henüz chip !.,. inde 
! kesilmemiş disk (vvafer) ha ik 

| 
8542 i Uektronik entegre devreler ve 

ı nıkımlcv reler 

' . ' | • • . 

S ' l ' ı ' i. ole edi lmiş (emaye kaplanmış veya 
ı .ınodize edilmiş olanlar dahil) teller. 
i kablolar (koaksiyel kablolar dahil) \ e 
: diğer izole edilmiş elektrik iletkenler 
i ı bağlantı parçaları i le teçhiz edilmiş 

• i ı'İMin olmasın): tek tek kaplanmış 

; inlerden oluşan 11 her optik kablolar 
1 ı bağlantı parçaları ile veya elektrik 
! iletkenleri i le teçhiz edilmiş olsun 
| >'imasını 

85 l< 

85 k, 

1 ' lektrik işlerinde kullanılan kömür 
elektrodlar. kömür fırçalar, lamba 
kömürler i , pi l kömürler i ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya (metall i veya 
nıeuılsiz) 

1 lel- tür maddeden elektrik izolatörleri 

, 
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| (3) veya 

- kulanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli girdi ler in 
kıymetini geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış riyalinin "n4()'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 
8538poz.isyonuılda sim İlandın lan girdi ler in 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış r iyal inin "<> 
10' unu geçmemesi koşuluyla kul lanı ldığı. 
imalat 

- Kul lanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış ılyaiının 'MO ' ın ı 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 
8538pozisyonımda smıllandırılan girdi ler in 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış I lyaiının "<> 
10' unu geçmemesi koşuluyla kul lanıldığı. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdi lerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda smı l laı ıdır ı ldığı . 
- kulandan Uını girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış I lyaiının "n4()'mı 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 8541 ve 8542 
l<ozisyonlarııuln sınıllandırılan girdi ler in 
kıymetinin (beraber hesaplandığında) 
ürünün fabrika çıkış Ilyaiının "o 10' uını 
geçmemesi koşuluyla kul lanıldığı. 
imalat 

Kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "n 40ını 
geçmeyen imalal 

Kullanılan lüıli girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış Ilyaiının "ı>4(lını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan l i im girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış Ilyaiının "«40ın ı 
geçmeyen imalal 
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Kullanılan l i im 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının "n25"ini 
geçmeyen imalal. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
:: ' ' iuin fabrika çıkı? 

;'; alının "n3(i'ıınu 
geçmeyen imalal 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin . 
ürünün fabrika ç ı k ı ; 
I lyaiının "<>.">()"unu 
geçmeyen imalal. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymel imn. . 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının "«25' in i 
geçmeyen imalal. 

Kul lanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
Ilyaiının "n25' in i 
geçmeyen imalal 

..•̂ 'T'̂ V'̂ . 
, / f >,-.:--''\:K:ı-.''-'\-

t,' / 7 • • _ •" , ' ; ., 
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1 

1 <n ! o> 
N54" 

N548 

y 1 asıl X<> 

S()(IS 

Elektrikli makina. cihaz.alet veya elektrik 
tesisatları için tamamen izole edieı 
maddelerden mamul (montaj amacıyla 
döküm sırasında gövde içine gömülmüş 
küçük metal parçaları içerenler dahil I 
izole edici bağlantı parçaları 
ıörneğin:\idalı duylar) (8546 
pozisyonundaki izolatörler harici: adi 
melallerden elektrik için iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve bunların bağlantı 
parçaları 

l'rimer elektrik pilleri, primer bataryaları 
ve elektrik akümülatörlerinın döküntü ve 
hurdaları ıkullanılmış elektrik pilleri. 
bataryaları ve elektrik akümülatürleri : hu 
faslın herhangi bir yerinde delirtilmeyen 
veya yer almayan makina. cihaz veya 
aletlerin elektrikli aksam \e parçaları 

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
ve malzemeler ve bunların aksam ve 
parçaları: her türlü mekanik (elektro 
mekanik olanlar dahil ) trafik 
sinyalizasyon cihazları 
aşağıda belirtilenler hariç. 

1 )emiry olu \ eya tramvay hatlarında 
kullanılan sabit malzeme: demiryolları. 
tramvaylar, karayolları, dahili su yolları. 
park yerleri, liman tesisleri veya hava 
limanları için mekanik (elektromekaııik 
dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol 
ve kumanda cihazları: bunların aksam ve 
parçaları 

y fasıl S" | Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar 
j \ e ıııal/emeler hariç, taşıtlar ve bunların 
i aksam. parça ve aksesuarları 

aşağıda belirlilenler hariç. 

' NTn'l ! | ahrika. antrepo, liman veya 
! h.ı\ alimanlarmda kısa meşalelerde eşya 
: ı,ışımaya mahsus . kaldırma tertibatı ile 

donatılmamış kendinden hareketli yük 
.ııabaları: demiryolu istasyon 
plaılöımlarında kullanılan türde 

! sekiciler: İni iaşıllarm aksam \e parçalan 

N'ltı i 1 .ıııklar \e diğer zırhlı savaş taşıtları 
] (motorini (silahla donatılmış olsun 
i olmasını ve hımların aksam \e parçaları 
I 

' 

S" I I Motosikletler Imopedler dahil) ve bir 
yardımcı motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar t sepetli olsun olmasın): sepetler 

| ı.>ı veya 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o40mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının %4()ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm gı: Herin kıymetinin 
ürünün fabrika ÇIKI- fivatının ".ı4()ını 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 4l)'ını 
geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 4()'.ım 
geçmeyen imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıklığı. 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 4()'ını 
geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı. 
- kulandan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyatımıı "u4l)'mı 
geçmey en 
imalat 

(4ı 

Kullanılan Hini 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı-. 
liyatımıı 'Vîll'ıııııı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetimi! 
ürünün fabrika çıkış 
liyatımıı "n.>()'ıınıı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan ılım 
girdilerin kıy mel inin 
ürünün fabrika çıktş 
fiyatının "n.'O'ıııııı 
geçmeyen imalai 

f i; '-•••-•.'. "" .. \ 
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i '-) 
—ilindir hacmi aşağıda belirtilen 
kapasitede içten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar: 

• - 50 cm.vü geçmeyenler 

• - 50 cnı.Vü geçenler 

- Diğerleri 

Hilynlı rulnıansız bisikletler 

(,'oeıık arabaları, pusetler ve çocuk 
ı.ışınıaya mahsus benzeri arabalar ve 
bunların aksam ve parçalan 

1 lor türlü taşıtlar için römorklar ve yarı 
lomorklar: hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar: bunların 
aksam \e parçaları 

1 lava taşıtları, u/ay taşıtları \e bunların 
aksam \e parçaları 

aşağıda belirtilenler hariç: 

Roıoşütler 

| ı .> ı \ ey a 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika ÇIKIŞ fiyatının "« 40'ıııı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıynıetıni geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün l'abrika çıkış fiyatının "<> 40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün l'abrika çıkış riyalinin "»40'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

8714 po/i•iyonunda sınıllandılmayan 
girdilerden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırddığı . 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o 40'ını 
geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin iiriinün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandıııldığı. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün l'abrika çıkış liyatının "n40'ım 
geçmeyen. 
imalat 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

8804 Pozisyonunda yer alan diğer 
girdilerdede dahil olmak ü/ere herhangi bir 
pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 

. ; ". X ' 

i4ı 

Kullanılan uim 
girdilerin kıy mel ınııı 
ürünün fabrika çıkış 
llyatının "n20'>iııi 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün l'abrika çıkış 
fiyatının "n25'inı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
liyatının "n.'O'ıınu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "loO'ıınıı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıy metinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının "coO'uıuı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan liinı 
girdilerin kıymetinin 
ürünün l'abrika çıkış 
liyatının "lotl'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan uim 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
liyatının "»40'ım 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tinj).;...». 
girdileri^tfTy'Hiçıııııjy',',':*^, 
'.iıiiniitfl'abı^ka-'çıkiv,.;"<•.;. '''':;•, 
ıl\aj>nm<S"-JO'ı.nı. 
geçfre.vçlı ım'iıj'âı \ '•' \ 

'~]\ v , '"•..;'• S . ' • . ' 
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; 1 K I M I uışıilannı fırlatma cihaz \e tertibatı 
| ve ııava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı 
: '. e nen/en cihaz ve tertibat: yerde uçuş 
j eğnimi \apma\a mahsus cihazlar: 
i bunların aksam \e parçaları 

i ı ıcınıler \e sutla >üzen taşıt \ e araçlar 
i 

ı ı iptik alet \e cihazlar, fotoğraf, sinema. 
i i 'M i . kontrol. a\ar alet ve cihazları, tıbbi 
1 '. e> .ı'cerrahi alet \ e cihazlar: bunların 
1 .ık>am. parça \ e aksesuarı 

i 
j .sağıda belirt i lenler hariç: 

' ı'iptik l i l ler \e optik l i f demetleri: op 
! '.'.:'kabloları 1X544 pozisyonuıulakileı 
, ııarıçı: şaprak veya levha halinde 
1 poiaı i /an maddeler: her tür maddeden 
! ' mercekleri kontakt lensler dahil) 
i prizmalar, avnalar ve diğer optik 
( eıemanlur (monte edilmemiş) (optik 
; ..ıivda işlenmemiş camdan bu tür 

e.emaıılar harici 

: Aieı ve cihazlar iç in her tür maddeden 
•poıııe edilmiş mercekler, prizmalar. 
..;. ııaiar \ e diğer optik elemanlar (optik 
'.. iAİa işlenmemiş camdan bu tür 
evmaıılar hariç) 

ı (özlükler \ e benzerleri (görme 
..isiııunun giderilmesine mahsus 
_• v l i ik ler . korııuıcıı güzlükler ve diğer 
-»' /Kikleri 

ı :ı't gözlü dürbünler, tek gözlü 
.im-biniler, diğer optik teleskoplar ve 
••'.ınkırın mesnetleri (astronomik } ansına 
:„\eskoplar \ e bunların mesnetleri hariç) 

fotoğraf ıııakinaları (sinenıalogralik 
olanlar hariç); kameralar: fotoğrafçılıkta 
:laş ışığı mcuiana getirmeye mahsus 
cihazlar \e llaş lambaları (elektrikle 
çalışan llaş lambaları hariç) 

| , i ' i \ c\ a 

Kullanılan tüm girdi lerin ürünün \ c r aldığı 
pozisvon dışındaki herhangi bir 
pozısvonda sınıl landırıklığı imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyondu sınıl landırıklığı imalat. 
Bununla beraber. NWo pozisyonundu yer 
alan gemi tekneleri kul lanılma} ahil ir. 

- Kullanılan tüm girdileri ir i l inin yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sını l landır ık l ığ ı . 
- kulandan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış İna l ın ın % 4 0 ' ı n ı 
geçme} en 
imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "•<>40'nıı 
geçmeyen imalat 

Kul lanılan lüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l i \a l ın ın % 4 0 " ı n ı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l ivatının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen imalat 

-Kul lanı lan tüm girdi ler in ürünün yer aklığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisvonda sınıl landırıklığı . 
- kullanılan lüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l ivatının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli g irdi ler in 
kıymetini geçme} en. 
imalat 

-Kul lanı lan tüm girdi ler in ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisvonda sını l landır ık l ığ ı . 
- kullanılan li iı iı girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l ivatının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli g i rd i ler in 
kıymetini geçmeven. ', 
imalat 

(4) 

Kullanılan Hım 
girdi ler in kmı ıc ımuı 
ürünün fabrika Ç I M -
livatının %,'îıı'umı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdi lerin ki} metinin 
ürünün fabrika çıkış 
l ivatının %40' ın ı 
geçme\en imalat 

Kullanılan hım 
girdi ler in kıvnıcıır 
ürünün fabrika ç: 
livatının "«.ı l l 'uni i 
geçme} en imalat 

Kullanılan tüm 
girdi ler in küme l in in 
ürünün fabrika çıkış 
l i }a tmm "npO'tmıı 
geçm'e\en imalat 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıv metinin 
ürünün fabrika çıkış 
l i }atı ı ı ınJ.VUij ı iHi 
eeç-rtfevuttimalyı' -<>.v 

/ * \ i i;..r\ 
/ • > _ , . ; ; , - • , . , \ 

v;lV:'';:';;// 
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Sinema kameraları ve projektörleri (ses 
kaydına \ e \ a kaydedilen sesin tekrar 
\ eritmesine mahsus cihazları bulunsun 
bulunmasını 

Kombine haldeki opt ik mikroskoplar 
ı ı'otonıikrourafi. sinefolaınikroural i veva 
mıkmprojeksiyon mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve cihazları 

Arazı ölçme ll 'otogrametrik ölçüm aletleri 
dahi l i , hidrogralik. oşinogral ik. 
•hidrolojik, meteoroloj ik veya jeof iz ik alet 
\c cihazları (pusulalar hariç): 
telemetreler 

i l.ı>s;ıs icra/i ler (hassasiyeti 5 santigram 
'. eya daha iş i olanlar) (ağırlıkları ile 
ik i l ik te olsun olmasın) 

l-'.esiuı yapmaya, çizim yapmaya veya 
'vsap yapmaya mahsus aletler (çizim 
m.ıkınaiarı. pantograflar. i letkiler, pergel 
'..ıkınılan, sürgülü cetveller, hesap 
ıi.ııreleri g ib i ) : tarifenin başka yerinde 
belirti lmeyen veya yer almayan ekle 
kullanılan uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları \e şerit metreler. 
mikrometreler. kalibreler gibi) 

1 ıpta. cerrahide, dişçi l ikte ve 
• cıerınerlikte kullanılan alet ve cihazlar 
ı Miııigrafı cihazları, diğer elektromedikal 
cihazlar \e L W testine mahsus cihazlar 
dahi l i : 

- Dişçi koltukları ( tükürük hokkaları. 
ağız çalkalama tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

s 

| " ı.'i \ e \ a 

-Kul lanı lan tüm girdi ler in ürünün yer aklığı 
pozisvon ılışındaki herhangi bir 
pozisyonda sını l laı ıdır ık l ığı . 
- kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liy atının % 4()'ım 
geçmeyen 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli girdi ler in 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

-Kul lanı lan tüm i l int i ler in ürünün ver aklığı 
pozisvon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıl landırıldığı . 
- kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40"mı 
geçmeyen 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdi ler in 
kıymetinin kullanılan menşeli g irdi ler in 
kıymetini geçmeyen. 
imalaı 

Kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liy atının % 4 0 ' ı ı u 
geçmeyen imalat 

Kullanılan l i im girdi ler in kıy i l let inin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4<)'ım 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
r.(iri'ınün fabrika çıkış fiyatının % 4 0 ' ı n ı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 4()"ını 
geçmeyen imalat 

\ 
° ( ) I8 l'ozisNonıındaki diûer girdi ler de 
dahil olmak üzere hcrhaımi bir 
pozisyondaki girdilerden imalat 

(4ı 

Kullanılan tüm 
girdi lerin kıvmeımııı 
üri iniin fabrika çıkış 
fiyatının "». ' ( f unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
'.indilerin k ı \ metinin 
ürünün, fabrika çıkış 
fiyatının "ı>.>ll'tınu 
geçmeyen ımalal 

Kullanılan tüm 
girdi ler in kıymetinin 
üri ini in fabrika çıkış 
fıyatinııı "n4(i 'ııu 
'jeçtu«s::t-i)"'.jılYâTi1(b.f.. 

.f #-Ü^ ;/ ,. ......... ; ' ̂  

-
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I - Diğerleri 

Mekanoterapi cinazları: masaj cihazları: 
psikotekni cihazları: ozonoterapi. 
oksijcnoıerapi. aeroterapi. suni teneffüs 
veya diğer terapik teneffüs cihazları 

I )iğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri 
ı mekanik parçalan ve değiştiri lebilen 
nineler i olmayan koruyucu maskeler 
harici 

Maddelerin (metal. ağaç. dokumaya 
elverişli madde, kağıt. plastik maddeler 
a h i ı scı i l iğ in i , dayanıklı l ığını. 
mukavemetini, elastikiyetini veya diğer 
mekanik özel l ik ler ini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus makina ve 
cihazlar 

Hidrometreler ve y üzer türdeki benzeri 
aieıler. termometreler, pirometreler. 
barometreler, higrometreler ve 
pN'kometreler (kaydedici tertibatı olsun 
oimasını ve bunların birbirlcriy le 
kombine halde olanları 

N v ı ve gazların akış. sevişe, basınç veya 
değişebilir diğer özel l ik ler ini ölçmeye 
v e>a muayenesine mahsus alet ve 
cihazlar (debimelreler. seviye 
eosiergeleri. manometreler. 
kalorimetreler gibi) ( l) t ) | . t . ' ; t ) l5. ı ;02.S 
veva W.". 2 pozisyonlarındaki alet ve > 
cihazlar hariç) 

I :.'ik>cl ve kini)asal analiz için alet ve 
cihazlar ı polarimelreler. reliaktonıetrelcr. 
-pcklıomcıreler. gaz. veva duman tahlil 
cihazları ı: akışkanlığı, gözenekl i l iği . 
genleşmeyi. yüzey ger i l imini veva 
'.vıızeıicrini ölçmeye veva muayeneye 
mahsus alet ve cihazlar: ısı. ışık ve ses 
ölçmeye veva muayeneye mahsus alcı ve 
cihazlar (pozmetreler dahil): mikrotomlar 

t ı.ız. sı 
kalibre 

ı ve elektrik sav açları (bunların 
cihazları dahil) 

Vksanı ve parçalar 

-Kul lanılan tüm girdi ler in ürünün ver aklığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sını t landır ı ldığı . 
- kulamlaıı tüm girdi ler in kısmetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının " o 4 ( f ı n ı 
geçmeyen 
imalat 

- Kul lanılan tüm girdi ler in ürünün ver 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sını l landınldığı . 
- kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "<>4lfını 
geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan tüm girdi ler in ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sıml landır ı ld ıûı . 
- kulandan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "» 4( l 'mı 
geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış l iyalının "o 4()'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "<> 4 l l ' ım 
eeçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi ler in kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o -40*im 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının " o 4 0 ' m ı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan it im girdi ler in kıy .metinin 
ürünün fabrika çıkış l iyal ının "«4i ı " ın ı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdi lerin kıynıelınıı 
ürünün fabrika çıkı? 
l iyalının "n25' in i 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının "o25' iut 
geçmeyen ıınalai 

Kullanılan tüm 
girdi lerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
fiyatının "n25' i ı ı i 
geçmeyen imalat 
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1 - Diğerleri 
1 • 

• 
• 

'Jl>2° 

'H)M\ 

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları. 
taksimetreler, nıilometreler. pedometreler 
ve benzerleri: hız göstergeleri ve 
takometreler (9014 ve 901? 
pozisyonundakiler hariç): stroboskoplar 

f leklriki miktarları ölçmeve veya 
| muayeneye mahsus osiloskop. spektrum 
| analizörleri ve diğer alet ve cihazları 
i ı902X pozisyonundaki elektrik sayaçları 
' harici: alla. beta. gama. X- ışını, kozmik 
j veya ıliğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye 
| \ ev a bulmav a mahsus alet ve cihazlar 

•Jll.îl Hu l'asılın herhangi bir yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan ölçme 
veya' muayene alet. cihaz ve makinaları: 
profil projektörleri 

'MM | < Momatik av ar ve kontrol alet ve cihazları 

'JtiVî "(i. fasılda ver alan makina. alet ve 
1 cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar 
! ıhtı basılın haşkayeriıule belirtilmeyen 

- ' \ ev a ver almayan) 

v 1 ;IMI 'M ı Saatler ve humarın aksam ve parçaları 

] aşağıda belirtilenler hariç: 

' ' l ı ı i j Diğer saatler 

' ' I ' 1 ' 1 ' \ıaı makinaları (tamamlanmış ve 
\ birleştirilmiş) 

' ' I I ' 1 1 anlamlanmış saat veya saat makinaları 
! ıhulçştirilnıemiş veya kısmen 
"bitleştirilnıiş) (şablonlar): 
lamaııılanmanıış saat makinaları 
(birleştirilmiş): saat ıııakinalarınııı 
taslakları 

| t.' ı v ev a 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "•« -10'ını 
geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen. 
imalat 

Kullanılan liiın girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış İnalının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyatının "n 4()"mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "« 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyatının % 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış riyalinin "o 40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "<ı.40"ını 
geçmeyen imalat 

-kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış fiyaiınııı "o 40'ını geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetiniıı kullanılan menşeli girdilerin 
kıymetini geçmeyen, 
imalat 

-kulandan tüm girdilerin kıymetinin ürünün 
fabrika çıkış liyatının "»40'ını geçmeyen. 
- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin 
kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin 
• kıymetini geçmeyen. 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "o40'ını 
geçmeyen ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde. 9114 
pozisyonunda sınıllaııdmlan girdilerin 
kıymetinin ürünün fabrika çıkış liyatının "« 
10' unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı. 
imalat 

' ,€f^f\ 

(4ı . 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
liyatının "».ılı'unu 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
liyatının "<oO'ıınıı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış 
liyatının 'V'd'unıı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tıinı 
g i rd i 1 er J£^"ıWWm$, < 

iirüu^mluftlŞkaijrıTifş^ ;:;. 
liv^niıf^oO'iMHÎ'' ''" 
uç\Miı>?<en ııtlâlai-v «-. , ',.' 
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I ı h ! (2) 

' ) | | | ! Saatlerin/artları ve bunların aksam ve 
] parçaları 
1 

'i\\2 Masa ve duvar saatlerinin /arıları \e bu 
1 asıldaki eşyaya ait henzeri /arılar \e 

j kınların aksam ve parçaları 

! 
| • 

i 

•)||.\ Saat kayışları ve hunların aksam ve 
| parçaları: 

- \di metalden olanlar (kaplanmış olsun 
olmasın) veya kıymetli metallerle 
kaplanmış olanlar 

-Diğerleri 

fasıl 92 i \ lü/ ik aletleri: bunların aksam, parça ve 
j aksesuarı 

i 

1 asıl l ' ı i Silahlar \e mühimmat: bunların aksam. 
| parça \e aksesuarı 

1 
> 1 asıl 94 i \lohiyalar: yatak takımları ve benzeri 

! doldurulmuş; eşya: tarifenin başka 
: v ..Tinde belirtilmeyen veya yer almayan 

aydınlatma cihazları: reklam lambaları. 
ı>ıklı labelalalar. ışıklı isim plakaları ve 
ben/erleri: prefabrik yapılar 

\ aşağıda belirtilenler hariç: 

> .'MIH \e 
> 9|iı.> 

\di metalden mobilya (Metrekare 
ağırlığı .'(10 uranı veya daha az olan 
dokusu/ pamuklu kumaş kaplanmış) 

- ' i 
1 

| 
- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aklıyı pozisyon ılışındakı herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı . 
- kullanılan tüm uırdilcrın kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyalımn "o40'mı 
geçmeyen 
imalat 

- Kullanılan liim girdilerin ıırıiniin yer 
aldığı po/ısyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı . 
- kullanılan tüm uırdilerın kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının ''.ı-lO'ım 
geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "<\ 40'mı 
geçmeyen imalat 

Kullanılan itim girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyalımn "n 50'siııi 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, 
ürünün fabrika çıkış liyalımn "n-10'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan lilın girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının "« 5<)°sini 
geçmeyen imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sııııllnııdırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sııııllandırıldıûı imalat. 
\ ey a 

9401 veya 940.1 po/isyoiılarıııdaki 
kullanılmaya ha/ır fornılardaki pamuklu 
mensucattan . 
- kıymeti ürünün fabrika çıkış kıymetinin 
"i>25'ini asmaması. 
- kullanılan diğer girdilerin menşeli olması 
ve 9401 veya 940.' pozisyonları dışındaki 
bir pozisyonda yer alması koşuluyla. 
imalat 

i 

(4ı 

Kullanılan nün 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı-
liyalımn "".îO'ııntı 
geçmeyen ıııuılai 

Kullanılan ilim 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı? 
liyatının """'O'uni! 
geçmeyen ıııuıi.ıt 

Kullanılan tüm 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı> 
liyalımn "ı>40'ını 
geçmeyen imalat 

Kullanılan lünı 
girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkı-
fiyatının "n40'ıııı 
geçmeyen imalat 

„^-**; , : :'~^-.«.,. 
d'"' ,} ''• f ' * •'.. 

v . ' ' • ' • ••• $ 
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| I arifenin başka serinde bclirtilnıe>cn 
! \ ey a ser almayan aydınlatma cihazları 
ı ı projektörler ve sahne projektörleri dahil) 
i \e lııınların aksam \e parçaları: tarifenin 

haşka yerinde belirtilmeyen veya yer 
i almayan şahit bir ışık kaynağına sahip 
| leklam lambaları. ışıklı isim tabelaları \e 

ben/eri eşya ve hu eşyanın aksanı \e 
parçaları 

l'retahıik yapılar 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürün Un fabrika tıkış fiyatının "'» 50'si 
geçmeyen imalat 

Kullanılan t um girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış llyatının ".« 50'si 
geçmeyen imalar 

< lyııneaklar. oyun \e spor mal/cmelcr: 
bunların aksam, parça \e aksesuarı 

asıûıda beiinileııler hariç: 

I )iğer oyuncaklar: eğlence anıacıy la 
küçültülmüş modeller \e benzeri 
modeller ıhareketli olsun olmasın): her 
Hır bilmeceler lpu//le) 

t lolf sopaları ve bunların aksamı 

Kullanılan Hini girdilerin ürünün yer aklığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

- Kullanılan ıüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat. 
Dununla birlikte, golf sopası başları 
yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş 
bloklar kullanılabilir. 

y I .IMI '"> j <,'eşııli mamul eşya 

i .ışığıda belirtilenler hariç; 

y '"' iı l iv | 'ı ı'nuılnıaya elverişli hayvansal, bitkisel 
y')(>H2 i ve mineral maddelerden eşya 

> '"ıiıî j Mipürgcler \e fırçalar (çalı süpürgesi \e 
! ben/erleri, zerdeva ve sincap kılından 
! ' apıiıııı fırçalar hariç), elle kullanılmaya 
i mahsus mekanik süpürgeler (molorlular 
j h.ırıçl. boya yastık ve ruloları, silecekler 
j \ e paspaslar 

'"'•15 . İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya 
ikiş dikmekte veya elbise ve 
vakkubılarmı lemiz.lenıekie kullandıkları 
.'vahal takımları 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve 
bunların diücr aksamı: düünıe taslakları 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı imalat 

Aynı pozisyonda yer alan yontulmaya 
elverişli 'işlenmiş' girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmeyen imalat 

Takımı oluşturan eşyalardan lıerbiri takım 
içerisinde olmaması halinde kendisine 
uygulanacak kuralı karşılamalıdır. 
.Ancak, menşeli olmayan girdiler kıymetleri 
takımın fabrika çıkış fiyatının "'«15' ini 
geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sınıllandırıldığı. 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının ".• 50'sini 
geçmeyen. .^n-..... 
imalat ./••'"' . , , > ' ; ' " ' \ , 

/ • • > s ' ' "' : ' • • • ' • . 

Jl'.,••:••-•'• \ 

f7i 
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(2) 

VM2 

\ % 13 

\ '«.14 

l-'asıl lJ7 

Yazı makinaları için şeritler ve ben/eri 
>cıitler (mürekkepli veva iz bırakacak 
şekilde başka surette hazırlanmışı 
(makaralı \eya kartuşlu olsun olmasın): 
ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kumlu veya kutusu/.) 

I'ie/o-aıeşlev ici yakmaklar 

Pipolar \e pipo lüleleri 

•s.'ınaı eserleri, kolleksivon eşyası \e 
arnikalar 

- Kullanılan lüm nirdilerin ürünün \er 
aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir 
po/ıs\onda sımllandıııldıüı . 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış liyatınm "i> 5()'sini 
geçmeyen 
imalat 
Kullanılan %I3 po/ısyonııncla yer alan lüm 
girdilerin Kıymeti ürünün fabrika çıkış 
liyatınm %30'uıuı geçmeyen imalat 

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün ver aldığı 
pozisyon dışındaki herhangi bir 
pozisyonda sımllaıulırıldığı imalat 

& i ' i 

'/ •! 
I , 

'I " 
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EK III 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.l DOLAŞIM BELGESİ İÇİN 
MÜRACAAT 

Basım Talimatı 

Her bir form 210x297 mm. ebadında olmalıdır: uzunlukta eksi 5mm. veya 
artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım 
boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 
"25gr/m2'den az olmamalıdır. Söz konusu form. mekanik ve kimyasal 
araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş 
desenli baskılı zemine sahip olmalıdır. 

Türkiye veya Polonya'nın yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya 
onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci 
durumda her bir form. onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form 
basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti 
taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısı/ 
bir seri numarası taşımalıdır. 

c 
152 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 301) 



- 1 5 7 

DOLAŞIM SERTİFİKASI 
1. İhracatçı (Adı. Açık adresi. Ülke) 

3. Malın Gönderildiği şahıs (Adı. Açık Adresi. Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR.1 No A 
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır. 

ıigılı ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız ) 

Ürünlerin menşei 
sayılan ülke, ülkeler 
grubu veya alanlar 

5. Vanş ülkesi veya 
ülkeler grubu 

Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 

8. Sıra No: Kolilerin marka ve işaretleri. Sayı ve türleri ; Eşyanın tanımı. 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer 
ölçüler (Litre, 
metreküp, v.s.) 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

11. GÜMRÜK VİZESİ 

Onavlanan Bevan 

hrac Belqesı' 

r'.ym 

Gtımruk İdaresi 

Düzenleyen Ülke veya Alan..... 

[İmza) 

12. İHRACATÇI BEYANI 
Aşağıda imzası bulunan ben. yukarıda 
belirtilen eşyanın bu belgenin 
düzenlenmesi için gerekli olan koşullara 
uygun olduğunu beyan ederim 
Yerve tarih 

y <<:•}• 

Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme olduğunu belirtiniz 

- Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz. 
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13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ: 

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü 
taıep edilir 

• . : . . . • . 

ı Yer ve tarın) 

14. KONTROLÜN SONUCU • 

Yapılan Kontrol bu sertifikanın ( ) | 

Belirtilen gumruk idaresince düzenlendiğini ve 
' içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir 

I I Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
l_ | vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara 

sakınız I 

(Yer ve tarın ı 

(İmza) 

( ) Uygun oıan kutuya (X) işareti koyunuz 

•NOTLAN 

Sertifikalar, silinmeler veya birbiri u/erine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Derişiklikler doğru olmayan kav uların 
üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır, Hoyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kışı 
larafımlaiı paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

Seııilikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde Önüne hir sıra numarası konulmalıdıı 
s,m maddenin hemen altına yatay hir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan \erler, sonradan hir eklemeyi imkansız kılmak 
üzere iptal edilmelidir. 

i • \ .ü.ır. ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sailay aeak velerli ayrıntılarla tanımlanmalıdır. 

î f ^ 

Ur 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU 

1. ihracatçı (Adı. AçıK adresi. Ülke) 

3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi. Ülke) (Tercihe Bağlı) 

EUR.1 No A 
Bu (ormu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur 

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)' 

4. Ürünlerin mensel 
sayılan ülke, Ülkeler 
grubu veya alanlar 

S. Varı; ülkesi veya 
ülkeler grubu 

6. aşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler 

8. Sıra No: Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri ; Eşyanın tanımı. 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler 
(Litre, metreküp, 

10. Faturalar 
(Tercihe 
Bağlı) 

Eşya ambalaılı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya "dökme' olduğunu belirtiniz. 

/ 

W ':-

V v'•:... 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı; 

l-ş\anm. ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN: 

l:ş\anm bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH: 

Asaüıdaki destekleyici belgeleri İBRAZA 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için .gerekli gördükleri her türlü 
destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü-\e 
yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT: 

Bu e>\ a için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
I derim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 

'''*'•.-. 

l " Örneğin: imalatta kullanılan ü. ..nlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin, ithal evrakı. dolaşım' $ 
sertifikaları, laturalar, imalatçı beyanları, vs. ./;> ,]• 
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EKIV 

Fatura Beyanı 

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. 
Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir. 

Türkçe Metin 

İşbu belge (Gümrük Onay No:...1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi 
açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin " tercihli menşeli maddeler olduğunu 
beyan eder. 

Lehçe Metin 

Eksporter produktö\v objetych tym dokumentem (upowaznienie \vladz celnyclı ur 
.... ') deklaruje. ze z \vyjqtkiem gdzie jest to \vyraznie okreslone. produkty te 
maja .. . : preferencyjne pochodzenie. 

İngilizce Metin 

The e\porter of the produets covered by tlıis document (customs authorization No 
... >) deekires that.'except \vhere other\vise clearly indicated. these produets a re of 

preferential origin2. 

(Yer ve Tarih) 

(İhracatçının imzası ve beyanı 
imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı 
şekilde yazılmalıdır.) 

" Fatura Beynin" bu Protokolün. 22. maddesi anlamında. ona\ lanmış ihracatçı tarafından yapıldığında. 
«na> lanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı onaylanmış ihraenıeı 
Liralından .yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli ve\a bu.bölüm. b<>ş 
bırakılmalıdır , . y ' ••/•:< •• - *<x 
I'millerin menşei belirtilmelidir. ,/ 
Belue iizeıinde'bilgi mevcutsa bu biluiler ihmal edilebilir. ;/ • 
ProtokoFiin 21(5). ir IJcsine bakınız. İlıracatçıııın imzalamasının islenmediği halleı'de.- imzadan 
ımıafivet. imzalavaıı: isminden de muat'ivet anlamına üelir. 
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I asıl 1 

Fasıl 2 

fasıl 3 

0401 ila 

y04>3 

0404 ila 

0504 

0511 

Fasıl 6-

D70.I ila 

y (1711) 

\ 071 1 

— 162 — 

EKV 

AS Fasılları ve Pozisyonları düzeninde listelenmiş, 

Madde 3 ve 4 hükümlerinin uygulanmayacağı 

Avrupa Topluluğu menşeli ürünler listesi 

. 

0402 

Yayıkaltı süt. pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer 
fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre 
edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın) 

0410 

0709 

Sebzeler, 0710.40 alt pozisyonunda yer alan tatlı mısır hariç 
(pişirilmemiş. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş. 
dondurulmuş) 

Geçici olarak konserve edilmiş, fakat bu halleriyle- •derhal 
yenilmeye elverişli olmayan sebzeler (örneğin. kük^rtQİöksit.ga/ı.v. 
kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veva flîser koruvucu \ 
erivikler içinde). (0711.90.30 pozisvonundaki tatlı rrfısır hariç) • •'% 

' '• •'•• ' . ' - - \ 7 1 
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0712 ila 0714 

Fasıl 8 • 

\ Fasıl 9 Kahve. çay. ve baharatlar (0903 pozisyonundaki Paraguay çayı 
hariç) 

Faşık 10 

Fasıl 11 

Fasıl 12 

y 1302 Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar 

1501 ila 1514 

y 1515 Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı ve fraksiyonları 
hariç) ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, .fakat 
kimyasal olarak değiştirilmemiş 

y 1516 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları 
(kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş. tekrar 
esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın. 
fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (hidrojene hini yağı (opalwa.\) 
hariç) 

y 1517 ve 
y 1518 Margarinler, suni eritilmiş domuz yağı "lard" ve diğer yenilen hazır 

katı yağlar 

> 1522 Yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların 
işlenmesinden meydana gelen artıklar (degra hariç) 

Fasıl 16 

1701 

>" 1702 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz. glikoz ve fruktoz dahil) 
(katı halde): ilave aroma.veya renk verici nKuklelejtv"k"atılniânıı.ş 
şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmaslîi):••.. 
karamel ( 1702.11.00. 1702.30.51. 1702.30.59.f\ 702.50.00 \i> \ 
1702.90.10 alt pozisyonlarındakiler hariç) <' •• 
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1703 

•1801 ve 1802 

y 1902 Makarnalar, doldurulmuş, ağırlık itibariyle %20'den fazla balık. 
yumuşakça, kabuklu hayvan veya diğer su omurgasızları, sosis ve 
benzerleri veya her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ 
dahil) 

y 200 L Hıyarlar ve kornişonlar, soğanlar, mango çetnisi. Capsicum cinsi 
biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç), mantarlar ve zeytinler 
(sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

2002 ve 2003 

y 2004 Diğer sebzeler ( sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki 
ürünler hariç) (flokon halindeki tatlı mısır ve un. ezme halindeki 
patatesler hariç) 

y 2005 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış 
veya konserve edilm > dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki 
ürünler hariç) (tatlı mısır ve un. ezme veya flakon halindeki patates 
hariç). 

2006 ve 2007 

\ 2008 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler. 
sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette 
hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) (yerfıstığı. 
palm mevvası içi. mısır, ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla 
nişasta içeren yer elması, tatlı patates ve benzeri yenilen bitki 
parçalan, asma yaprağı, şerbetçi otunun taze filizleri, ve yenilen' 
diğer bitki parçaları hariç) 

2009 ' • 

,̂ ';y?7 \̂ 
\2106 Tatlandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları $' !'•• •tf-',>: \̂  

2204 "••'• Tİ " 
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2206 

y 2207 Bu ekte listelenen tarım ürünlerinden elde edilen, alkol derecesi 
hacim itibariyle %80 veya daha tazla olan tağyir edilmemiş etil 
alkol 

y 2208 Bu ekte listelenen tarım ürünlerinden elde edilen, alkol derecesi 
hacim itibariyle"%80"den az olan tağyir edilmemiş etil alkol 

2209 

2401 

4501 

5301 ve 5302 

./S ' \ .t: V >* 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 122) 

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile 
İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları (1/359) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 3.6.1999 . 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG.0.11/196-342/2504 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve içtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1/847 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.11.1998 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.U1101-1433/6672 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.11.1998 

tarihinde kararlaştırılan "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

GEREKÇE 
1. "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme" 

(International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage-CLC), 1969 yılında imzalan
mıştır. Sözleşme, petrol taşıyan tankerler için zorunlu sorumluluk sigortası sistemini ihdas etmek
te, böylelikle herhangi bir petrol kirlenmesi durumunda bu kirlenmeden kaynaklanan hasarın gemi 
sahiplerince tazmin edilmesini öngörmektedir. Ülkemiz söz konusu Sözleşmeyi imzalamamıştır. 
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2. 1992 yılında imzalanan bir Protokol ile CLC Sözleşmesine köklü değişiklikler getirilmiştir. 
3. 1992 Protokolü ile yenilenen CLC Sözleşmesinin ana hükümlerini aşağıdaki şekilde sırala

mak mümkündür. 

- Sözleşmenin uygulama alanı, üye ülkelerin içsuları, karasuları ve Münhasır Ekonomik Böl
gelerinde meydana gelen petrol kirlenmesidir. 

- Sözleşmenin uygulama alanına sadece petrolün denize sızmasından sonra yapılacak temizle
me işlemleri değil, aynı zamanda bir kaza vuku bulduğu takdirde, taşınan petrolün denize sızmama
sı amacıyla alınacak önleyici tedbirler için de tazminat talep edilmesi girmektedir. 

- Sözleşme, taraf ülkelere, limanlarına giren ve çıkan gemilerden ve karasuları içerisindeki ter
minallere gelen ve giden gemilerden, Sözleşme uyarınca belirtilen sınırlar çerçevesinde sigorta et
tirildiklerini gösteren bir belge talep etme hakkını vermektedir. Bu sınır aşağıdaki şekilde belirlen
miştir. 

a) 5 000 gt'dan hafif gemiler için 3 milyon SDR (Special Dravving Rights) (4.3 milyon $) 
b) 5 000 - 140 000 gt'luk gemiler için 3 milyon SDR+her ilave ton için 430 SDR (604 $) 
c) 140 000 gt'dan büyük gemiler için 59.7 milyon SDR (85.8 milyon $) 
4. 1992 Protokolü ile yenilenen CLC Sözleşmesine taraf olunduğu takdirde, "zarar veren öder" 

prensibinden hareketle, içsularımızı, karasularımızı ve münhasır ekonomik bölgemizi içeren tüm 
deniz alanlarımızda petrol kirlenmesiyle ilgili bir kaza durumunda, kirlenmenin sebep olduğu zara
rın yanısıra, alınacak bütün koruma önlemlerinin masraflarının da tazmini mümkün olabilecektir. 

5. Böylelikle limanlarımızda ve denizlerimizde kirlenmeye karşı bir malî sorumluluk ve tazmi
nat sistemi getirilmiş olacaktır. 

Çevre Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Çevre Komisyonu 28.7.1999 
Esas No. : 1/359 

Karar No. : 4 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza 17.6.1999 tarihinde gönderilen "Petrol Kirliliğinden Doğan 
Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 28.7.1999 tarihinde yapılan ve Dışişleri, Adalet, Çevre, 
Maliye Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerinin hazır bulunduğu 5 inci toplantısında gö
rüşülmüş ve Tasarıyı onaylamak uygun bulunmuştur. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçilmiş ve Tasarı Bakan
lar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Ediz Hım Esvet Özdoğu 
İstanbul Ankara 
Sözcü Üye 

Sedat Çevik M. Güven Kar aharı 
Ankara Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122) 
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Üye 
Burhan İsen 

Batman 
Üye 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Üye 
Hakkı Oğuz Aykut 

Hatay 

Üye 
Metin Kocabaş 
Kahramanmaraş 

Üye 
Nural Karagöz 

Kırklareli 

Üye 
Nazif Topaloğlu 

Muğla 
Üye 

M. Yaşar Ünal 
Uşak 

Üye 
Ahmet Sünnetçioğlu 

Bursa 

Üye 
Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Üye 
Cahit Tekelioğlu 

İçel 

Üye 
Hasan Çalış 

Karaman 
Üye 

Hasan Özyer 
Muğla 

Üye 
Mükremin Taşkın 

Nevşehir 
Üye 

Hasan Suna 
Yalova 

ÇEVRE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 

İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 30.7.1999 

Esas No. : 11359 
Karar No. : 75 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşmeye Ka

tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 29 Temmuz 1999 tarihli 
11 inci birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşül
müştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122) 



- 4 -

Petrol taşımacılığı alanında zorunlu sorumluluk sigortası sistemini ihdas eden Tasan Komisyo
numuzca uygun bulunmuş, ekli çekincenin kaldınlmasına karar verildiğinden, 1 inci maddedeki 
"ekli çekince ve beyanla" ibaresi metinden çıkanlarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, boğazlanmızdan geçecek gemilerin verecekleri muhtemel zararlar dikkate 
alınarak Tasarının, içtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar ve
rilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

Kâmran İnan B. Suat Çağlayan 
Van izmir 

Sözcü 
Mehmet Kaya 

Kahramanmaraş 
Üye 

Müjdat Kayayerli 
Afyon 
Üye 

Hasan Erçelebi 
Denizli 

Üye 
M. Bedri încetahtacı 

Gaziantep 
Üye 

Azmi Ateş 
istanbul 

Üye 
Cevdet Akçalı 

Kütahya 

M. 
Üye 

Kâtip 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Üye 

Nesrin Ünal 
Antalya 

Üye 
Mahmut Erdir 

Eskişehir 
Üye 

Mustafa Yaman 
Giresun 

Üye 
Hüseyin Kansu 

istanbul 

Üye 
Basri Coşkun 

Malatya 

Necati Çetinkaya 
Manisa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZA
RARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU İLE İL
GİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KA
TILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 1992 Protokolü ile tadil edi

len "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Huku
kî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleş-
me"ye ekli çekince ve beyanla katılmamız uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN _ 

PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZA
RARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU İLE İL
GİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KA
TILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1.-1992 Protokolü ile tadil edi

len "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Huku
kî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleş-
me"ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
M. Gürde re 

Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
B. Kara 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

İçişleri Bakanı 
AT. Aktaş 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Uluğbay 

Ulaştırma Bakanı 
A. A. Denizolgun 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
Y. Topçu 

Turizm Bakanı 
/. Gürdal 

Millî Savunma Bak. ve Başb. Yrd. 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. Ş. Gürel 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Y. Topçu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Taşar 

Enerji ve Tabiî Kayn. Bakanı 
M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
R. Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Andican 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 

Adalet Bakanı V. 
K. Aktaş 

Maliye Bakanı 
Z. Temizel 

Sağlık Bakanı 
H. t. Özsoy 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
Prof. Dr. N. Çağan 

Kültür Bakanı 
/. Talay 

Çevre Bakanı 
Dr. /. Aykut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122) 



- 6 -

1992 PETROL KİRLİLİĞİNDEN 
DOĞAN ZARARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 

İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
Madde I. 
İşbu sözleşme anlamında: 
1. "Gemi" sözcüğü, dökme halde petrol türevlerini (hidrokarbür) taşımak üzere yapılmış ya da 

bu amaçla tadil edilmiş deniz gemisi ile her türlü deniz araçlarını anlatır; ancak başka yüklerle pet
rol türevleri (hidrokarbür) taşıyabilecek nitelikteki gemilerde, petrol türevi taşıdıkları zamanda ve 
böyle bir gemi dökme petrol türevinden arındırıldığı kanıtlanmış olmadıkça petrol türevi seferini iz
leyen seferleri sırasında bu konvarsiyona göre gemi kabul edilecektir. 

2. "Şahıs" sözü bütün gerçek kişileri veya devlet ve siyasî taksimatı dahil olmak üzere kamu 
hukuku veya hususi hukuk tüzel kişilerini ifade eder. 

3. "Donatan" sözü gemi sicilinde gemi adlarına kayıtlı bulunan kişi veya kişileri gemi sicilde 
kayıtlı değilse geminin mülkiyetine sahip bulunan şahıs veya şahısları ifade eder. Şu kadar ki gemi 
bir devletin mülkiyetinde olup da bu devlette donatan veya gemi işletme müteahhidi olarak müsec-
cel bulunan bir şirket tarafından işletilmekte ise "Donatan" sözü bir şirket anlamına gelir. 

4. "Sicil Devleti" müseccel gemilerde geminin sicilinde kayıtlı bulunduğu devleti müseccel ol
mayan gemiler bakımından ise geminin kaynağını taşıdığı devleti ifade eder. 

5. "Petrol" sözü gemide yük olarak veya geminin yakıt tanklarında taşınmakta olan dayanıklı 
(buharlaşma derecesi yüksek) Hidrokarbonları özellikle ham petrol, fuel-oil, ağır dizel yağı ve gres 
yağı gibi mineralleri ifade eder. 

6. "Kirlenme zaran"nın anlamı: 
a) Gemiden nerede olursa olsun sızan veya bırakılan hidrokarbonların sebep olduğu kirlenme

den, hidrokarbonu taşıyan gemi dışında meydana gelen bütün ziyan veya zararları ifade eder, bu bo
zulmadan kaynaklanan kâr kaybının dışındaki çevre bozulması için tazminatın, fiilen yapılan veya 
yapılacak olan eski haline döndürme ile ilgili makul tedbirlerin maliyetlerine sınırlandırılması şar
tıyla; 

b) Korunma tedbirlerinin masrafları ve bu tedbirlerin sebep olduğu ziyan veya zararlar da bu
na dahildir. 

7. "Korunma tedbirleri" bir hadisenin vukuundan sonra kirlenme zararlarını önlemek veya sı
nırlı tutmak için herhangi bir şahıs tarafından alınan makul tedbirleri ifade eder. 

8. "Hadise" kirlilik zararına neden olan veya bu tür hasar ile ilgili ciddi ve ağır tehdit oluştu
ran aynı menşeli her türlü olayın ortaya çıkışı veya olaylar dizisi anlamında olacaktır. 

9. "Örgüt" sözcüğü Uluslararası Denizcilik Örgütünü ifade eder. 
10. 1969 Sorumluluk Sözleşmesi 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumlulu

ğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme anlamındadır. Bu Sözleşmenin 1976 Protokolünde taraf olan 
Devletler için, bu ifade, bu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesini içeriyor kabul 
edilecektir. 

Madde II 
İşbu Sözleşme münhasıran aşağıdakilere uygulanacaktır: 
(a) aşağıdaki yerlerde neden olunan kirlenme zararına: 
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(i) Âkit Taraflardan birisinin kara suları dahil, ülkesinde; ve 

(ii) Uluslararası hukuka göre belirlenen Âkit Tarafın münhasır ekonomik bölgesinde, veya, 
Âkit Taraf böyle bir bölge belirlememişse, bu Devlet tarafından uluslararası hukuka göre belirlen
miş ve kara sularının ölçüldüğü hattan itibaren 200 deniz mili uzanan kara sularının ötesinde ve bi
tişiğindeki bölgede; gelen kirlenme zararları ile bu zararları önlemek veya sınırlı tutmak için alınan 
korunma tedbirleri hakkında caridir. 

(b) bu zararların önlenmesi veya en aza indirgenmesi için alınan önleyici tedbirlere. 

Madde III 
1. Bu hadise neticesinde geminin sebep olduğu bütün kirlenme zararlarından bu maddenin 2 ve 

3 üncü paragraflarındaki haller hariç geminin hadise zamanındaki donatanı, hadise bir olaylar dizi
sinden oluşuyorsa ilk olay tarihindeki donatanı mesuldür. 

2. Donatan kirlenme zararının: 

a) Bir harp düşmanlık, iç savaş veya ayaklanma hareketi yahut önlenmesi ve kaçınılması kabil 
olmayan anormal bir tabiat hadisesi sonucu olduğunu, veya 

b) Münhasıran üçüncü bir şahsın zarar verme kasdiyle vukubulan bir hareket veya ihmalinin 
sonucu olduğunu,veya 

c) Münhasıran bir hükümetin yahut fener veya sair seyir yardımcılarının bakımından sorumlu 
bir merciin bu görevinin yerine getirilmesindeki bir ihmali veya başkaca nizamlara aykırı bir fiili 
sonucu olduğunu, ispat ederse mesul olmaz. 

3. Donatan kirlenme zararının kısmen veya tamamen, zarar gören şahsın zarar verme kasdiyle 
vuku bulan bir hareket veya ihmalinden yahut başkaca bir kusurundan ileri geldiğini ispat ederse bu 
şahsa karşı mesuliyetten kısmen veya tamamen aynı tutulabilir. 

4. Donatandan kirlenme zararları sebebiyle tazminat, ancak bu sözleşme hükümleri dairesinde 
talep edilebilir. İşbu maddenin 5 inci paragrafına tabi olarak aşağıdaki görevlerden, hasarın, zarar 
verme kasdiyle veya dikkatsizce ve zarara sebep olabileceğinin bilinciyle yaptıkları kişisel bir ha
reket veya ihmalden kaynaklanmaması koşuluyla, ne bu Sözleşmeye ne de başka bir sebebe müste
niden kirlenme zararları sebebiyle tazminat talep edilemez. 

(a) Donatanın hizmetlileri veya acentaları veya mürettebatı; 
(b) Mürettebatın dışında gemi için hizmet veren kaptan veya diğer bir şahıslar; 
(c) Herhangi bir gemi kiracısı (nasıl tanımlandığına bakılmaksızın, bare boat kiracısı dahil), ge

mi müdürü veya işletmecisi; 
(d) Donatanın izni ile veya yetkili kamu merciinin talimatı ile kurtarma operasyonları ifa eden 

herhangi bir şahıs; 
(e) Önleyici tedbirler alan her bir şahıs; 
(f) Alt paragraf (c), (d) ve (e)'de belirtilen hizmetliler veya şahıs acentaları. 
5. İşbu sözleşme donatanın üçüncü şahıslara rücu haklarına halel getirmez. 

Madde IV 
Bir hadise iki veya daha fazla geminin karışmasıyla olduğu zaman ve bundan kirlenme zarar

ları meydana gelirse söz konusu bütün gemilerin donatanları yeterli bir emniyetle ayrılabilmesi 
mümkün olmayan bütün zararlardan, madde IlI'ün hükümleri saklı olmak kaydıyla müteselsilen 
mesul olurlar. 
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Madde V 
1. Bir gemi donatanı, işbu Sözleşme uyarınca herhangi bir olay ile ilgili sorumluluğunu, aşağı

daki şekilde hesaplanan toplam bir meblağla sınırlamak hakkına haizdir. 
(a) 5,000 tonaj biriminin üzerinde olmayan bir gemi için 3 milyon hesap birimi; 
(b) 5,000 tonaj biriminin üzerindeki bir gemi için, (a) alt paragrafında belirtilen meblağa ilave

ten her bir ilave tonaj birimi için 420 hesap birimi; bununla birlikte, bu toplam meblağın her durum
da 59,7 milyon hesap birimini geçmemesi şarttır. 

2. Donatanın, kirlilik zararının bu donatanın, bu tür bir zarara neden olmak için kasıtlı, veya ih
mali ve bu zararın mehtemelen sonuçlanacağını bilerek işlediği şahsi eylemi veya eylemsizliğinden 
kaynaklandığı ispatlanırsa, işbu Sözleşme altındaki sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olma
yacaktır. 

3. Bu maddenin 1 inci paragrafında öngörülen sınırlamadan istifade edebilmek için donatan, 
IX uncu madde gereğince ülkesinde dava açılacak olan Âkit Devletlerden herhangi birinin mahke
mesinde veya yetkili diğer bir merciinde veya böyle bir dava açılmamışsa, Madde IX uyarınca bir 
işlem yapılabilecek Âkit Tarafların bir mahkemesi veya selahiyet sahibi merciinde kendisinin tüm 
mesuliyet miktannea bir fon tesis etmek zorundadır. Fon, hesaplanan meblağın depo edilmesi ya
hut bir banka garantisi mevzuatına göre şeyanı kabul ve mahkeme veya diğer yetkili mercice ye
terli sayılacak başka bir garantinin ibrazı suretiyle olunabilir. 

4. Fon, zarar görenler arasında sabit olan alacakları nispetinde paylaştırılır. 
5. Fon paylaştırılmadan önce söz konusu hadiseden dolayı kirlenme zararları için tazminat öde

yen donatan yahut müstahdem veya görevli bir şahsı veya sigortacısı yahut ona başkaca malî gü
vence vermiş olan kişi, tazminat alan şahsın işbu sözleşme uyarınca haiz bulunduğu haklara tediye 
miktannea halef olur. 

6. Bu maddenin 5 inci paragrafında öngörülen halefiyet hakkı, olayda uygulanacak millî kanun 
cevaz verdiği takdirde, paragrafta zikredilenlerden başka bir şahıs tarafından dahi kirlenme zararla
rı yüzünden ödediği tazminat için kullanılabilir. 

7. Donatan veya diğer bir şahıs fonun paylaşılmasından önce tediyede bulunması halinde 5 ve
ya 6 ncı paragrafa göre halefiyet hakkını haiz bulunacağı bir tazminatı kısmen veya tamamen daha 
sonraki bir tarihte ödemek zorunda kalabileceğini ispat ederse ülkesinde fon tesis olunan devletin 
mahkemesi veya sair yetkili mercii kendisinin sözü edilen daha sonraki bir tarihte fondan talepte 
bulunabilmesini teminen yeterli bir meblağın saklı tutulmasını emredebilir. 

8. Donatanın kirlenme zararlarını önlemek veya sınırlı tutmak için isteyerek yaptığı makul 
masraf ve fedakârlıklar kendisine fon üzerinde diğer alacaklılarla eşit haklar bahşeder. 

9 (a) İşbu Maddenin 1. paragrafında anılan "hesap birim", Uluslararası Para Fonu tarafından 
tanımlanan Özel Çekme Hakkı anlamındadır. Paragraf l'de belirtilen meblağlar, paragraf 3'te anı
lan fonun oluşturulması tarihinde Özel Çekme Hakkına referansla bu para birimi değeri esasına gö
re ulusal para birimine dönüştürülecektir. Özel Çekme Hakkı açısından, Uluslararası Para Fonu 
üyesi olan Âkit Taraf bir Devletin ulusal para birim değeri, operasyon ve işlemler için söz konusu 
tarihte yürürlükte olan Uluslararası Para Fonunca uygulanan değerlendirme yöntemine göre hesap
lanacaktır. Özel Çekme Hakkı açısından, Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan bir Âkit Taraf Dev
letin ulusal para birimi değeri, bu Devlet tarafından belirlenen şekilde hesaplanacaktır. 

9 (b) Bununla beraber, Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan ve kanunu, 9 (a) paragrafı hü
kümlerinin uygulanmasına müsaade etmeyen bir Âkit Taraf Devlet, işbu Sözleşmenin onayı, kabulü, 
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tasvibi veya Sözleşmeye giriş tarihinde veya bu tarihten sonraki herhangi bir tarihte, 9 (a) paragra
fında anılan hesap biriminin 15 altın franga eşit olacağını beyan edebilir. Bu paragrafta anılan altın 
frank, 900/1000 ayarında 65.5 miligram saf altın karışımına karşılık gelmektedir. Altın frangın ulu
sal para birimine dönüştürülmesi, ilgili Devlet kanununa göre yapılacaktır. 

9 (c) 9 (a) paragrafının son cümlesinde belirtilen hesaplama ve 9 (b) paragrafında adı geçen dö
nüştürme, 9(a) paragrafının ilk üç cümlesinin uygulamasından kaynaklanacak paragraf 1 'deki meb
lağların, Âkit Taraf Devletin ulusal para biriminde mümkün olduğu kadar gerçek aynı değeri ifade 
edecek şekilde yapılacaktır. Âkit Taraflar, işbu Sözleşme onayı, kabulü, tasvibi veya Sözleşmeye 
giriş belgesi verildiğinde ve bunlardan herhangi birisinde bir değişiklik olduğuna, paragraf 9 (a)'ya 
göre hesaplama şeklini veya 9 (b) paragrafındaki dönüştürme sonucunu, durum hangisini gerektiri
yorsa, belgenin yatırılacağı yer ile görüşecektir. 

10. İşbu Maddenin amacı için, gemi tonajı, 1969 Gemileri Tonaj Ölçümü ile ilgili Uluslarara
sı Sözleşmenin Ek I'de belirtilen tonaj ölçme düzenlemelerine göre hesaplanacaktır. 

11. Sigortacı veya malî güvence veren kişiler, işbu maddeye göre gemi donatamyla eşit şartlar 
veya aynı hukukî etkiye sahip olmak üzere bir fon oluşturma hakkına haizdirler. Paragraf 2 uyarın
ca, donatan, sorumluluğunu sınırlandırma hakkına haiz olmasa bile, böyle bir fon kurulabilir, ancak 
bu fon kurma, bu durumda donatan aleyhine talepte bulunacak talep sahiplerinin haklarına zarar 
vermeyecektir. 

Madde VI 
1. Donatan hadiseden sonra Madde V gereğince bir fon tesis eder ve mesuliyetini sınırlamak 

hakkını da haiz bulunursa: 

a) Bu hadiseden doğan kirlenme zararları sebebiyle hiç bir tazminat hakkı donatanın başka 
malları üzerinde istimal edilemez. 

b) Her Âkit Taraf Devletin mahkemesi veya sair yetkili mercii, hadiseden doğan kirlenme za
rarları sebebiyle ileri sürülen bir tazminat alacağı için haczedilmiş olan gemi veya donatanın diğer 
mallarını keza böyle bir haczi önlemek maksadıyla verilmiş olan tazminat veya başkaca garantileri 
serbest bırakır. 

2. Yukarıdaki hükümler ancak alacaklının fonu idare eden mahkemeye başvurulabilmesi ve fo
nun da gerçekten onun alacağını ödemede kullanılabilmesi şartları ile caridirler. 

Madde VII 
1. Âkit bir Devlette müseccel olup da dökme olarak 2000 tondan fazla hidrokarbon yükü taşı

yan donatanı, işbu sözleşmeye müsteniden kirlenme zararlarından mesuliyetini karşılamak üzere bir 
sigorta yaptırmak yahut bir banka garantisi veya enternasyonel bir tazminat fonunca Madde V, 1 in
ci paragrafında tespit olunan mesuliyet sınırlarına uygun olarak tanzim olunmuş bir sertifika gibi 
başkaca bir malî güvence vermekle mükelleftir. 

2. Âkit Taraf Devletin ilgili mercii, paragraf 1 şartlarına uyulduğunu tespit etmesinden sonra 
her bir gemiye, işbu Sözleşme hükümlerine göre, sigorta veya diğer malî teminatın yürürlükte ol
duğunu belirten bir belge verilecektir. Bir Âkit Taraf Devlette tescilli bir gemi ile ilgili olarak, bu 
belge, geminin sicile kayıtlı olduğu Devletin ilgili mercii tarafından verilecek veya tasdik edilecek; 
bir Âkit Taraf Devlette tescilli olmayan bir gemi ile ilgili olarak, bu belge, herhangi bir Âkit Tara
fın ilgili mercii tarafından verilebilir veya tasdik edilebilir. Bu belge, ekte verilen model formunda 
olacak ve aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır: 

(a) gemi adı ve tescil limanı; 
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(b) gemi donatanının adı ve merkez iş yeri 
(c) teminat türü; 

(d) sigortacının veya teminatı veren şahsın adı ve merkez işyeri, ve uygun olduğunda, sigorta 
veya teminatın düzenlendiği iş yeri; 

(e) belgenin geçerlilik süresi, bu süre sigorta veya diğer teminatın geçerlilik süresinden uzun 
olmayacaktır. 

3. Tasdik edilen belgeler, veren Devletin resmî dili veya dillerinde olacaktır. Kullanılan dil ne 
İngilizce ne de Fransızca değilse, metin, bu dillerden birisine çevirisini içerecektir. 

4. Belge, gemi güvertesinde bulundurulacak ve bir nüshası, gemi sicil kayıtlarını tutan merci
lere verilecek veya gemi bir Âkit Taraf Devlette tescilli değilse, belgeyi veren veya tasdik eden mer
cilere verilecektir. 

5. Bir sigorta veya diğer malî teminat, işbu Maddenin 2. paragrafında belirtilen geçerlilik sü
resinin dolması nedeninin dışında başka bir nedenle, fesih ihtarının, işbu Maddenin 4. paragrafında 
belirtilen yetkililere verilmesi tarihinden itibaren 3 ay önce sona ererse, belge bu yetkili mercilere 
teslim edilmedikçe veya söz konusu süre içinde yeni bir belge düzenlenmedikçe, bu sigorta veya di
ğer malî teminat, işbu Madde şartlarını karşılamayacaktır. Bu hükümler, benzer olarak, işbu Mad
de şartlarını artık karşılamayan sigorta veya teminatlardaki her türlü değişikliğe de uygulanacaktır. 

6. Sicil Devleti, işbu Madde hükümlerine bağlı olarak, belge düzenleme ve geçerliliği şartları
nı tespit edecektir. 

7. Paragraf 2'ye göre bir Akit Taraf Devletin bir mercii tarafından verilen veya tasdik edilen 
belgeler, işbu sözleşme amaçları için diğer Âkit Taraflarca kabul edilecek ve Âkit Taraf Devlette 
tescilli olmayan bir gemi ile ilgili olarak verilmiş veya tasdik edilmiş olsa bile, kendileri tarafından 
verilen veya tasdik edilen belgelerle aynı geçerlikteymiş gibi kabul edeceklerdir. Bir Âkit Taraf 
Devlet, belgeyi düzenleyen veya tasdik eden Devletin, Belgede adı geçen sigortacı veya garantörün, 
işbu Sözleşme ile getirilen yükümlülükleri karşılayabilme kabiliyetinde olduğu kanaatinde olup ol
madığı hususu ile ilgili olarak herhangi bir tarihte görüşme talebinde bulunabilir. 

8. Kirlenme zararının tazmini ile ilgili her talep, doğrudan sigortacı veya gemi donatanın kirli
lik zararı sorumluluğu için malî teminat sağlayacak diğer şahıs aleyhine yapılabilir. Böyle bir du
rumda, davalı, donatan, Madde V, paragraf 2'ye göre sorumluluğunu sınırlama hakkına haiz olma
masına rağmen, Madde V, paragraf l'de belirtilen sorumluluk sınırlamalarından yararlanabilir. 

9. Birinci paragraf uyarınca bir sigorta akdi ve başkaca teminat gösterilmesi suretiyle tesis olu
nan fon münhasıran işbu sözleşmelerden olağan tazminat alacaklarının tesviyesine tahsis olunur. 

10. Âkit Devletler kendi bayraklarını taşıyan ve bu madde hükümlerine tabi olan gemilere iş
bu maddenin 2 veya 12 nci paragrafı uyarınca düzenlenmiş bir sertifikaya sahip bulunmadıkça, ti
carî faaliyette bulunma izni vermezler. 

11. İşbu madde hükümleri bağlı kalmak üzere, her Âkit Devlet dökme halinde 2000 tondan faz
la hidrokarbon yükü taşıyan ve ülkesi dahilinde bir limana gelen veya onu terk eden veya açıkta ka
ra suları dahilinde bir yükleme boşaltma yerine gelen veya onu terk eden gemilerin, hangi memle
ket sicilinde kayıtlı bulunursa bulunsunlar, 1 inci paragraf hükümlerine uygun bir sigorta yapmala
rını veya sair malî güvence göstermelerini millî mevzuatiyle sağlar. 

12. Âkit bir Devletin mülkiyetinde olup da sigorta veya sair malî güvencesi bulunmayan gemi
lere bu maddenin ilgili hükümleri uygulanmaz; ancak böyle bir gemi, Sicil Devletinin yetkili ma-
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kamlarınca düzenlenmiş ve geminin söz konusu devlete ait ve mesuliyetinin de Madde V'in 1 inci 
paragrafında tespit olunan sınırlar dahilinde karşılanmış olduğunu gösteren bir belgeyi hamil olmak 
zorundadır. Belge imkân nispetinde 2 nci paragraftaki örneğe uygun olacaktır. 

Madde VIII 

İşbu sözleşmede öngörülen tazminat hakları zararın vukuundan itibaren üç sene içinde dava 
edilmedikleri takdirde düşerler. Zarara sebep olan hadise tarihinden itibaren altı sene geçtikten son
ra artık hiç bir dava açılamaz. Hadise birden çok aşamada gerçekleşmişse, altı senelik süre birinci 
aşama tarihinde işlemeye başlar. 

Madde IX 

1. Bir hadise, kara suları veya Madde H'de belirtilen bir saha dahil bir veya birden çok Âkit 
Devletin ülkesinde kirlenme zararlarına sebep olur yahut kirlenme zararlarını önlemek veya sınırlı 
tutmak için karasuları veya sahaları dahil olmak üzere böyle bir ülkede korunma tedbirleri alınmış 
bulunursa tazminat davaları ancak söz konusu Âkit Devlet veya Devletlerin mahkemelerinde açıla
bilir. Bu gibi davalardan davalı münasip bir süre içinde haberdar edilir. 

2. Âkit Devletlerden her biri bu gibi tazminat davalarını hükme bağlayabilmek üzere mahke
melerine gerekli yetkiyi sağlar. 

3. Beşinci madde gereğince fon tesisinden sonra ülkesinde fon tesis olunan devletin mahkeme
leri fonun taksim ve tevziine ait bütün meselelerde hassen yetkilidirler. 

Madde X 
1. IX'uncu Maddeye göre yetkili olan bir mahkemeden sadır olan ve menşei memleketinde 

aleyhine adlî kanun yollarına başvurulması artık mümkün bulunmayan kabili icra bir hüküm bütün 
Âkit Devletlerce tanınır, meğer ki 

a) Hüküm hileli bir şekilde istihsal edilmiş olsun, veya 
b) Davalı münasip bir süre içinde davadan haberdar edilmemiş ve mahkemede kendisine sa

vunma imkânı verilmemiş bulunsun. 
2. Birinci paragraf uyarınca tanınan ilam, Âkit Devletlerden her birinde mezkûr devlet tarafın

dan öngörülen merasim yerine getirilir getirilmez kabili icra olur. Bu merasim, esas hakkında yeni
den inceleme yapılmasına izin veremez. 

Madde XI 
1. İşbu sözleşme hükümleri savaş gemileri ile bir devlete ait veya onun tarafından işletilmekte 

olup da söz konusu devrede münhasıran gayrı ticari bir devlet hizmetine tahsis edilmiş olan gemi
ler hakkında kabili tatbik değildirler. 

2. Bir Âkit Devlete ait olup da ticari maksatla kullanılan gemilerden dolayı her Âkit Devlet 
Madde IX'da zikrolunan mahkemelerde dava olunabilir; böyle bir halde davalı, egemen bir devlet 
sıfatıyla haiz bulunduğu bütün savunmalardan feragat eder. 

Madde XII 
İşbu Sözleşme, imzaya açıldığı tarihte yürürlükte olan veya imzaya, onaya veya girmeye açı

lan Uluslararası Sözleşmeleri -sadece bu Sözleşmelerin işbu Sözleşme ile ihtilaflı olduğu kapsam
da olmak üzere- üstünde olacaktır; bununla birlikte, işbu Maddedeki hiçbir şey, Âkit Taraf Devlet
lerin, Âkit Taraf olmayan Devletlere karşı, bu Uluslararası Sözleşmelerden kaynaklanan vecibele
rini etkilemeyecektir. 
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MaddeXIIbis 

Geçici hükümler 

Bir Devlet, bir olay tarihinde hem işbu Sözleşmeye hem de 1969 Sorumluluk Sözleşmesine Ta
raf olunması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 

(a) İşbu Sözleşme kapsamı içinde bir olay kirlenme zararına neden olduğu durumda, işbu Söz
leşme altındaki yükümlülük, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca da bu yükümlülüğün ortaya 
çıkması halinde ve çıktığı ölçüde, kaldırılmış addedilecektir. 

(b) Bir olayın işbu Sözleşme kapsamı içinde kirlenme zararına neden olduğu ve söz konusu 
Devlet hem işbu Sözleşmeye hem de 1971 Petrol Kirlilik Hasarının Tazmini için bir Uluslararası 
Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye taraf olduğu durumda, işbu Maddenin (a) alt pa
ragrafının uygulanmasından sonra kalan sorumluluk, işbu Sözleşme uyarınca, söz konusu 1971 söz
leşmesinin uygulanmasından sonra tazmin edilmeyen kirlenme zararı ölçüsünde ortaya çıkacaktır; 

(c) İşbu Sözleşmenin Madde III, paragraf 4 uygulamasında, "işbu Sözleşme" ifadesi, hangi du
rum uygunsa, işbu Sözleşme veya 1969 Sorumluluk Sözleşmesi olarak yorumlanacaktır; 

(d) İşbu Sözleşmenin Madde V, paragraf 3'ün uygulanmasında, oluşturulacak fonun toplam 
miktarı, işbu Maddenin (a) alt paragrafına göre ödenmiş kabul edilecek meblağ oranında azaltıla
caktır. 

Madde XII ter 
Nihai maddeler 

İşbu Sözleşenin nihai maddeleri, 1969 Sorumluluk Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Pro
tokolünün 12 ila 18 arasındaki Maddeleri olacaktır. İşbu Sözleşmedeki Âkit Taraflar ile ilgili refe
ranslar, belirtilen Protokol Tarafı Devletlerce referans olarak alınacaktır. 

NİHAİ MADDELER 
1969 Sorumluluk Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolünün 

12 ila 18 arasındaki maddeleri 
Madde 12 
İmza, onay, kabul, tasdik ve girme 

İşbu Protokol, Londra'da 15 Ocak 1993'ten 14 Ocak 1994 tarihine kadar imzaya açık olacak
tır. 

2. Paragraf 4'e tabi olarak, Her Devlet 

(a) onay, kabul veya tasdik şartına bağlı olarak imzadan sonra onay, kabul veya tasdik etmek
le veya; 

(b) Katılmakla, bu Protokole taraf olabilir. 
3. Onaylama, kabul, tasdik veya katılma usulüne uygun bir belgenin Örgüt Genel Sekreterine 

tevdi suretiyle olur. 
4. 1971 Petrol Kirliliği Zararının tazmini için bir Uluslararası Fonun Kurulması ile ilgili Ulus

lararası Sözleşmeye (Bundan sonra kısaca "1971 Fon Sözleşmesi" olarak anılacaktır) Taraf olan her 
Devlet, işbu Protokol bu Devlette yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girmesini iptal etmedikçe, bu 
Sözleşmeye değişiklik getiren 1992 Protokolünü onaylar, kabul eder, tasdik eder veya Protokole ka
tılırsa, işbu Protokolü onaylayabilir, kabul tasdik edebilir veya Protokole katılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122) 



- 13 -

5. Bu Protokole (1992) taraf olan ancak 1969 Sorumluluk Sözleşmesine Taraf olmayan bir 
Devlet, 1969 Sözleşmesine o şekliyle taraf olan diğer devletlere karşı Sözleşme'nin bu Protokolle 
değiştirilmiş şekliyle bağlı olacak, fakat 1969 Sözleşmesine o şekliyle taraf olanlara karşı Sözleş
menin bu şekliyle bağlı olmayacaktır. 

6. İşbu Protokolle değişik 1969 Sorumluluk Sözleşmesinin bir değişikliğinin yürürlüğe girme
sinden sonra verilen onay, kabul, tasdik veya katılma belgesi, bu değişiklikle değiştirilen Sözleşme
ye uygulanacak olarak kabul edilecektir. 

Madde 13 
Yürürlüğe giriş 

1. İşbu Protokol, her birisinin en az bir milyon birimlik gros tanker tonaja sahip olan dört Dev
let dahil on Devletin Örgüt Genel Sekreterine onay, kabul, tasdik veya katılma belgesi verdiği ta
rihten sonra oniki ay içinde yürürlüğe girecektir. 

2. Bununla birlikte, 1971 Fon Sözleşmesinde Taraf olan her Devlet, işbu Protokol ile ilgili 
onay, tasdik, kabul veya katılma belgesini verdiği tarihte, bu belgenin, 1971 Fon Sözleşmesini de
ğiştiren 1992 Protokolünün 31. Maddesinde belirtilen altı aylık sürenin sonuna kadar işbu Madde
nin amaçları için yürürlükte olmadığından kabul edileceğini beyan edebilir. 1971 Fon Sözleşmesin
de Taraf olmayan ancak 1971 Fon Sözleşmesini değiştiren 1992 Protokolü ile ilgili onay, kabul, tas
dik veya katılma belgesini veren bir Devlet, ayrıca aynı zamanda işbu paragrafa göre de bir beyan
da bulunabilir. 

3. Bir önceki paragrafa göre bir beyanda bulunan her Devlet, bu beyanını, Örgüt Genel Sekre
terine hitaben verilen bir ihbarla geri çekebilir. Bu geri çekme ihbarında bulunan Devletin işbu Pro
tokol ile ilgili onay, kabul, tasvip veya girme belgesini ihbar tarihinde vermiş olmasının kabul edi
leceği kaydıyla, bu geri çekme, ihbarın alındığı tarihte yürürlüğe girer. 

4. Yürürlüğe girmesi ile ilgili paragraf l'deki şartlar karşılandıktan sonra, Protokolü onayla
yan, kabul, tasdik eden veya giren her Devlet için, işbu Protokol, ilgili belgenin bu Devletçe veril
mesi tarihinden sonra on iki ay içinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 14 

Revizyon ve değişiklik 
1. Örgüt, 1992 Sorumluluk Sözleşmesini revizyon veya tadili maksadıyla bir Konferansı top

lantıya çağırılabilir. 
2. Âkit Devletlerden en az üçte birinin talebi üzerine Örgüt, Âkit Devletleri 1992 Sorumluluk 

Sözleşmesinin revize edilmesi veya tadili maksadıyla bir Konferansa çağırır. 

Madde 15 
Tahdit miktarları değişiklikleri 
1. Âkit Taraf Devletlerin en az üçte birinin talebi üzerine, işbu Protokolle değiştirilen 1969 So

rumluluk Sözleşmesinin Madde V, paragraf l'de belirtilen sorumluluk sınırlamalarının değiştiril
mesi ile ilgili teklif, Genel Sekreter tarafından bütün Örgüt Üyelerine ve bütün Âkit Taraflara gön
derilecektir. 

2. Yukarıda belirtildiği şekilde önerilen ve gönderilen her türlü değişiklik, gönderme tarihin
den sonra en az altı ay sonraki bir tarihte değerlendirilmesi için Örgütün Hukuk Komitesine sunu
lacaktır. 
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3. Örgüt üyesi olsun veya olmasın, işbu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesin
de Taraf olan Bütün Devletler, değişikliklerin değerlendirilmesi ve kabulü ile ilgili Hukuk Komite
sinin çalışmalarına katılma hakkına sahip olacaktır. 

4. Değişiklikler, Âkit Tarafların en az yarısının oylamada bulunması şartıyla, Hukuk Komite
sinde hazır bulunanlar ve oylamaya katılan Âkit Tarafların Devletlerin üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilecektir. 

5. Sınırlamaların değiştirilmesi ile ilgili bir teklif işlemlerinde, Hukuk Komitesi, olayların gö
rülmesini ve özellikle bu olaylardan kaynaklanan zarar miktarını, para değeri erindeki değişiklikle
ri ve önerilen değişikliğin sigorta maliyeti üzerindeki etkisini dikkate alacaktır. Ayrıca, işbu Proto
kolle değiştirilen Sözleşmenin V. Maddesi 1. paragraftaki limitler ile 1992 Petrol Kirliliği Zararla
rının Tazmini için bir Uluslararası Fon Kurulması ile ilgili Uluslararası/Sözleşmesinin 4. Maddesi 
4. paragrafında belirtilen limitler arasındaki ilişkiyi dikkate alacaktır. 

6 (a) işbu Madde altındaki sorumluluk sınırlamalarının hiçbir değişikliği, 15 Ocak 1998 tari
hinden önce veya işbu Madde altındaki önceki değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra beş yıl
dan az bir süre içinde değerlendirilemez. İşbu Madde altındaki hiçbir değişiklik, işbu Protokolün 
yürürlüğe girmesinden önceymiş gibi kabul edilmeyecektir. 

(b) Hiçbir limit, 15 Ocak 1993'ten itibaren bileşik bir esas üzerinden hesaplanan yılda yüzde 6 
artırılan, işbu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesinde belirlenen limite karşılık ge
len miktarı geçecek şekilde artırılamaz. 

(c) Hiçbir limit, işbu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesinde belirtilen limite 
karşılık gelen meblağın 3 katı meblağı geçecek şekilde artırılamaz. 

7. Paragraf 4'e göre kabul edilen değişiklik, Örgüt tarafından bütün Âkit Taraflara bildirilecek
tir. Değişiklik, bildirim tarihinden sonraki onsekiz aylık sürenin sonunda kabul edilmiş olarak de
ğerlendirilecektir. Hukuk Komitesi tarafından değişikliğin kabul edildiği tarihte Âkit Taraf olan 
Devletlerin dörtte birinden az bir kısmının, değişikliği kabul etmediklerini Örgüte bildirmeleri şart
tır, bu durumda değişiklik reddedilir ve hiçbir geçerliliği olmayacaktır. 

8. Paragraf 7'ye göre kabul edildiği kabul edilen bir değişiklik, kabul tarihinden sonraki onse
kiz ay içinde yürürlüğe girecektir. 

9. Madde 16, paragraf 1 ve 2'ye göre, değişiklik yürürlük tarihinden en az altı ay önce işbu Pro
tokolü feshetmedikçe, ilgili değişiklik bütün Âkit Tarafları bağlayacaktır. Bu şekilde yapılan bir fe
sih, değişiklik yürürlüğe girdiğinde yürürlüğe girecektir. 

10. Bu değişiklik, değişiklik Hukuk Komitesi tarafından kabul edildiğinde ancak kabulü ile il
gili onsekiz aylık süre henüz dolmadığında, bu süre esnasında Sözleşme Âkidi olan bir Devleti bağ
layacaktır. İşbu paragrafta belirtilen durumlarda, bir değişiklik yürürlüğe girdiğinde veya işbu Proto
kol bu Devlet için yürürlüğe girdiğinde, hangisi daha sonra ise, bu değişiklik Devleti bağlayacaktır. 

Madde 16 
Fesih 
1. İşbu Protokol, söz konusu bir Âkit Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten sonraki herhangi bir 

tarihte, bu Âkit Tarafça feshedilebilir. 
2. Fesih, Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesinin verilmesi ile gerçekleşecektir. 

3. Fesih, Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesinin verilmesinden sonra oniki ay veya fesih bel
gesinde belirtilen daha uzun bir sürede yürürlüğe girecektir. 
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4. İşbu Protokole taraf olan Taraflar arasında, bu Taraflardan herhangi birisince 1969 Sorum
luluk Sözleşmesinin adı geçen Sözleşmenin XVI. Maddesine göre feshi, hiçbir şekilde işbu Proto
kolle değişik 1969 Sorumluluk Sözleşmesinin feshi olarak yorumlanmayacaktır. 

5. 1971 Fon Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolünün 1971 Fon Sözleşmesinde bir 
Taraf olarak kalmaya devam eden bir devlet tarafından feshi, işbu Protokolün feshi olarak kabul 
edilecektir. Bu fesih, 1971 Fon Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolü feshinin işbu Pro
tokolün 34. Maddesine göre yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olacaktır. 

Madde 17 
Belgelerin verilmesi 

1. İşbu Protokol ve Madde 15 uyarınca kabul edilen her türlü değişiklik Örgüt Genel Sekrete
rine verilecektir. 

2. Örgüt Genel Sekreteri: 

(a) (i) tarihleri ile birlikte yeni bir imzalamayı veya belgenin verilmesini; 

(ii) Madde 13 uyarınca yapılan herbir beyan ve bildirimi ve 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin 
V. Maddesi, 9. paragrafı uyarınca yapılan her bir beyan ve bildirimi; 

(iii) İşbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini; 

(iv) Madde 15, paragraf l'e göre yapılan sorumluluk sınırlarının değiştirilmesine yönelik her 
türlü teklifi; 

(v) Madde 15, paragraf 4'e göre kabul edilen herhangi bir değişikliği; 

(vi) İşbu Maddenin 8 ve 9. paragraflarına göre yürürlüğe giriş tarihleri ile birlikte Madde 15, 
paragraf 7'ye göre kabul edildiği kabul edilen her türlü değişikliği; 

(vii) Verilme tarihi ve yürürlüğe giriş tarihi ile birlikte işbu Protokol fesih belgelerinin veril
mesini; 

(viii) Madde 16, paragraf 5 uyarınca yapıldığı kabul edilen her türlü feshi; 
(ix) İşbu Protokolün herhangi bir Maddesi uyarınca istenen her türlü haberleşmeyi; işbu Proto

kolü imzalayan veya Protokole giren bütün Devletlere bildirecektir. 

(b) İşbu Protokolün tasdikli hakiki nüshalarını bütün İmza Koyan Devletlere ve işbu Protoko
le giren bütün Devletlere gönderecektir. 

3. İşbu Protokol yürürlüğe girer girmez, metni, Örgüt Genel Sekreterince, Birleşmiş Milletler 
Ana Sözleşmesinin 102. Maddesine göre kaydedilmesi ve yayımı için Birleşmiş Milletler Sekreter
liğine gönderilecektir. 

Madde 18 

Dil 
İşbu Protokol, her biri eşit derecede hakiki olmak üzere, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, 

Rusça ve İspanyolca dillerinde olmak üzere bir tek orijinal olarak yapılmıştır. 

Yirmiyedi Kasım Bindokuzyüzdoksaniki tarihinde Londra'da düzenlenmiştir. 
Yukarıda belirtilenlerin şehadetiyle, aşağıda imzası bulunanlar, bu amaç için ilgili Hükümet

lerce tam yetkili olarak imzalanmıştır. 
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EK 

SİGORTA BELGESİ VEYA PETROL KİRLİLİĞİ ZARARI İÇİN HUKUKÎ 

SORUMLULUK İLE İLGİLİ DİĞER MALÎ TEMİNATLAR 
1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararlardan Hukukî Sorumluluk ile ilgili Uluslararası Sözleş

mesinin VII. Maddesi hükümlerine göre düzenlenmiştir. 

Gemi Adı Belirleyici Numara 
veya Harfler 

Tescil limanı Gemi Sahibinin Adı 
ve Adresi 

İşbu belge ile, yukarıda adı geçen gemi ile ilgili olarak, 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan 
Zararlardan Hukukî Sorumluluk ile ilgili Uluslararası Sözleşmenin VII. Maddesi şartlarını 
karşılayan bir sigorta poliçesi veya diğer bir malî teminat olduğu tasdik edilir. 
Teminat Türü : 

Teminat süresi: 

Sigorta Edenin(lerin) ve/veya Garantörün(lerin) Adı ve Adresi: 
Adı: 
Adresi: 
İşbu sertifika tarihine kadar geçerlidir. 

Hükümeti tarafından düzenlenmiş veya tasdik edilmiştir. 
(Devletin tam adı) 

(Yer) (tarih) 

Düzenleyen veya tasdik eden 
yetkilinin İmzası ve Unvanı 

Açıklayıcı Notlar: 
1. İstendiğinde, Devlet açıklaması, belgenin verildiği ülkenin yetkili kamu merciine referansı 

içerebilir. 
2. Teminat toplam tutarı, birden fazla kaynak tarafından verilmişse, bu kaynakların her birisi

nin sağladığı tutar belirtilmelidir. 
3. Teminat, bir kaç formda verilmişse, bu formlar belirtilmelidir. 
4. "Teminat Süresi" kısmında, bu teminatın yürürlüğe girdiği tarihi belirtmelidir. 

TÜRKİYE'NİN ÇEKİNCESİ 
Sözleşmenin H/a (ii) maddesinde yeralan "... veya, Akit Taraf böyle bir bölge belirlememişse, 

bu Devlet tarafından uluslararası hukuka göre belirlenmiş ve karasularının ölçüldüğü hattan itiba
ren 200 deniz mili uzanan karasulanmn ötesinde ve bitişiğindeki bölgede..." ifadesi Türkiye açısın
dan bağlayıcı değildir. Zira, böyle bir ifade, uluslararası hukuk normlarıyla çelişmekte olup, Türki
ye bu alanları açık deniz olarak tanımaktadır. 

TÜRKİYE'NİN BEYANI 
Türkiye Cumhuriyeti, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin 24 Haziran 1975 tari

hinde Sözleşmeye taraf olurken Sözleşme'nin XI (2) maddesine getirdiği çekinceyi not etmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu çekinceyi tanımadığını ilan eder. Türkiye Cumhuriyeti, tica

rî amaçlarla kullanılan bir devlet gemisinin hukukî sorumluğuyla ilgili bir dava söz konusu oldu
ğunda, uluslararası hukukun, bir devlete diğer bir devletin mahkemelerinin yargı yetkisinden mu
afiyet hakkı vermediği görüşündedir. 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 122'ye 1 inci Ek) 

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu 
ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları (1/359) 

Not: Tasarının gerekçesi ile Çevre Komisyonunun Raporu Sıra Sayısı 122'de yer almaktadır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 26.11.1999 
Esas No.: 1/359 
Karar No.: 129 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 29 Temmuz 1999 tarihli 
11 inci Birleşiminde kabul edilerek Genel Kurula sevkedilmisti. 

10 Kasım 1999 tarihli yazımızla Komisyona iadesini talep ettiğimiz Tasan Genel Kurulun 
15.11.1999 tarihli 19 uncu Birleşiminde okunarak Komisyonumuza iade edilmişti. 

Hükümet temsilcilerinin katılmalarıyla 24 Kasım 1999 tarihinde yapılan 19 uncu Birleşimimiz
de, Komisyonumuzca 122 sıra sayılı önceki raporumuz ve metnimiz benimsenmiş ve Tasan bu şe
kilde kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Kâmran İnan 
Van 
Üye 

Ali Tekin 
Adana 
Üye 

Nesrin Ünal 
Antalya 

Üye 
Seyyit Haşim Haşimi 

Diyarbakır 
Üye 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Rahmi Sezgin 

İzmir 
Üye 

Birol Büyüköztürk 
Osmaniye 

Kâtip 
Mehmet Ali Bilici 

Adana 
Üye 

Müjdat Kayayerli 
Afyon 
Üye 

Hasan Erçelebi 
Denizli 

Üye 
Mustafa Yaman 

Giresun 
Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 
M. Necati Çetinkaya 

Manisa 
Üye 

M. Cengiz Güleç 
Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN 
ZARARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 
İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞ
MEYE KATILMAMIZIN UYGUN BU
LUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 1992 Protokolü ile tadil edi
len "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî 
Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme"ye 
ekli çekince ve beyanla katılmamız uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H.Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı 
Dr. 1. Çelebi 

Devlet Bakanı 
B. Kara 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

İçişleri Bakam 
K. Aktaş 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Uluğbay 

Ulaştırma Bakanı 
A. A. Denizolgun 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V 
Y, Topçu 

Turizm Bakanı 
/. Gürdal 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN 
ZARARIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 
İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞ
MEYE KATILMAMIZIN UYGUN BU
LUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Millî Sav. Bak.ve Başb. Yrd. 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş.Gürel 

Devlet Bakam 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Dışişleri Bakanı V. 
Ş. Gürel 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
Y. Topçu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Taşar 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
R. Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Andican 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 

Adalet BakanıV. 
K. Aktaş 

Maliye Bakanı 
Z. Temizel 

Sağlık Bakanı 
H. İ. Özsoy 

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. 
Prof. Dr. N. Çağan 

Kültür Bakam 
/. Talay 

Çevre Bakanı 
Dr. İ. Aykut 
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1992 PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN 
HUKUKÎ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ 

ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
Madde - 1 

îşbu Sözleşme anlamında: 

1. "Gemi" sözcüğü, dökme halde petrol türevlerini (hidrokarbür) taşımak üzere yapılmış ya da 
bu amaçla tadil edilmiş deniz gemisi ile her türlü deniz araçlarını anlatır; ancak başka yüklerle pet
rol türevleri (hidrokarbür) taşıyabilecek nitelikteki gemilerde, petrol türevi taşıdıkları zamanda ve 
böyle bir gemi dökme petrol türevinden arındırıldığı kanıtlanmış olmadıkça petrol türevi taşıma se
ferini izleyen seferleri sırasında bu konvansiyona göre gemi kabul edilecektir. 

2. "Şahıs" sözü bütün gerçek kişileri veya devlet ve siyasî taksimatı dahil olmak üzere kamu 
hukuku veya hususî hukuk tüzelkişilerini ifade eder. 

3. "Donatan" sözü gemi sicilinde, gemi adlarına kayıtlı bulunan kişi veya kişileri, gemi sicil
de kayıtlı değilse geminin mülkiyetine sahip bulunan şahıs veya şahıslan ifade eder. Şu kadar ki ge
mi bir devletin mülkiyetinde olup da bu devlette gemi işletme müteahhidi olarak müseccel bulunan 
bir şirket tarafından işletilmekte ise "Donatan" sözü bu şirket anlamına gelir. 

4. "Sicil Devleti" müseccel gemilerde geminin sicilinde kayıtlı bulunduğu devleti müseccel 
olmayan gemiler bakımından ise geminin bayrağını taşıdığı devleti ifade eder. 

5. "Petrol" sözü, gemide yük olarak taşınan veya geminin yakıt tanklarında bulunan, ham pet
rol, fuel-oil, ağır dizel yağı ve gres yağı gibi dayanıklı (buharlaşma derecesi yüksek) hidrokarbon 
mineralleri ifade eder. 

6. "Kirlenme zaran"nın anlamı: 
a) Gemiden nerede olursa olsun sızan veya bırakılan hidrokarbonların sebep olduğu kirlenme

den hidrokarbonu taşıyan gemi dışında meydana gelen bütün ziyan veya zararları ifade eder, bu bo
zulmadan kaynaklanan kâr kaybının dışındaki çevre bozulması için tazminatın, fiilen yapılan veya 
yapılacak olan eski haline döndürme ile ilgili makul tedbirlerin maliyetlerine sınırlandırılması şar
tıyla; 

b) Korunma tedbirlerinin masrafları ve bu tedbirlerin sebep olduğu ziyan veya zararlar da bu
na dahildir. 

7. "Korunma tedbirleri" bir hadisenin vukuundan sonra kirlenme zararlarını önlemek veya sı
nırlı tutmak için herhangi bir şahıs tarafından alman makul tedbirleri ifade eder. 

8. "hadise" kirlilik zararına neden olan veya bu tür hasar ile ilgili ciddî ve ağır tehdit oluştu
ran aynı menşeli her türlü olayın ortaya çıkışı veya olaylar dizisi anlamında olacaktır. 

9. "Örgüt" sözcüğü Uluslararası Denizcilik Örgütünü ifade eder. 
10. 1969 Sorumluluk Sözleşmesi 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluk 

ile ilgili Uluslararası Sözleşme anlamındadır. Bu Sözleşmenin 1976 Protokolünde taraf olan Dev
letler için, bu ifade, bu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesini içeriyor kabul edile
cektir. 

Madde-II 
İşbu Sözleşme münhasıran aşağıdakilere uygulanacaktır : 
(a) aşağıdaki yerlerde neden olunan kirlenme zararına : 
(i) Âkit Taraflardan birisinin karasuları dahil, ülkesinde; ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122'ye 1 inci Ek) 



. —4 — 

(ii) Uluslararası hukuka göre belirlenen Âkit Tarafın münhasır ekonomik bölgesinde, veya, 
Âkit Taraf böyle bir bölge belirlememişse, bu Devlet tarafından uluslararası hukuka göre belirlen
miş ve karasularının ölçüldüğü hattan itibaren 200 deniz miline kadar uzanan, karasularının ötesin
de ve bitişiğindeki bölgede; 

(b) bu zararların önlenmesi veya en aza indirgenmesi için nerede olursa olsun alınan önleyici 
tedbirlere. 

Madde-III 

1. Bu hadise neticesinde geminin sebep olduğu bütün kirlenme zararlarından, bu maddenin 2 
ve 3 üncü paragraflarındaki haller hariç geminin hadise zamanındaki donatanı, hadise bir olaylar di
zisinden oluşuyorsa ilk olay tarihindeki donatanı sorumludur. 

2. Donatan kirlenme zararının : 

a) Bir harp, düşmanlık, iç savaş veya ayaklanma hareketi yahut önlenmesi ve kaçınılması ka
bil olmayan anormal bir tabiat hadisesi sonucu olduğunu, veya 

b) Münhasıran üçüncü bir şahsın zarar verme kasdiylc vukubulan bir hareket veya ihmalinin 
sonucu olduğunu, veya 

c) Münhasıran bir hükümetin yahut fener veya sair seyir yardımcılarının bakımından sorumlu 
bir merciin bu görevinin yerine getirilmesindeki bir ihmali veya başkaca nizamlara aykırı bir fiili 
sonucu olduğunu, ispat ederse sorumlu olmaz. 

3. Donatan kirlenme zararının kısmen veya tamamen, zarar gören şahsın zarar verme kasdiy-
le vuku bulan bir hareket veya ihmalinden yahut başkaca bir kusurundan ileri geldiğini ispat eder
se bu şahsa karşı sorumluluktan kısmen veya tamamen kurtulabilir. 

4. Donatandan, bu Sözleşme kapsamının dışında, hiç bir kirlilik zararı için tazminat talebinde 
bulunulamaz. İşbu maddenin 5 inci paragrafına tâbi olarak aşağıda belirtilenlerden, hasarın, zarar 
verme kasdiyle veya dikkatsizce ve muhtemelen zarara sebep olabileceği bilinerek yapılan kişisel 
bir hareket veya ihmalden kaynaklanmaması koşuluyla, ne bu Sözleşmeye ne de başka bir sebebe 
müsteniden kirlenme zararları sebebiyle tazminat talep edilemez. 

(a) Donatanın hizmetlileri veya acentaları veya mürettebatı; 

(b) Mürettebatın dışında gemi için hizmet veren kılavuz kaptan veya diğer bir şahıslar; 

(c) Herhangi bir charterer (nasıl tanımlandığına bakılmaksızın, bare boat charterer dahil), ge
mi müdürü veya işletmecisi; 

(d) Donatanın izni ile veya yetkili kamu merciinin talimatı ile kurtarma operasyonları ifa eden 
herhangi bir şahıs; 

(e) önleyici tedbirleri alan her bir şahıs; 

(f) Alt paragraf (c), (d) ve (c)'de belirtilen hizmetliler veya şahıs acentaları. 

5. İşbu Sözleşme donatanın üçüncü şahıslara rücu haklarına halel getirmez. 

Madde-IV 
Bir hadise iki veya daha fazla geminin karışmasıyla olursa ve bundan kirlenme zararları mey

dana gelirse, sözkonusu bütün gemilerin donatanları, yeterli bir emniyetle ayrılabilmesi mümkün 
olmayan bütün zararlardan, Madde IH'ün hükümleri saklı olmak kaydıyla ayrı ayrı ve müteselsilen 
sorumlu olurlar. 
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Maddc-V 
1. Bir gemi donatanı, işbu Sözleşme uyarınca herhangi bir olay ile ilgili sorumluluğunu, aşa

ğıdaki şekilde hesaplanan toplam bir meblağla sınırlamak hakkına haizdir. 

(a) 5 000 tonaj biriminin üzerinde olmayan bir gemi için 3 milyon hesap birimi; 

(b) 5 000 tonaj biriminin üzerindeki bir gemi için, (a) alt paragrafında belirtilen meblağa ila
veten her bir ilave tonaj birimi için 420 hesap birimi; 

bununla birlikte, bu toplam meblağın her durumda 59.7 milyon hesap birimini geçmemesi 
şarttır. 

2. Kirlilik zararının, bu donatanın, zarar vermek kasdiyle veya dikkatsizce ve muhtemelen za
rara sebep olabileceğini bilerek yaptığı kişisel bir hareketi veya ihmalinden kaynaklandığı ispatla
nırsa, donatan, işbu Sözleşme altındaki sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olmayacaktır. 

3. Bu maddenin 1 inci paragrafında öngörülen sınırlamadan istifade edebilmek için donatan, 
IX uncu madde gereğince ülkesinde dava açılacak olan Âkit Devletlerden herhangi birinin mahke
mesinde veya yetkili diğer bir merciinde veya böyle bir dava açılmamışsa, Madde IX uyarınca bir 
işlem yapılabilecek Âkit Tarafların bir mahkemesi veya selahiyet sahibi merciinde kendisinin tüm 
sorumluluk miktarınca bir fon tesis etmek zorundadır. Fon, hesaplanan meblağın depo edilmesi ya
hut banka garantisi verilmesi yahut fonun kurulduğu Âkit Devletin mevzuatına göre şayanı kabul 
olan ve mahkeme veya diğer yetkili mercice yeterli sayılacak başka bir garantinin ibrazı suretiyle 
tesis olunabilir. 

4. Fon, zarar görenler arasında sabit olan alacakları nispetinde paylaştırılır. 
5. Fon paylaştırılmadan önce sözkonusu hadiseden doğan kirlenme zararları için tazminat öde

yen donatan yahut müstahdem veya görevli bir şahsı veya sigortacısı yahut ona başkaca malî gü
vence vermiş olan kişi, tazminat alan şahsın işbu Sözleşme uyarınca haiz bulunduğu haklara tediye 
miktarınca halef olur. 

6. Bu maddenin 5 inci paragrafında öngörülen halefiyet hakkı, olayda uygulanacak millî Ka
nun cevaz verdiği takdirde, paragrafta zikredilenlerden başka bir şahıs tarafından dahi kirlenme za
rarları yüzünden ödediği tazminat için kullanılabilir. 

7. Donatan veya diğer bir şahıs fonun paylaşılmasından önce tediye bulunması halinde, 5 ve
ya 6 ncı paragrafa göre halefiyet hakkını haiz bulunacağı bir tazminatı kısmen veya tamamen daha 
sonraki bir tarihte ödemek zorunda kalabileceğini ispat ederse ülkesinde fon tesis olunan devletin 
mahkemesi veya sair yetkili mercii bu şahsın sözü edilen daha sonraki bir tarihte fondan talepte bu
lunabilmesini teminen yeterli bir meblağın saklı tutulmasını emredebilir. 

8. Kirlenme zararlarını önlemek veya asgarî düzeyde tutmak için donatan tarafından isteyerek 
yapılan makul masraf ve fedakârlıklar fona karşı diğer alacaklarla eşit düzeydedir. 

9(a) İşbu Maddenin 1 inci paragrafında anılan "hesap birimi", Uluslararası Para Fonu tarafın
dan tanımlanan Özel Çekme Hakkı anlamındadır. Paragraf l'de belirtilen meblağlar, paragraf 3 'te 
anılan fonun oluşturulması tarihinde Özel Çekme Hakbna referansla bu para birimi değeri esasına 
göre ulusal para birimine dönüştürülecektir. Özel Çekme Hakkı açısından, Uluslararası Para Fonu 
üyesi olan Âkit Taraf bir Devletin ulusal para birim değeri, operasyon ve işlemler için sözkonusu 
tarihte yürürlükte olan Uluslararası Para Fonunca uygulanan değerlendirme yöntemine göre hesap
lanacaktır. Özel Çekme Hakkı açısından, Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan bir Âkit Taraf Dev
letin ulusal para birimi değeri, bu Devlet tarafından belirlenen şekilde hesaplanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122'ye 1 inci Ek) 
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9(b) Bununla beraber, Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan ve kanunu, 9(a) paragrafı hü
kümlerinin uygulanmasına müsaade etmeyen bir Âkit Taraf Devlet, işbu Sözleşmenin onayı, kabu
lü, tasvibi veya Sözleşmeye giriş tarihinde veya bu tarihten sonraki herhangi bir tarihte, 9(a) parag
rafında anılan hesap biriminin 15 altın franka eşit olacağım beyan edebilir. Bu paragrafta anılan al
tın frank, 900/1000 ayarında 65.5 miligram saf altın karışımına karşılık gelmektedir. Altın frangın 
ulusal para birimine dönüştürülmesi, ilgili Devlet kanununa göre yapılacaktır. 

9(c) 9(a) paragrafının son cümlesinde belirtilen hesaplama ve 9/(b) paragrafında adı geçen dö
nüştürme, 9(a) paragrafının ilk üç cümlesinin uygulanmasından kaynaklanacak paragraf l'deki 
meblağların, Âkit Taraf Devletin ulusal para biriminde mümkün olduğu kadar gerçek aynı değeri 
ifade edecek şekilde yapılacaktır. Âkit Taraflar, işbu Sözleşmenin onayı, kabulü, tasvibi veya Söz
leşmeye katılma belgesi depositere verildiğinde ve duruma göre paragraf 9(a)'ya göre hesaplama 
şeklini veya 9(b) paragrafındaki dönüştürme sonucunu ve bunlardan herhangi birisinde bir değişik
lik olduğunda bu değişikliği depositere bildirecektir. 

10. İşbu Maddenin amacı için, gemi tonajı, 1969 Gemileri Tonaj Ölçümü ile İlgili Uluslarara
sı Sözleşmenin Ek I'de belirtilen tonaj ölçme düzenlemelerine göre hesaplanacaktır. 

11. Sigortacı veya malî güvence veren kişiler, işbu maddeye göre gemi donatanıyla eşit şart
lar ve aynı hukukî etkiye sahip olmak üzere bir fon oluşturma hakkını haizdirler. Paragraf 2 uyarın
ca, donatan, sorumluluğunu sınırlandırma hakkını haiz olmasa bile, böyle bir fon kurulabilir, ancak 
bu fonun kurulması, bu durumda donatan aleyhine talepte bulunacak talep sahiplerinin haklarına za
rar vermeyecektir. 

Madde-VI 
1. Donatan hadiseden sonra Madde V gereğince bir fon tesis eder ve sorumluluğunu sınırla

mak hakkını da haiz bulunursa : 
a) Hiç kimse bu hadiseden doğan kirlenme zararları sebebiyle hiç bir tazminat hakkını dona

tanın başka malları üzerinde kullanamaz. 
b) Her Âkit Taraf Devletin mahkemesi veya sair yetkili mercii, hadiseden doğan kirlenme za

rarları sebebiyle ileri sürülen bir tazminat alacağı için seferden alıkonmuş olan gemi veya donata
nın diğer mallarını, keza böyle bir alıkoymayı önlemek maksadıyla verilmiş olan tazminat veya baş
kaca garantileri serbest bırakır. 

2. Yukarıdaki hükümler ancak alacaklının fonu idare eden mahkemeye başvurabilmesi ve fo
nun da gerçekten onun alacağını ödemede kullanılabilmesi şartlan ile caridirler. 

Madde-VII 
1. Âkit bir Devlette müseccel olup da dökme olarak 2 000 tondan fazla hidrokarbon yükü ta

şıyan donatanı, işbu Sözleşmeye müsteniden kirlenme zararlarından sorumluluğunu karşılamak 
üzere bir sigorta yaptırmak yahut bir banka garantisi veya enternasyonel bir tazminat fonunca Mad
de V. l inci paragrafında tespit olunan sorumluluk sınırlarına uygun olarak tanzim olunmuş bir ser
tifika gibi başkaca bir malî güvence vermekle mükelleftir. 

2. Âkit Taraf Devletin ilgili mercii tarafından paragraf 1 şartlarına uyulduğunun tespit edilme
sinden sonra her bir gemiye, işbu Sözleşme hükümlerine göre, sigorta veya diğer malî teminatın yü
rürlükte olduğunu belirten bir belge verilecektir. Bir Âkit Taraf Devlette tescilli bir gemi ile ilgili 
olarak, bu belge, geminin sicile kayıtlı olduğu Devletin ilgili mercii tarafından verilecek veya tas
dik edilecektir. Bir Âkit Taraf Devlette tescilli olmayan bir gemi ile ilgili olarak, bu belge, herhan
gi bir Âkit Tarafın ilgili mercii tarafından verilebilir veya tasdik edilebilir. Bu belge, ekte verilen 
model formunda olacak ve aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122'ye 1 inci Ek) 



- 7 -

(a) gemi adı ve tescil limanı; 
(b) gemi donatanının adı ve merkez işyeri; 
(c) teminat türü; 
(d) sigortacının veya teminatı veren şahsın adı ve merkez işyeri, ve uygun olduğunda, sigorta 

veya teminatın düzenlendiği işyeri; 
(e) belgenin geçerlilik süresi, bu süre sigorta veya diğer teminatın geçerlilik süresinden uzun 

olmayacaktır. 

3. Tasdik edilen belgeler, veren Devletin resmî dili veya dillerinde olacaktır. Kullanılan dil ne 
İngilizce ne de Fransızca değilse, metin, bu dillerden birisine çevirisini içerecektir. 

4. Belge, gemide bulundurulacak ve bir nüshası, gemi sicil kayıtlarını tutan mercilere verile
cek veya gemi bir Âkit Taraf Devlette tescilli değilse, belgeyi veren veya tasdik eden mercilere ve
rilecektir. 

5. Bir sigorta veya diğer malî teminat, işbu Maddenin 2 nci paragrafında belirtilen geçerlilik 
süresinin dolması nedeni dışında başka bir nedenle, fesih ihtarının, işbu Maddenin 4 üncü paragra
fında belirtilen yetkililere verilmesi tarihinden itibaren 3 ay önce sona ererse, belge bu yetkili mer
cilere teslim edilmedikçe veya sözkonusu süre içinde yeni bir belge düzenlenmedikçe, bu sigorta 
veya diğer malî teminat, işbu Madde şartlarını karşılamayacaktır. Bu hükümler, benzer olarak, işbu 
Madde şartlarını artık karşılamayan sigorta veya teminatlardaki her türlü değişikliğe de uygulana
caktır. 

6. Sicil Devleti, işbu Madde hükümlerine bağlı olarak, belge düzenleme ve geçerliliği şartla
rım tespit edecektir. 

7. Paragraf 2'ye göre bir Âkit Taraf Devletin bir mercii tarafından verilen veya tasdik edilen 
belgeler, işbu Sözleşme amaçları için diğer Âkit Taraflarca kabul edilecek ve Âkit Taraf Devlette 
tescilli olmayan bir gemi ile ilgili olarak verilmiş veya tasdik edilmiş olsa bile, kendileri tarafından 
verilen veya tasdik edilen belgelerle aynı geçerlikteymiş gibi kabul edileceklerdir. Bir Âkit Taraf 
Devlet, belgeyi düzenleyen veya tasdik eden Devletin, belgede adı geçen sigortacı veya garantörün, 
işbu Sözleşme ile getirilen yükümlülükleri karşılayabilme kabiliyetinde olduğu kanaatinde olup ol
madığı hususu ile ilgili olarak herhangi bir tarihte istişare talebinde bulunabilir. 

8. Kirlenme zararının tazmini ile ilgili her talep, doğrudan sigortacıya veya gemi donatanının 
kirlilik zararı sorumluluğu için malî teminat sağlayan diğer şahsa karşı yapılabilir. Böyle bir durum
da davalı, donatan, Madde V, paragraf 2'ye göre sorumluluğunu sınırlama haklarını haiz olsa bile, 
Madde V, paragraf 1 'de belirtilen sorumluluk sınırlamalarından yararlanabilir. Davalı, ayrıca, (ma
likin iflas ve tasfiye durumları hariç olmak üzere) bizzat malikin başvurma hakkı olan savunmalar
dan yararlanabilir. Bundan başka, kirlenme zararlarının bizzat malikin kasdi bir hareketi neticesi ol
duğu iddiasını ileri sürebilir; bununla beraber davalı, malik tarafından davalıya karşı başlatılan yar
gılama sürecinde, başvurmaya hakkı olabilecek savunmalar dışında herhangi bir başka savunmadan "" 
yararlanamaz. Davalı, her durumda, malikin duruşmalara katılımının sağlanmasını talep'etme hak
kına sahip olacaktır. 

9. Birinci paragraf uyarınca bir sigorta akdi veya başkaca teminat gösterilmesi suretiyle tesis olu
nan meblağ münhasıran işbu sözleşmelerden doğan tazminat alacaklarının tesviyesine tahsis olunur. 

10. Âkit Devletler kendi bayraklarını taşıyan ve bu madde hükümlerine tabi olan gemilere iş
bu maddenin 2 veya 12 nci paragrafı uyarınca düzenlenmiş bir sertifikaya sahip bulunmadıkça, ti
carî faaliyette bulunma izni vermeyecektir. 
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11. İşbu madde hükümlerine bağlı kalmak üzere, her Âkit Devlet, ulusal mevzuatına göre, 
dökme halinde 2 000 tondan fazla hidrokarbon yükü taşıyan ve ülkesi dahilinde bir limana gelen 
veya onu terk eden veya açıkta karasulan dahilinde bir yükleme boşaltma yerine gelen veya onu 
terk eden gemilerin, hangi memleket sicilinde kayıtlı bulunursa bulunsunlar, 1 inci paragraf hüküm
lerine uygun bir sigorta yapmalarını veya sair malî güvence göstermelerini sağlar. 

12. Âkit bir Devletin mülkiyetinde olup da sigorta veya sair malî güvencesi bulunmayan ge
milere bu maddenin ilgili hükümleri uygulanmaz; ancak böyle bir gemi, Sicil Devletinin yetkili ma
kamlarınca düzenlenmiş ve geminin sözkonusu devlete ait ve mesuliyetinin de Madde V'in 1 nci 
paragrafında tespit olunan sınırlar dahilinde karşılanmış olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmak 
zorundadır. Belge imkânı nispetinde 2 nci paragraftaki örneğe uygun olacaktır. 

Madde - VIII 
İşbu Sözleşmede öngörülen tazminat hakları zararın vukuundan itibaren üç sene içinde dava 

edilmedikleri takdirde düşerler. Zarara sebep olan hadise tarihinden itibaren altı sene geçtikten son
ra artık hiç bir dava açılamaz. Hadise birden çok aşamada gerçekleşmişse, altı senelik süre birinci 
aşama tarihinde işlemeye başlar. 

Madde-IX 
1. Bir hadise, bir veya birden çok Âkit Devletin, karasuları, veya Madde Il'de belirtilen bir 

alan dahil, ülkesinde kirlenme zararlarına sebep olur yahut kirlenme zararlarını önlemek veya asga
rî düzeyde tutmak için karasuları veya alanları dahil olmak üzere böyle bir ülkede korunma tedbir
leri alınmış bulunursa, tazminat davaları ancak sözkonusu Âkit Devlet veya Devletlerin mahkeme
lerinde açılabilir. Davalı bu gibi davalardan makul bir süre içinde haberdar edilir. 

2. Her Âkit Devlet bu gibi tazminat davalarını hükme bağlayabilmek üzere mahkemelerine ge
rekli yetkiyi sağlar. 

3. Beşinci madde gereğince fon tesisinden sonra, ülkesinde fon tesis olunan devletin mahke
meleri fonun taksim ve tevziine ait bütün meselelerde münhasıran yetkilidirler. 

Madde - X 
1. IX uncu maddeye göre yetkili olan bir mahkeme tarafından verilen ve menşei memleketin

de aleyhine adlî kanun yollarına başvurulması artık mümkün bulunmayan kabili icra bir hüküm bü
tün Âkit Devletlerce tanınır, meğer ki, 

a) Hüküm hileli birjşekilde istihsal edilmiş olsun, veya 
b) Davalı münasip bir süre içinde davadan haberdar edilmemiş ve mahkemede kendisine sa

vunma imkânı verilmemiş bulunsun. 
2. Birinci paragraf uyarınca tanınan ilam, Âkit Devletlerden her birinde mezkûr devlet tarafın

dan öngörülen merasim yerine getirilir getirilmez kabili icra olur. Bu merasim, esas hakkında yeni
den inceleme yapılmasına izin veremez. 

Madde -XI 
1. İşbu Sözleşme hükümleri savaş gemileri ile bir devlete ait veya onun tarafında^ işletilmek

te olan ve belirli bir dönemde münhasıran gayrı ticarî bir devlet hizmetine tahsis edilmiş olan ge
milere uygulanamaz. 

2. Bir Âkit Devlete ait olup da ticarî maksatla kullanılan gemilerden dolayı her Âkit Devlet 
Madde IX'da zikrolunan mahkemelerde dava olunabilir; böyle bir halde davalı, egemen bir devlet 
sıfatıyla haiz bulunduğu bütün savunmalardan feragat eder. 
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Maddc-XII 
İşbu Sözleşme, imzaya açıldığı tarihte yürürlükte olan veya imzaya, onaya veya katılmaya açı

lan Uluslararası Sözleşmelerin -sadece bu Sözleşmelerin işbu Sözleşme ile ihtilaflı olduğu kapsam
da olmak üzere- üstünde olacaktır; bununla birlikte, işbu Madde hükmü, Sözleşme Tarafı Devletle
rin, Sözleşme Tarafı olmayan Devletlere karşı, diğer Uluslararası Sözleşmelerden kaynaklanan ve
cibelerini etkilemeyecektir. 

Madde - XII bis 
Geçici hükümler 
Bir Devletin, bir olay tarihinde, hem işbu Sözleşmeye hem de 1969 Sorumluluk Sözleşmesine 

Taraf bulunuyor olması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 

(a) İşbu Sözleşme çerçevesinde, bir olayın kirlenme zararına neden olması halinde, işbu 
Sözleşme altındaki yükümlülük, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca da ortaya çıkıyor ise ve 
ortaya çıktığı ölçüde, kaldırılmış addedilecektir. 

(b) Bir olayın işbu Sözleşme kapsamı içinde kirlenme zararına neden olduğu ve sözkpnusu 
Devletin hem işbu Sözleşmeye hem 1971 tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Tazmini için bir 
Uluslararası Fonun Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşmeye taraf olduğu durumda, işbu 
Maddenin (a) alt paragrafımın uygulanmasından sonra kalan sorumluluk, işbu Sözleşme uyarınca, 
sözkonusu 1971 Sözleşmesinin uygulanmasından sonra tazmin edilmeden kalan kirlenme zararı 
ölçüsünde ortaya çıkacaktır. 

(c) İşbu Sözleşmenin Madde III, paragraf 4 uygulamasında, "işbu Sözleşme" ifadesi, hangi 
durum uygunsa, işbu Sözleşme veya 1969 Sorumluluk Sözleşmesi olarak yorumlanacaktır; 

(d) İşbu Sözleşmenin Madde V, paragraf 3'ün uygulanmasında, oluşturulacak fonun toplam 
miktan, işbu Maddenin (a) alt paragrafına göre ödenmiş kabul edilecek meblağ oranında 
azaltılacaktır. 

Madde - XII ter 
Nihaî Maddeler 
İşbu Sözleşmenin nihaî maddeleri, 1969 Sorumluluk Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 

Protokolünün 12 ila 18 arasındaki maddeleri olacaktır. İşbu Sözleşmedeki Âkit Taraflar ile ilgili re
feranslar, belirtilen Protokol Tarafı Devletlere referans olarak alınacaktır. 

NİHAÎ MADDELER 
7969 Sorumluluk Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolünün 

12 ila 18 arasındaki maddeleri 
Madde 12 
İmza, onay, kabul, tasdik ve katüma 
1. İşbu Protokol, Londra'da 15 Ocak 1993'ten 14 Ocak 1994 tarihine kadar tüm Devletlerin 

imzasına açık olacaktır. 
2. Paragraf 4'de tâbi olarak, her Devlet 
(a) onay, kabul veya tasdik şartına bağlı olarak imzadan sonra onay, kabul veya tasdik etmek

le veya; 
(b) katılmakla, bu Protokole taraf olabilir. 
3. Onaylama, kabul, tasdik Veya katılma, bu amaçla hazırlanacak resmî bir belgenin Örgüt Ge

nel Sekreterine tevdi suretiyle olur. 
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4. 1971 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Tazmini için bir Uluslararası Fonun Kurulması ile 
ilgili Uluslararası Sözleşmeye (Bundan sonra kısaca "1971 Fon Sözleşmesi" olarak anılacaktır) Ta
raf olan her Devlet, işbu Protokol bu Devlette yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girmesini iptal et
medikçe, bu Sözleşmeye değişiklik getiren 1992 Protokolünü onaylar, kabul eder, tasdik eder veya 
Protokole katılırsa, işbu Protokolü onaylayabilir, kabul, tasdik edebilir veya Protokole katılabilir. 

5. işbu Protokole Taraf olan ancak 1969 Sorumluluk Sözleşmesine Taraf olmayan bir Devlet, 
işbu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesinin diğer Taraf Devletler ile ilgili hüküm
lerine bağlı olacak ancak 1969 Sorumluluk Sözleşmesinin Âkit Devletler ile ilgili hükümlerine bağ
lı olmayacaktır. 

6. İşbu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesinde yapılan bir değişikliğin yürür
lüğe girmesinden sonra verilen onay, kabul, tasdik veya katılma belgesi, bu değişiklikle tadil edilen 
Sözleşmeye uygulanacak olarak kabul edilecektfr. 

Madde 13 
Yürürlüğe Giriş 
1. îşbu Protokol, her birisinin en az bir milyon birimlik gros tanker tonaja sahip olan dört Dev

let dahil on Devletin Örgüt Genel Sekreterine onay, kabul, tasdik veya katılma belgesi verdiği ta
rihten sonra on iki ay içinde yürürlüğe girecektir. 

2. Bununla birlikte, 1971 Fon Sözleşmesine Taraf olan her Devlet, işbu Protokol ile ilgili 
onay, tasdik, kabul veya katılma belgesini verdiği tarihte, bu belgenin, 1971 Fon Sözleşmesini de
ğiştiren 1992 Protokolünün 31 inci maddesinde belirtilen altı aylık sürenin sonuna kadar işbu mad
denin amaçları için yürürlükte olmadığının kabul edileceğini beyan edebilir. 1971 Fon Sözleşmesi
ne Taraf olmayan ancak 1971 Fon Sözleşmesini değiştiren 1992 Protokolü ile ilgili onay, kabul, tas
dik veya katılma belgesini veren bir Devlet, ayrıca aynı zamanda işbu paragrafa göre de bir beyan
da bulunabilir. 

3. Bir önceki paragrafa göre bir beyanda bulunan her Devlet, bu beyanını, Örgüt Genel Sek
reterine verilen bir ihbarla geri çekebilir. Bu geri çekme ihbarında bulunan Devletin işbu Protokol 
ile ilgili onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini ihbar tarihinde vermiş olmasının kabul edilece
ği kaydıyla, bu geri çekme, ihbarın alındığı tarihte yürürlüğe girer. 

4. Yürürlüğe girmesi ile ilgili paragraf 1 'deki şartlar karşılandıktan sonra, Protokolü onayla
yan, kabul, tasdik eden veya katılan her Devlet için, işbu Protokol, ilgili belgenin bu Devletçe ve
rilmesi tarihinden sonra on iki ay içinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 14 
Revizyon ve değişiklik 
1. Örgüt, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin revizyon veya tadili maksadıyla bir konferansı top

lantıya çağırabilir. 
2. Âkit Devletlerden en az üçte birinin talebi üzerine Örgüt, Âkit Devletleri 1992 Sorumluluk 

Sözleşmesinin revize edilmesi veya tadili maksadıyla bir konferansa çağırır. 
Madde 15 
Tahdit miktarları değişiklikleri 
1. Âkit Taraf Devletlerin en az dörtte birinin talebi üzerine, işbu Protokolle değiştirilen 1969 

Sorumluluk Sözleşmesinin Madde V, paragraf l'de belirtilen sorumluluk sınırlamalarının değişti
rilmesi ile ilgili bir teklif, Genel Sekreter tarafından bütün Örgüt Üyelerine ve bütün Âkit Tarafla
ra gönderilecektir. 
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2. Yukarıda belirtildiği şekilde önerilen ve gönderilen her türlü değişiklik, gönderme tarihin
den en az altı ay sonraki bir tarihte değerlendirilmesi için Örgütün Hukuk Komitesine sunulacaktır. 

3. Örgüt üyesi olsun veya olmasın, işbu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesi
ne Taraf olan bütün Âkit Devletler, değişikliklerin değerlendirilmesi ve kabulü ile ilgili Hukuk Ko
mitesinin çalışmalarına katılma hakkına sahip olacaktır. 

4. Değişiklikler, Âkit Tarafların en az yarısının oylamada bulunması şartıyla, paragraf 3 'te be
lirtildiği üzere, Hukuk Komitesinde hazır bulunan ve oylamaya katılan Âkit Taraf Devletlerin üçte 
iki çoğunluğu ile kabul edilecektir. 

5. Sınırlamaların değiştirilmesi ile ilgili bir teklif işlemlerinde, Hukuk Komitesi, olayların gö
rülmesini ve özellikle bu olaylardan kaynaklanan zarar miktarını, para değerlerindeki değişiklikle
ri ve önerilen değişikliğin sigorta maliyeti üzerindeki etkisini dikkate alacaktır. Ayrıca, işbu Proto
kolle değiştirilen Sözleşmenin V. maddesi 1 inci paragrafındaki limitler ile 1992 Petrol Kirliliğin
den Doğan Zararın Tazmini için bir Uluslararası Fon Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşmenin 
4 üncü maddesi 4 üncü paragrafında belirtilen limitler arasındaki ilişkiyi dikkate alacaktır. 

6 (a) işbu madde altındaki sorumluluk sınırlamalarının hiçbir değişikliği, 15 Ocak 1998 tari
hinden önce veya işbu madde altındaki önceki değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra beş yıl
dan az bir süre içinde değerlendirilemez, işbu madde altındaki hiçbir değişiklik, işbu Protokolün yü
rürlüğe girmesinden önceymiş gibi kabul edilmeyecektir. 

(b) Hiçbir limit, 15 Ocak 1993'ten itibaren bileşik bir esas üzerinden hesaplanan yılda yüzde, 
6 artırılan, işbu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesinde belirlenen limite karşılık 
gelen miktarı geçecek şekilde artırılamaz. 

(c) Hiçbir limit, işbu Protokolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesinde belirtilen limite 
karşılık gelen meblağın 3 katı meblağı geçecek şekilde artırılamaz. 

7. Paragraf 4'e göre kabul edilen değişiklik, Örgüt tarafından bütün Âkit Taraflara bildirile
cektir. Değişiklik, bildirim tarihinden sonraki onsekiz aylık sürenin sonunda kabul edilmiş olarak 
değerlendirilecektir. Hukuk Komitesi tarafından değişikliğin kabul edildiği tarihte Âkit Taraf olan 
Devletlerin dörtte birisinden az bir kısmının, değişikliği kabul etmediklerini Örgüte bildirmeleri 
şarttır, bu durumda değişiklik red edilir ve hiçbir geçerliliği olmayacaktır. 

8. Paragraf 7'ye göre kabul edilmiş sayılan bir değişiklik, kabul tarihinden sonraki onsekiz ay 
içinde yürürlüğe girecektir. 

9. Madde 16, paragraf 1 ve 2'ye göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten en az altı ay ön
ce işbu Protokolü feshetmedikleri takdirde, ilgili değişiklik bütün Âkit Tarafları bağlayacaktır. Bu 
şekilde yapılan bir fesih, değişiklik yürürlüğe girdiğindeyürürlüğe girecektir. 

10. Bu değişiklik, Hukuk Komitesi tarafından kabul edildiğinde ancak kabulü ile ilgili onse
kiz aylık süre henüz dolmadığında, bu süre esnasında Sözleşme Âkidi olan bir Devleti bağlayacak
tır. Bu sürenin sonunda Sözleşme Âkidi olan bir Devlet paragraf 7 uyarınca kabul edilen bir deği
şiklik ile bağlı olacaktır, işbu paragrafta belirtilen durumlarda, bir değişiklik yürürlüğe girdiğinde 
veya işbu Protokol bu Devlet için yürürlüğe girdiğinde, hangisi daha sonra ise, bu değişiklik Dev
leti bağlayacaktır. 

Madde -16 
Fesih 
1. işbu Protokol, sözkonusu bir Âkit Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten sonraki herhangi bir 

tarihte, bu Âkit Tarafça feshedilebilir. 
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2. Fesih, Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesinin verilmesi ile gerçekleşecektir. 

3. Fesih, Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesinin verilmesinden sonra oniki ay veya fesih bel
gesinde belirtilen daha uzun bir sürede yürürlüğe girecektir. 

4. İşbu Protokole taraf olan Taraflar arasında, bu Taraflardan herhangi birisince 1969 Sorum
luluk Sözleşmesinin adı geçen Sözleşmenin XVI. Maddesine göre feshi, hiçbir şekilde işbu Proto
kolle değiştirilen 1969 Sorumluluk Sözleşmesinin feshi olarak yorumlanmayacaktır. 

5. 1971 Fon Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolünün 1971 Fon Sözleşmesinde bir 
Taraf olarak kalmaya devam eden bir Devlet tarafından feshi, işbu Protokolün feshi olarak kabul 
edilecektir. Bu fesih, 1971 Fon Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolü feshinin işbu Pro
tokolün 34 üncü maddesine göre yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olacaktır. 

Madde 17 
Belgelerin Verilmesi 
1. İşbu Protokol ve madde 15 uyarınca kabul edilen her türlü değişiklik Örgüt Genel Sekrete

rine verilecektir. 
2. Örgüt Genel Sekreteri: 
(a) (i) tarihleri ile birlikte yeni bir imzayı veya belgenin verilmesini; 

(ii) Madde 13 uyarınca yapılan her bir beyan ve bildirimi ve 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin 
V. maddesi, 9 uncu paragrafı uyarınca yapılan her bir beyan ve bildirimi; 

(iii) İşbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini; 
(iv) Madde 15, paragraf l 'e göre yapılan sorumluluk sınırlarının değiştirilmesine yönelik her 

türlü teklifi; 
(v) Madde 15, paragraf 4'e göre kabul edilen herhangi bir değişikliği; 

(vi) İşbu maddenin 8 ve 9 uncu paragraflarına göre yürürlüğe giriş tarihleri ile birlikte Madde 
15, paragraf 7'ye göre kabul edilmiş sayılan her türlü değişikliği; 

(vii) Verilme tarihi ve yürürlüğe giriş tarihi ile birlikte işbu Protokol fesih belgelerinin verilme
sini; 

(viii) Madde 16, paragraf 5 uyarınca yapıldığı kabul edilen her türlü feshi; 
(ix) İşbu Protokolün herhangi bir maddesi uyarınca istenen her türlü haberleşmeyi, işbu Proto

kolü imzalayan veya Protokole giren bütün Devletlere bildirecektir. 
(b) İşbu Protokolün tasdikli hakikî nüshalarını bütün İmzacı Devletlere ve işbu Protokole ka

tılan bütün Devletlere gönderecektir. 
3. İşbu Protokol yürürlüğe girer girmez, metni, Örgüt Genel Sekreterince, Birleşmiş Milletler 

Ana Sözleşmesinin 102 nci maddesine göre kaydedilmesi ve yayımı için Birleşmiş Milletler Sekre
terliğine gönderilecektir. 

Madde 18 
Dil 
İşbu Protokol, her biri eşit derecede hakikî olmak üzere, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, 

Rusça ve İspanyolca dillerinde olmak üzere bir tek orijinal olarak yapılmıştır. 
Yirmiyedi Kasım Bindokuzyüz Doksaniki tarihinde Londra'da düzenlenmiştir. 

Yukarıda belirtilenlerin şehadetiyle, aşağıda imzası bulunanlar, bu amaç için ilgili hükümetler
ce tam yetkili olarak imzalanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122'ye 1 inci Ek) 
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EK 
SİGORTA BELGESİ VEYA PETROL KİRLİLİĞİ ZARARI İÇİN 

HUKUKÎ SORUMLULUK İLE İLGİLİ DİĞER MALÎ TEMİNATLAR 
1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararlardan Hukukî Sorumluluk ile ilgili Uluslararası Sözleş

menin VII. Maddesi hükümlerine göre düzenlenmiştir. 

Gemi Adı 
Belirleyici Numara 

veya Harfler Tescil Limanı 
Gemi Sahibinin 
Adı ve Adresi 

-

îşbu belge ile, yukarıda adı geçen gemi ile ilgili olarak, 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Za
rarlardan Hukukî Sorumluluk ile ilgili uluslararası Sözleşmenin VII. Maddesi şartlarını karşılayan 
bir sigorta poliçesi veya diğer bir malî teminat olduğu tasdik edilir. 

Teminat Türü: 

Teminat Süresi: 

Sigorta Edenin(lerin) ve/veya Garantörün(lerin) Adı ve Adresi: 
Adı: 
Adresi: 
İşbu sertifika tarihine kadar geçerlidir. 

„ Hükümeti tarafından düzenlenmiş veya tasdik edilmiştir. 
(Devletin tam adı) 

(Yer) (tarih) 

Düzenleyen veya tasdik eden 
yetkilinin imzası ve unvanı 

Açıklayıcı Notlar: 
1. İstendiğinde, Devlet açıklaması, belgenin verildiği ülkenin yetkili kamu merciine referansı 

içerebilir. 
2. Teminat toplam tutarı, birden fazla kaynak tarafından verilmişse, bu kaynakların herbirisi-

nin sağladığı tutar belirtilmelidir. 
3. Teminat, bir kaç formda verilmişse, bu formlar belirtilmelidir. 
4. -"Teminat Süresi" kısmında, bu teminatın yürürlüğe girdiği tarihi belirtmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122'ye 1 inci Ek) 
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TÜRKİYE'NİN ÇEKİNCESİ 
Sözleşmenin Il/a (ii) maddesinde yer alan "... veya, Âkit Taraf böyle bir bölge belirlememişse, 

bu Devlet tarafından uluslararası hukuka göre belirlenmiş ve karasularının ölçüldüğü hattan itiba
ren 200 deniz mili uzanan karasularının ötesinde ve bitişiğindeki bölgede..." ifadesi Türkiye açısın
dan bağlayıcı değildir. Zira, böyle bir ifade, uluslararası hukuk normlarıyla çelişmekte olup, Türki
ye bu alanları açık deniz olarak tanımaktadır. 

TÜRKİYE'NİN BEYANI 
Türkiye Cumhuriyeti, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin 24 Haziran 1975 tari

hinde Sözleşmeye taraf olurken Sözleşmenin XI (2) maddesine getirdiği çekinceyi not etmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti, sözkonusu çekinceyi tanımadığını ilan eder. Türkiye Cumhuriyeti, tica

rî amaçlarla kullanılan bir devlet gemisinin hukukî sorumluluğuyla ilgili bir dava sözkonusu oldu
ğunda, uluslararası hukukun, bir devlete diğer bir devletin mahkemelerinin yargı yetkisinden 
muafiyet hakkı vermediği görüşündedir. 

@ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 122'ye 1 inci Ek) 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M.' (S. Sayısı: 121). 

Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fo
nun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre, 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/360) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3.6.1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKG.0.11/196/342/2504 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1/848 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslara
rası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.11.1998 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG.0.11/101-1432/6673 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.11.1998 

tarihinde kararlaştırılan "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Ku
rulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
GEREKÇE 

1. "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözlcşme"yi 
(CLC) desteklemek amacıyla, 1971 yılında imzalanan "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir 
Uluslararası Fon Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme'ye (International Convention on Estab-
lishment of an International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage) (FUND-71) Ülkemiz 
bugüne kadar taraf olmamıştır. 
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2. Sözleşme uyarınca kurulan Fonun esas işlevi, petrol kirlenmesinden doğan zararları, CLC 
Sözleşmesi ile tam olarak karşılanamayan üye ülkelere ek tazminat imkânı sağlanmasıdır. 

3. 1992 yılında imzalanan bir Protokol ile FUND Sözleşmesine köklü değişiklikler getirilmiş, 
kirlenmeden hasar görenlere ödenecek tazminat tavanı, 135 milyon SDR (194 milyon $) olarak be
lirlenmiştir. 

4. Ülkemiz, FUND Sözleşmesine taraf olduğunda, denizlerimizde bir petrol kirlenmesinin se
bep olacağı hasarın CLC Sözleşmesinin sağlayacağı tazminattan büyük olması durumunda, Fonun 
kaynaklarından ek tazmin imkânına sahip olacaktır. 

Çevre Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Çevre Komisyonu 28.7.1999 
Esas No. : 11360 

Karar No. : 3 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca Komisyonumuza 17.6.1999 tarihinde gönderilen "Petrol Kirliliği Zararının 
Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 28.7.1999 tarihinde yapılan ve Dışiş
leri, Adalet, Çevre, Maliye Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerinin hazır bulunduğu 5 in
ci toplantısında görüşülmüş ve Tasarıyı onaylamak uygun bulunmuştur. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından maddelere geçilmiş ve Tasarı Bakan
lar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

EdizHun EsvetÖzdoğu 
İstanbul Ankara 
Sözcü Üye 

Sedat Çevik M. Güven Karahan 
Ankara Balıkesir 

Üye Üye 
Burhan İsen Ahmet Sünnetçioğlu 

Batman Bursa 
Üye Üye 

Nurettin Aktaş Lütfi Doğan 
Gaziantep Gümüşhane 

Üye Üye 
Hakkı Oğuz Aykut Cahit Tekelioğlu 

Hatay İçel 
Üye Üye 

/ Metin Kocabaş Hasan Çalış 
Kahramanmaraş Karaman 

Üye Üye 
Nural Karagöz Hasan Özyer 

Kırklareli Muğla 
Üye Üye 

Nazif Topaloğlu Mükremin Taşkın 
Muğla Nevşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121) 
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Üye Üye 
M. Yaşar Ünal Hasan Suna 

Uşak Yalova 

ÇEVRE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN 
KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 7.7.1999 
Esas No. : 1/360 
Karar No.: 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 3.6.1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 17.6.1999 tarihinde esas komisyon olarak Dışişleri Komisyo
nuna, tali komisyon olarak da Çevre Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilen "Petrol Kirlili
ği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 6.7.1999 tarihinde yap
tığı 16 ncı Birleşiminde Hükümeti Temsilen Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı, Dışişleri, Maliye 
ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla 
incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası 
Sözleşmeyi (CLC)" desteklemek amacıyla, 1971 yılında imzalanan "Petrol Kirliliği Zararının Taz
mini İçin Bir Uluslararası Fon Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye (FUND-71)" Ülkemiz 
bugüne kadar taraf olmamıştır. Kurulan Fonun esas işlevi, petrol kirlenmesinden doğan zararların 
CLC Sözleşmesi ile tam olarak karşılanamaması durumunda, üye ülkelere ek tazminat imkânı sağ
lanmasıdır. 1992 yılında imzalanan bir Protokol ilen FUND Sözleşmesine köklü değişiklikler geti
rilmiş ve kirlenmeden hasar görenlere ödenecek tazminat tavanı 135 milyon SDR (194 milyon $) 
olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizin sözkonusu FUND Sözleşmesine taraf olması halinde, denizlerimizde bir petrol kir
lenmesinin sebep olacağı hasarın, CLC Sözleşmesinin sağlayacağı tazminattan büyük olması duru
munda, Fon kaynaklarından ek tazmin imkânına sahip olacaktır. 1992 yılında imzalanan Uluslara
rası Protokol çerçevesinde, Ülkemizin, sözleşmenin 3/a (ii) maddesinde yer alan "... veya Âkit Ta
raf böyle bir bölge belirlememişse, uluslararası hukuka göre bu Devlet tarafından tespit edilen ka
rasularının ötesinde ve bitişiğinde bulunan ve karasularının ölçüldüğü taban hattından itibaren 200 
deniz milinden fazla olmayan alana uzanan bir bölgede ...." ifadesine, uluslararası hukuk normla-
rıyla çeliştiği, zira Türkiye açısından sözkonusu alanların açık deniz olarak tanındığı, bu nedenle 
bağlayıcı olmadığına ilişkin çekincesi ile birlikte sözkonusu uluslararası sözleşmeye katılmamız, üç 
tarafı denizlerle çevrili ülkemizin ulusal menfaatleri açısından yararlı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121) 
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Tasarı ile, Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğunun, ekli çekince ile birlikte Türkiye Bü
yük Millet Meclisince onaylanması öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 

- Uluslararası sözleşme ile oluşturulması öngörülen fona petrol kirliliğinden zarar görenlerin 
de katkı payı vermesinin doğru bir yaklaşım olmadığı, zira petrolü kullanan sanayileşmiş ülkelerin 
denizleri daha çok kirlettiği, bu nedenle fona bu ülkelerin daha fazla katkı sağlamasının hakkaniyet 
açısından uygun olduğu, 

- Dünya petrol ticaretinde çok uluslu şirketlerin de büyük paylara sahip olduğu, bu firmaların 
da Fona katkıda bulunması gerektiği, 

şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 

- Sözkonusu sözleşme ile kıyı devletlerinin, petrol kirliliğinden kaynaklanan zararların karşı
lanması için uluslararası bir sigorta sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı, 

- Uluslararası sözleşme ile 150 bin tondan fazla petrol alım ve satımı yapan özel ve tüzel tüm 
kuruluşların sözkonusu uluslararası sigorta sistemine katkı sağlayacakları, 

- 1992 protokolünün yapıldığı dönemde Türkiye açısından Sözleşmeye çekince ile birlikte ka
tılmamızın uygun olduğu, ancak dünya şartlarındaki değişmeler nedeniyle Hükümete daha geniş ha
reket imkânı vermek amacıyla çekincenin kaldırılarak sözleşmenin onaylanmasının Ülkemizin hak 
ve menfaatleri açısından yararlı olacağı, 

İfade edilmiştir. 

Görüşmeleri takiben Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek, maddelerinin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz; Sözleşmeye ekli çekince hakkında Hükümetin yaptığı açıklama çer
çevesinde, çekincenin Tasandan çıkarılması konusunda Dışişleri Komisyonuna temennide bulunul
masını kararlaştırmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi yukarıdaki temenni doğrultusunda değiştirilerek, yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Metin Şahin Mehmet Hanifi Tiryaki 

Antalya Gaziantep 
Sözcü Kâtip 

Nihat Gökbulut Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Kırıkkale Bartın 

Üye Üye 
SaitAçba Abdülkadir Akçan 

Afyon Afyon 
Üye Üye 

Gaffar Yakın . Ali Uzunırmak 
Afyon Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121) 
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Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Recep Önal 
Bursa 
Üye 

Süleyman Coşkuner 
Burdur 

Üye 
Mücahit Himoğlu 

Erzurum 
Üye 

Ramazan Gül 
İsparta 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 
Üye 

Hasan Metin 
izmir 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Ali Gebeş 

Konya 
Üye 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Üye 
Veysi Şahin 

Mardin 
Üye 

Ş. Ramis Savaş 
Sakarya 

Üye 
Kemal Kabataş 

Samsun 
Üye 

Hasan Özgöbek 
Uşak 

Üye 
M. Altan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Oğuz Tevnen 
Bursa 
Üye 

Hakkı Duran 
Çankırı 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
Üye 

Aydın Ayaydın 
istanbul 

Üye 
Masum Türker 

istanbul 
Üye 

İlhami Yılmaz 
Karabük 

Üye 
Necdet Tekin 

Kırklareli 
Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Üye 
Tarık Cengiz 

Samsun 
Üye 

Lütfı Ceylan 
Tokat 
Üye 

Bekir Gündoğan 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121) 



Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 1/360 
Karar No. : 76 

30.7.1999 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası 

Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 29 Tem
muz 1999 tarihli 11 inci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinin katıl
malarıyla görüşülmüştür. 

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşmeyi des
teklemek amacıyla hazırlanan, petrol kirlenmesinden doğan zararlan, anılan sözleşme hükümleri ile 
tam olarak karşılanamayan üye ülkelere ek tazminat imkânı sağlayan Tasarı, Komisyonumuzca uy
gun görülmüş ve ekli çekince kaldınldığmdan, 1 inci maddedeki "ekli çekince ile" ibaresi metinden 
çıkarılarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca, denizlerimizde meydana gelebilecek petrol kirlenmesi zararının ek tazmin 
imkânı gözönünde bulundurularak, Tasarının, İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelik ve ivedilik
le görüşülmesine karar, verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Kâmran İnan 
Van 

Sözcü 
Mehmet Kaya 

Kahramanmaraş 
Üye 

Müjdat Kayayerli 
Afyon 
Üye 

Hasan Erçelebi 
Denizli 
-Üye 

M. Bedri tncetahtacı 
Gaziantep 

Üye 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Cevdet Akçalı 

Kütahya 
Üye 

M. Necati Çetinkaya 
Manisa 

Başkanvekili 
B. Suat Çağlayan 

İzmir 
Kâtip 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 
Üye 

Nesrin Ünal 
Antalya 

Üye 
Mahmut Erdir 

Eskişehir 
Üye 

Mustafa Yaman 
Giresun 

Üye , 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Basri Coşkun 
Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZ
MİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN 
KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLAR
ARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1.-1992 Protokolü ile tadil edi

len "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir 
Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Ulusla
rarası Sözleşme"ye ekli çekince ile katılmamız 
uygun bulunmuştur. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZ
MİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN 
KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLAR
ARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

TASARISI 
MADDE 1. - 1992 Protokolü ile tadil edi

len "Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir 
Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Ulusla
rarası Sözleşme"ye katılmamız uygun bulun
muştur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
B. Kara 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

İçişleri Bakanı 
K. Aktaş 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Uluğbay 

Ulaştırma Bakanı 
A. A. Denizolgun 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
Y. Topçu 

Turizm Bakanı 
/. Gürdal 

Millî Savunma Bak. ve Başb. Yrd 
/. Sezgin 

Devlet Bakanı 
Y. Seçkiner 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. Ş. Gürel 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
Y. Topçu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M: Taşar 

Enerji ve Tabiî Kayn. Bakanı 
M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 
E. Taranoğlu 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakam 
/. Saygın 

Devlet Bakam 
R. Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Andican 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 

Adalet Bakanı V. 
K. Aktaş 

Maliye Bakanı 
Z. Temizel 

Sağlık Bakanı 
H.İ.Özsoy 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
Prof. Dr. N. Çağan 

Kültür Bakanı 
/. Talay 

Çevre Bakanı 
Dr. /. Aykut 
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1992 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN 
KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME METNİ 

(1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Hasarın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası 
Sözleşmeye Ek) 

Genel hükümler 
Madde 1 
İşbu Sözleşme amaçları için : 
1. 1992 Sorumluluk Sözleşmesi 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu 

ile İlgili Uluslararası Sözleşme anlamındadır. 
1. bis. 1971 Fon Sözleşmesi, 1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fo

nun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme anlamındadır. 1976 Protokolüne Taraf olan Devlet
ler için, bu şekildeki bir referansın, işbu Protokolle değişik 1971 Fon Sözleşmesini içerdiği kabul 
edilecektir. 

2. Gemi, Şahıs, Donatan, Petrol, Kirlilik Zararı, Koruma Tedbirleri, Hadise ve Örgüt, 1992 So
rumluluk Sözleşmesinde belirtilen aynı anlamlarda olacaktır. 

3. Katkı Petrolü aşağıda (a) ve (b) alt paragrafında tanımlanan ham petrol ve fuel oil anlamın
da olacaktır: 

(a) Ham petrol, nakliyat için uygun olması amacıyla işlenen veya işlenmeyen dünyada doğal 
olarak görülen her türlü sıvı hidrokarbon karışım anlamındadır. Ayrıca, belli öz kısımların alındığı 
(bazen "damıtık ham petrol" olarak da anılır) veya belli öz parçaların ilave edildiği (bazen "katkı
lı" veya "yeniden oluşturulmuş" ham petrol olarak da anılır) ham petrolü de içerir. 

(b) Fuel oil, ham petrolden kalan ağır öz veya atıklar veya "Amerika Test ve Malzeme Birliği 
Dört Numara Fuel Oil Şartnamesi (Tanım D 396-69)"a eşdeğer kalitede ısı veya güç üretimi için 
yakıt olarak kullanım amaçlı bu maddelerin karışımları veya daha ağır atıklar anlamındadır. 

4. Hesap birimi, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin Madde V, paragraf 9 altında belirtilen anlam
da olacaktır. 

5. Gemi tonajı, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin Madde V, paragraf 10 altında belirtilen anlam
da olacaktır. 

6. Ton, petrolle ilgili olarak, metrik ton anlamındadır. 
7. Garantör, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin Madde VII, paragraf 1 uyarınca bir donatanın so

rumluluğunu karşılamak üzere düzenlenen sigorta veya diğer malî teminatları sağlayan şahıs anla
mındadır. 

8. Terminal tesisi, su nakliyatından petrol alma kabiliyetine sahip toplu petrol depolanması için 
kullanılan her yer anlamındadır, bu yer, bu yere bağlı ve kıyı dışında bulunan her türlü tesisi de içe
rir. 

9. Bir hadise, seri olay görülmelerini içerdiği yerlerde, bu olay, olayın ilk görüldüğü tarihte kar
şılaşılmış olarak alınacaktır. 

Madde 2 
1. İşbu belge ile, "1992 Uluslararası Petrol Kirliliğinden Doğan Zararların Tazminat Fonu" 

(Bundan sonra kısaca "Fon" olarak anılacaktır) adında petrol kirliliğinin tazmini Uluslararası Fonu 
aşağıdaki amaçlarla kurulmuştur: 
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(a) 1992 Sorumluluk Sözleşmesince karşılanabilecek korumanın yetersiz olduğu derecede pet
rol kirliliğinin tazmini sağlamak için; 

(b) İşbu Sözleşmede belirtilen ilgili amaçlan gerçekleştirmek için. 
2. Fon, her bir Aktif Taraf Devlette, bu Devletin kanunları uyarınca, hak ve yükümlülükleri ka

bul etme ve bu Devletin mahkemeleri önünde yasal işlemlerde bir taraf olabilme kabiliyetine sahip 
bir tüzelkişi olarak kabul edilecektir. Her bir Âkit Taraf, Fon Yöneticisini (bundan sonra kısaca 
"Yönetici" olarak anılacaktır), Fonun yasal temsilcisi olarak kabul edecektir. 

Madde 3 
İşbu Sözleşme.münhasıran : 
(a) (i) karasuları dahil, bir Âkit Tarafın ülkesinde; ve 
(ii) Uluslararası hukuka göre oluşturulan Âkit Taraf bir Devletin münhasır ekonomik bölgesi 

veya Âkit Taraf, böyle bir bölge belirlememişse, uluslararası hukuka göre bu Devlet tarafından tes
pit edilen karasularının ötesinde ve bitişiğinde bulunan ve karasularının ölçüldüğü taban hattından 
itibaren 200 deniz milinden fazla olmayan alana uzanan bir bölgede; neden olunan kirlenme zara
rına; 

(b) Bu zararın önlenmesi veya en aza indirgenmesi için alındığı sürece, koruma tedbirlerine uy
gulanacaktır. 

Tazmin 
Madde 4 

1. Fon, 2 nci Maddenin l(a) paragrafı altındaki görevini yerine getirmesi amacıyla, kirlenme 
zararından zarar gören bir şahsın 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca bu zarar için 

(a) 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca hiçbir yükümlülüğün ortaya çıkmamasından dolayı; 

(b) 1992 Sorumluluk Sözleşmesi altındaki hasarda karşı yükümlü olan donatana malî olarak 
borçlarını karşılayabilecek yetenekte olmaması ve adı geçen Sözleşmenin VII nci maddesi uyarın
ca sağlanan malî teminatın zararı ile ilgili tazminatı kapsamaması veya tazminat taleplerini karşıla
mada yetersiz olması nedeniyle; zarardan mağdur olan kişi, kendisine sağlanan bütün yasal çözüm
leri uygulamak için bütün makûl adımları attıktan sonra, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca 
alınması gereken tazminat miktarını tam olarak alamazsa, donatan malî vecibelerini yerine getire
meyen donatan olarak ve malî teminat da yetersiz olarak kabul edilir; 

(c) 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca sınırlandırılan 
veya işbu Sözleşme tarihinde yürürlükte olan veya imzaya, onaya veya incelemeye açılan herhangi 
bir Uluslararası Sözleşme uyarınca sınırlandırılan adı geçen Sözleşme altındaki donatan sorumlulu
ğunu aşan zararlar olması nedeniyle; 

tam ve yeterli olarak tazminat alamamışsa, bu şahsa tazminat ödeyecektir. 
Kirlenme zararını önlemek veya en aza indirmek.için donatanca gönüllü olarak maruz kalınan 

makul masraflar veya fedakârlıklar, işbu madde amaçlan için kirlenme zararı olarak ele alınacaktır. 
2. Eğer 
(a) Fon, kirlenme zararının, savaş durumu, çatışmalar, iç savaş veya isyanlardan kaynaklandı

ğını veya bir savaş gemisi veya bir Devlet tarafından sahip olunan veya işletilen ve olay tarihinde 
sadece Devletin ticarî olmayan hizmetinde kullanılan diğer bir gemiden atılan veya boşaltılan pet
rolün neden olduğunu kanıtlarsa; veya 
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(b) talep sahibi, hasarın bir veya birden fazla geminin karıştığı bir olaydan kaynaklandığını ka-
nıtlayamazsa, 

Fon, önceki paragraf uyarınca hiçbir borca maruz kalmayacaktır. 
3. Fon, hasardan zarar gören şahsın kirlenme zararının oluşmasına tamamen veya kısmen bu 

şahsın kasıtlı olarak yaptığı bir eylem veya yapmadığı bir eylemin veya bu şahsın ihmalinin neden 
olduğunu ispat ederse, Fon, bu şahsa tazminat ödeme yükümlülüğünden tamamen veya kısmen kur
tulabilir. Fon, her durumda, donatanın, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin II nci maddesi, 3 üncü pa
ragrafı uyarınca muaf tutulabileceği derecede muaf tutulacaktır. Bununla birlikte, önleyici tedbir
lerle ilgili olarak Fonun hiçbir muafiyeti olmayacaktır. 

4 (a) İşbu paragrafın (b) ve (c) alt paragraflarında aksi belirtilmesi durumu hariç, işbu madde 
uyarınca Fon tarafından ödenecek tazminatın toplam tutarı, bu meblağın olması ve 1992 Sorumlu
luk Sözleşmesi uyarınca işbu Sözleşmenin madde 3'te tanımlandığı şekilde uygulanması kapsamı 
içinde fiilen ödenen meblağ 135 milyon hesap birimini geçmeyecek şekilde, her bir olay ile ilgili 
olarak sınırlı olacaktır. 

(b) (c) alt paragrafında aksinin belirtilmesi durumu hariç, istisnaî, kaçınılmaz ve karşı konul
maz nitelikteki bir doğal olaydan kaynaklanan kirlenme zararı için işbu madde uyarınca Fon tara
fından ödenecek tazminat toplam tutan 135 milyon hesap birimini geçmeyecektir. 

(c) (a) ve (b) alt paragraflarında anılan tazminatın maksimum tutarı, görülen her olay ile ilgili 
olarak 200 milyon hesap birimi olacaktır. Bu olayın, işbu Sözleşmede üç Tarafın olduğu sürede, bu 
Tarafların topraklarında ilgili şahsın bir önceki takvim yılı esnasında 600 milyon tona eşit veya üze
rinde bir katkı petrolü aldığında görülmesi gerekmektedir. 

(d) 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesi, 3 üncü paragrafına göre Fon üzerinde bi
riken faiz, varsa, Fon tarafından işbu madde uyarınca ödenmesi gereken maksimum tazminatın he
saplanmasında hesaba katılmayacaktır. 

(e) İşbu maddede belirtilen meblağlar Fon Kurulunun tazminatı ilk ödeme tarihi ile ilgili ka
rarı aldığı tarihte uygulanan Özel Çekme Hakkına başvurularak ulusal para birimi esasında ulusal 
para birimine dönüştürülecektir. 

5. Fon aleyhine belirlenen taleplerin tutarı, paragraf 4 uyarınca ödenebilecek tazminat toplam 
miktarını aşıyorsa, sağlayacak meblağ, tespit edilen herhangi bir talep ile talep sahibince işbu Söz
leşme uyarınca fiilen alınan tazminat miktarı arasındaki oran bütün talep sahipleri için aynı olacak 
şekilde dağıtılacaktır. 

6. Fon Kurulu, istisnaî durumlarda, işbu Sözleşmeye göre tazminatın, gemi sahibi 1992 Sorum
luluk Sözleşmesinin V inci maddesi, 3 üncü paragrafına göre bir Fon tesis etmemiş bile olsa, öde
nebileceğine karar verebilir. Bu durumda, işbu maddenin 4(e) paragrafı uygulanır. 

7. Fon, Âkit Taraf Devletlerin talebi üzerine, bu Devletin, işbu Sözleşme altında Fonun tazmin 
ödemesi gerekebilecek bir olaydan kaynaklanan kirlenme zararını önlemek veya azaltmak için ön
lemler alabilmesini sağlamak için gerekli olabilecek personel, malzeme ve hizmetleri derhal sağla
yabilmesi için yardımcı olmak için gerekli ofislerini kullanacaktır. 

8. Fon, Fonun işbu Sözleşme uyarınca tazmin ödemesini gerektirebilecek özel bir olaydan kay
naklanan kirlenme zararlarına karşı önleyici tedbirlerin alınması görüşü ile, iç düzenlemelerde be
lirtilen şartlarda kredi olanakları sağlayabilir. 

Madde 5 
(silindi) 
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Madde 6 

Madde 4 altındaki tazmin etme hakları, madde 7, paragraf altı uyarınca zararın olduğu tarihten 
itibaren Uç yıl içinde bir dava açılmadıkça veya tebliğ verilmedikçe, sona erecektir. Bununla birlik
te, hiçbir durumda, zarara neden olan olay tarihinden itibaren altı yıl sonra dava açılmayacaktır. 

Madde 7 
1. İşbu maddenin sonraki hükümlerine tabi olarak, işbu Sözleşmenin madde 4 altında tazmin 

için Fon aleyhine açılacak her dava, işbu Sözleşmenin III üncü maddesi, 2 nci paragrafı hükümleri 
uyarınca, ilgili olayın neden olduğu kirlenme zararı için yükümlü olan veya olacak olan bir mal sa
hibi ile ilgili olarak 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin IX uncu maddesi uyarınca salahiyet sahibi bir 
mahkemede açılacaktır. 

2. Her bir Âkit Taraf Devlet, mahkemelerinin, paragraf l'de belirtildiği şekilde Fon aleyhine 
açılacak davaları görebilecek gerekli hukukî salahiyete sahip olduğunu temin edecektir. 

3. Kirlenme zararının tazmini için bir davanın, bir donatan veya garantörü aleyhine, 1992 So
rumluluk Sözleşmesinin IX uncu maddesi uyarınca salahiyet sahibi bir mahkemede açıldığı durum
larda, bu mahkeme, işbu Sözleşmenin 4 üncü madde hükümleri altındaki tazmin için Fon aleyhine 
açılan her dava ile ilgili olarak münhasır hukukî salahiyete sahip olacaktır. Bununla birlikte, 1992 
Sorumluluk Sözleşmesi altındaki kirlenme zararı tazmini ile ilgili davanın, bu Sözleşmeye taraf ol
mayan ancak 1992 Sorumluluk Sözleşmesine Taraf olan bir Devlette bulunan bir mahkemede açıl
dığında, işbu Sözleşmenin 4 üncü maddesi uyarınca Fon aleyhine açılan dava, talep sahibinin seçi
minde olmak üzere, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin IX uncu maddesi uyarınca salahiyet sahibi 
olan, Fon merkezinin bulunduğu Devletin veya işbu Sözleşme Tarafı olan bir Devletin herhangi bir 
mahkemesinde açacaktır. 

4. Herbir Âkit Taraf, Fonun, donatan veya garantör aleyhine bu Devletin salahiyet sahibi mah
kemesinde 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin IX uncu maddesine göre başlatılan her türlü yasal işle
me bir taraf olarak müdahale etme hakkına sahip olacağını temin edecektir. 

5. Paragraf 6'da aksi belirtilmesi durumu hariç, Fon, taraf olmadığı yasal işlemlerdeki hüküm 
veya karar veya taraf olmadığı bir çözümle bağlı olmayacaktır. 

6. Paragraf 4 hükümlerine halel getirmeksizin, kirlenme zararı tazmini için 1992 Sorumluluk 
Sözleşmesi uyarınca, Âkit Taraf bir Devletin salahiyet sahibi bir mahkemesinde donatan veya ga
rantör aleyhine bir dava açıldığında, bu davaya taraf olan herbir Taraf, bu Devletin ulusal kanunla
rı altında, işlemleri Fon'a bildirme hakkına sahip olacaktır. Bu bildirimin, davanın görüldüğü mah
keme formalitelerine göre ve Fonun, davaya bir taraf olarak aktif şekilde müdahale edebilecek du
rumda olması gereken süre içinde ve şekilde yapıldığında, mahkeme tarafından bu dava ile ilgili 
olarak verilen hüküm, yargılamanın yapıldığı ülkede kesinleştiğinde ve uygulamaya konulduğunda, 
Fon, fiilen işleme müdahale etmemiş olsa bile, bu mahkemedeki olay ve bulguların Fon tarafından 
ihtilaf konusu yapılmayacak şekilde Fonu bağlayıcı nitelikte olacaktır. 

Madde 8 
4 üncü maddeni 5 inci paragrafında belirtilen dağıtım ile ilgili herhangi bir karara tabi olarak, 

7 nci maddede, 1 inci ve 3 üncü paragrafa göre hukukî salahiyet sahibi bir mahkeme tarafından Fon 
aleyhine verilen herhangi bir hüküm, orijin Devletinde uygulanabilir olduğunda ve bu Devlette ar
tık normal inceleme formlarına tabi olmadığında, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin X uncu madde
sinde belirtildiği şekilde aynı şartlarda olmak üzere her bir Âkit Taraf Devlette tanınacak ve uygu
lanacaktır. 
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Madde 9 
1. Madde 4, paragraf l 'e göre Fon tarafından kirlilik zararı için ödediği tazminat miktarı ile il

gili olarak, Fon, bu şekilde tazminat ödenmiş bir şahsın, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca do
natan veya garantörü aleyhine kullanabileceği hakları halefiyet yöntemi ile kazanacaktır. 

2. îşbu Sözleşmedeki hiçbir şey, Fonun, bir önceki paragrafta belirtilen kişiler dışındaki kişiler 
aleyhine diğer halefiyet veya başvuru haklarına zarar getirmeyecektir. Her durumda, Fonun, bu şe
kilde bir kişi aleyhine halefiyet yoluyla elde ettiği hakları, tazminin ödendiği bu şahsın sigortacısı
nın haklarından az olmayacaktır. 

3. Fon aleyhine müracaat veya halefiyet yoluyla intikal eden her türlü diğer haklara bir zarar 
gelmeksizin, ulusal hukuk hükümlerine göre kirlenme zararının tazmin meblağını ödeyen Âkit Ta
raf bir Devlet veya acenta, işbu Sözleşme altında, tazminatın ödendiği şahsın başvurabileceği hak
ları halefiyet yolu ile elde edecektir. 

Katkılar 
Madde 10 
1. Fon'a yapılacak yıllık katkılar, madde 12, paragraf 2 (a) veya (b)'de belirtilen takvim yılın

da 150 000 tonu aşan toplam miktarlarda petrol alan her bir şahıs ile ilgili olarak her bir Âkit Taraf 
için yapılacaktır: v 

(a) deniz ile bu Devlet karasularındaki limanlara veya terminal tesislerine petrol taşınmasına 
katkıda bulunan liman veya terminal tesislerinde; ve 

(b) denizle taşman ve Âkit Taraf olmayan bir Devletin bir limanına veya terminal tesisine bo
şaltan Âkit Tarafın karasularında bulunan her türlü tesisler; sözkonusu petrolün, ilk olarak Âkit Ta
rafı Devletten alınması sonra Âkit Taraf olmayan Devlette boşaltılması halinde bu alt paragraf hük
münce dikkate alınması kaydıyla. 

2. (a) 1. paragraf amaçlan için, Âkit Taraf Devletin karasularında bir takvim yılında bir şahıs 
tarafından alınan katkı petrol miktarı, aynı Devlette bu yılda herhangi bir bağlı şahıs veya şahıslar 
tarafından alman katkı petrol miktarı ile toplandığında 150 000 tonun üzerinde olduğunda, bu şa
hıs, bu miktarın 150 000 tonu geçmediğine bakılmaksızın, kendisi tarafından alınan gerçek miktar 
ile ilgili katkı ödeyecektir. 

(b) "bağlı şahıs", herhangi bir yardımcı şirket veya genel olarak kontrol altında olan kurum an
lamındadır. Bir şahısın bu tanım içine girip girmediği, ilgili Devletin ulusal hukuku ile tespit edile
cektir. 

Madde 11 
(silindi) 
Madde 12 
1. Ödenmesi gereken, varsa, yıllık katkı miktarının değerlendirilmesi ve yeterli likit fonların 

sağlanması gerekliliğinin dikkate alınması görüşüyle, Kurul, her bir takvim yılı için, aşağıdakilerin 
bir bütçesi tahmin şeklinde yapacaktır : 

(i) Gider 
(a) İlgili yıldaki Fon İdaresinin masraf ve giderleri ve önceki yıldaki işletmelerdeki hesap açığı; 
(b) Fon tarafından, taleplerin karşılanması için daha önce alınan kredilerin geri ödemesi dahil, 

4 üncü madde uyannca Fon aleyhine yapılan taleplerin karşılanması için ilgili yılda Fon tarafından 
ödenmesi gereken ödemeler, her bir olay ile ilgili olarak bu taleplerin toplam meblağı dört milyon 
hesap birimini geçmeyeceği ölçüde; 
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(c) Fon tarafından, taleplerin karşılanması için daha önce alınan kredilerin geri ödemesi dahil, 
4 üncü madde uyarınca Fon aleyhine yapılan taleplerin karşılanması için ilgili yılda Fon tarafından 
ödenmesi gereken ödemeler, her bir olay ile ilgili olarak bu taleplerin toplam meblağı dört milyon 
hesap birimi üzerinde olması ölçüsünde; 

(ii) Gelir 

(a) herhangi bir faiz dahil, önceki yıllardaki işletmelerden gelen fazla fonlar; 
(b) bütçenin dengelenmesi için gerekirse, yıllık katkılar; 
(c) diğer herhangi bir gelir. 

2. Tarh edilecek katkı toplam tutarına Kurul karar verecektir. Bu karara dayanarak, Yönetici, 
herbir Âkit Taraf Devlet ile ilgili olarak, madde 10'da belirtilen her bir şahıs için bu şahsın yıllık 
katkı payını hesaplayacaktır: 

(a) katkı, paragraf 1 (i) (a) ve (b)'de belirtilen ödemelerin karşılanması için, ilgili Devlette bu 
şahıslar tarafından önceki takvim yılı esnasında alınan katkı petrolün her bir tonu başına belirlen
miş bir toplam esasında; ve 

(b) katkı, işbu maddenin 1 (i) (c) paragrafında belirtilen ödemelerin karşılanması için, sözko-
nusu olayın olduğu yıldan önceki takvim yılı esnasında, bu Devletin, olay tarihinde Âkit Taraf ol
ması kaydıyla, bu şahıs tarafından alınan katkı petrolün her bir tonu başına sabit bir toplam esasın
da hesaplanacaktır. 

3. Yukarıda paragraf 2'de belirtilen toplamlar, ilgili yılda bütün Âkit Taraf Devletlerde alınan 
katkı petrolü toplam miktannea gereken katkıların ilgili toplam meblağlarının bölünmesiyle ulaşı
lacaktır. 

4. Yıllık katkı payı vade tarihi, Fon İç Düzenlemelerinde belirlenecek tarih olacaktır. Kurul, 
farklı bir ödeme tarihine karar verebilir. 

5. Fon'un Malî Düzenlemelerinde belirlenecek şartlar uyarınca Kurul, madde 12.2 (a)'ya göre 
alınan fonlar ile madde 12.2 (B)'ye göre alınan fonlar arasında transferler yapmaya karar verebilir. 

Madde 13 
1. Madde 12 uyarınca ödenmesi gereken ve vadesi geçen katkı tutarı, farklı durumlar için fark

lı faiz nispetlerinin belirlenebilmesi kaydıyla, Fon İç Düzenlemelerine göre tespit edilecek bir faiz 
oranında faize tabi olacaktır. 

2. Âkit Taraf olan her bir Devlet, bu Devlet topraklan içinde alman petrol ile ilgili olarak işbu 
Sözleşme uyarınca ortaya çıkan Fon'a verilmesi gereken her bir borcun yerine getirileceğini temin 
edecek ve gerekli görebileceği cezaî müeyyideler getirmek dahil, bu tür vecibelerin etkin ifası gö
rüşüyle hukuku uyarınca her türlü uygun tedbiri alacaktır; bununla birlikte bu tedbirler, sadece 
Fon'a vermekle mükellef olduğu bir borç altında bulunan şahıslar aleyhine işletilecektir. 

3. Madde 10 ve 12'ye göre, Fon'a katkıda bulunmakla yükümlü olan bir şahıs, bu katkı ile il
gili vecibelerini yerine getirmediği veya bu katkı ile ilgili vecibelerinin bir kısmını yerine getirme
diği ve borcunu ödemediği durumlarda, Yönetici, tahsil edilmesi gereken meblağı kurtarmak için 
Fon adına bu kişi aleyhine uygun bütün önlemleri alacaktır. Bununla birlikte, temerrüde düşen mü
kellef müflis durumunda ise veya aksi şekilde başka durumlar bunu gösteriyorsa, Kurul, Yönetici
nin tavsiyesi üzerine, bu mükellef aleyhine hiçbir işlem yapılmaması veya sürdürül memesi ne karar 
verebilir. 
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Madde 14 
1. Sözleşme tarafı her bir Devlet, onay belgesi veya girme belgesini verdiği tarihte veya bu ta

rihten sonraki herhangi bir tarihte, İşbu Sözleşme uyarıca, bu Devletin toprakları içinde alınan pet
rol ile ilgili olarak madde 10, paragraf l'e göre Fon'a katkı payı vermekle yükümlü bir şahsın zo
runlu vecibelerini kabul ettiğini beyan edebilir. Bu beyan, yazılı olacak ve hangi vecibelerin alındı
ğını belirleyecektir. / 

2. Paragraf 1 altındaki bir beyan, madde 40'a göre işbu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce ya
pıldığında, beyan, Örgüt Genel Sekreterine verilecektir, Genel Sekreter, Sözleşmenin yürürlüğe gir
mesinden sonra belgeyi Yöneticiye iletecektir. 

3. İşbu sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılan paragraf 1 altındaki beyan, Yöne
ticiye sunulacaktır. 

4. İşbu madde'ye göre verilen beyan, Yöneticinin yazılı ihbarda bulunularak ilgili Devlet tara
fından geri çekilebilir. Bu bildirim, Yöneticinin bildirimi aldığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe gire
cektir. , 

5. İşbu madde uyarınca verilen bir beyanla bağlı bir Devlet, beyanda belirtilen herhangi bir ve
cibe ile ilgili olarak salahiyet sahibi bir mahkemede bu Devlet aleyhine açılan herhangi bir davada, 
her türlü muafiyetten feragat edecektir. 

Madde 15 
1. Her bir Âkit Taraf, Fon'a katkıda bulunma yükümlülüğü getiren miktarlarda ülkesi içinde 

katkı petrolü alan her bir şahısın, işbu maddenin sonraki hükümlerine göre Yönetici tarafından tu
tulacak ve güncelleştirilecek listede olmasını temin edecektir. 

2. Paragraf l'de belirtilen amaçlar için herbir Âkit Taraf Devlet, İç Düzenlemelerde belirtilen 
tarih ve manada, bu Devlet ile ilgili olarak madde 10'a göre Fon'a katkıda bulunmakla yükümlü 
herbir şahısın adını ve adresini ve aynı zamanda önceki takvim yılı esnasında bu şahıs tarafından 
alınan katkı petrolünün ilgili miktarları ile ilgili bilgileri Yöneticiye bildirecektir. 

3. Madde 10, paragraf l 'e göre Fon'a katkıda bulunmakla kimlerin yükümlü olduklarının be
lirlenmesi ve bu kişilerin katkı miktarlannm belirlenmesinde dikkate alınacak petrol miktarlarının 
belirlenmesi amacıyla, bu liste, belirtilen gerçeklerin karşıtı ispatlanıncaya kadar geçerli deliller 
olacaktır. 

4. Âkit Taraf bir Devletin, Yöneticiye paragraf 2'de belirtilen haberleşmeyi sağlamadığı ve bu
nun da Fon için bir malî zarar ile sonuçlandığı durumda, Âkit Taraf, Fonu bu zarar için tazmin et
mekle yükümlü olacaktır. Kurul, Yöneticinin tavsiyesi üzerine, bu tazminatın Âkit Taraf Devletçe 
ödenip ödenmeyeceğine karar verecektir. 

Organizasyon ve idare 
Madde 16 
Fon'un bir Kurulu ve Yöneticinin başkanlık ettiği bir sekreterliği olacaktır. 
Kurul 
Madde 17 
Kurul, işbu Sözleşme tarafı olan bütün Taraf Devletlerden oluşacaktır. 
Madde 18 
Kurulun görevleri, aşağıdakiler olacaktır : 
1. Her olağan oturumda, bir sonraki olağan oturuma kadar görev yapmak üzere, Başkan ve iki 

Başkan Yardımcısını seçmek 
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2. îşbu Sözleşme hükümlerine bağlı kalarak, kendi işleyiş kurallarını belirlemek 

3. Fon'un uygun işlemesi için gerekli iç Düzenlemeleri kabul etmek 

4. Yöneticiyi atamak ve gerekli olabilecek diğer personelin atanması için hükümler hazırlamak 
ve yönetici ve diğer personelin hizmet süre ve şartlarını tespit etmek; 

5. Yıllık bütçeyi kabul etmek ve yıllık katkı paylarını tespit etmek; 

6. Denetçileri atamak ve Fon hesaplarını onaylamak; 

7. Fon aleyhine yapılan taleplerin karşılanmasını (giderilmesi) onaylamak, madde 4, paragraf 
5'e göre tazmin meblağları talep sahipleri arasında dağıtım ile ilgili kararlar almak ve taleplerle il
gili geçici ödemelerin, kirlenme zarar mağdurlarına mümkün olduğu kadar uygun şekilde tazmin 
edilmelerini temin etmek amacıyla, yapılacağı kayıt ve şartları belirlemek; 

8. (Çıkarıldı) 

9. Gerekli olacağını düşündüğü geçici veya daimi bir bağlı alt birim kurmak, bu bağlı alt biri
min referans kayıtlarını tanımlamak ve bu birime verilen görevleri yerine getirmesi için bu alt biri
me ihtiyaç duyduğu yetkiyi vermek için, Kurul üyelerin eşit cografik dağılımlarını sağlamak ve en 
yüksek katkı petrolünün alındığı ile ilgili olarak Âkit Taraf Devletlerin uygun olarak temsil edildik
lerini temin etmeye çalışacaktır; bu bağlı alt birimin çalışması için gerekli değişiklikler yapılarak, 
Kurul İşleyiş Kuralları uygulanabilir; 

10. Hangi Sözleşme tarafı olmayan devletlerin ve hangi hükümetierarası ve uluslararası devlet 
teşkilâtı olmayan örgütlerin, oy kullanma hakkı olmaksızın kurul ve alt birimlerin toplantılarında 
yeralabileceklerini belirlemek; 

11. Fon ile ilgili olarak Yönetici ve alt birimlere talimat vermek 

12. (Çıkarıldı) 

13. Sözleşme uygulamaları ve kendi kararlarının uygun şekilde uygulanmasını denetlemek; 

14. Sözleşme uyarınca kendisine tahsis edilen veya Fon'un uygun işletimi için başka şekilde 
gerekli olabilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

Madde 19 

1. Kurulun olağan toplantıları, yöneticinin daveti üzerine her takvim yılında bir kez olacaktır. 

2. Kurul olağanüstü oturumları, Kurul üyelerinin en az üçte birinin talebi ile Yöneticinin dave
ti ile yapılacak ve Kurul Başkanı ile görüştükten sonra idarecinin kendi inisiyatifi üzerine toplana
bilir. Yönetici, üyelere en az otuz gün önce toplantı bildirimi verecektir. 

Madde 20 

Kurul üyelerinin çoğunluğu, toplantının yeter sayısını oluşturacaktır. 

Madde 21-27 

(Çıkarıldı) 

Sekreterlik 

Madde 28 

1. Sekreterlik, Yönetici ve Fon Yönetiminin isteyeceği personelden oluşacaktır. 

2. Yönetici, Fon'un resmî temsilcisi olacaktır. 
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Madde 29 

1. Fon'un baş idareci yetkilisi Yönetici olacaktır. Kurul tarafından kendisine verilen talimatla
ra tabi olarak, Yönetici, işbu Sözleşme, Fon iç Düzenlemeleri ve kurulca kendisine verilen görev
leri yerine getirecektir. 

2. Yönetici, özellikle: 

(a) Fon yönetimi için gerekli personeli tayin edecek; 

(b) Fon varlıklarının uygun şekilde idare edilmesi görüşüyle bütün uygun önlemleri alacak; 
(c) Özellikle madde 13, paragraf 3 hükümlerini gözlerken, işbu Sözleşme uyarınca toplanacak 

katkıları tahsil edecek; 

(d) Fon aleyhine yapılacak taleplerin ele alınması ve Fon'ün diğer görevlerinin yerine getiril
mesi için gerekli olduğu ölçüde, hukuk, finans ve diğer uzmanları istihdam edecek; 

(e) Fon aleyhine yapılan taleplerin ele alınması için, Kurul iç Düzenlemelerin istediği şekilde 
taleplerin nihaî çözümlerini onaylamalarından önce bu nihaî çözümler dahil, İç Düzenlemelerde be
lirtilen süre ve şartlar dahilinde bütün uygun tedbirleri alacak; 

(f) Her bir takvim yılı için malî beyanlar ve bütçe tahminlerini hazırlayıp kurula sunacak; 

(g) Kurul Başkanı ile görüş alışverişinde bulunarak, önceki takvim yılı esnasında gerçekleşti
rilen Fon faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayacak ve yayınlayacaktır; 

(h) Kurul ve alt birimlerin çalışması için gerekli olabilecek kağıt, belge, gündem, zabıt ve bil
gileri hazırlayacak, toplayacak ve dağıtacaktır. 

Madde 30 
Görevlerini yerine getirirken, Yönetici ile Yönetici tarafından atanan personel ve uzmanlar, 

herhangi bir Hükümet veya Fon dışındaki mercilerden talimat beklemeyecek veya almayacaktır. Bu 
gibi durumlarda uluslararası memurlar olarak yansıyabilecek her türlü işlemden sakınacaklardır. 
Her bir Âkit Taraf Devlet, kendi tarafında, Yönetici ve Yönetici tarafından atanan personel ve uz
manların sorumluluklarının münhasır uluslararası niteliğine saygı göstereceğini ve görevlerini ya
parken etkileme yollarını aramayacaklarını taahhüt etmektedir. 

Finans 
Madde 31 
1. Her birÂkit Taraf Devlet, Kuruldaki kendi heyetinin ve alt birimlerdeki temsilcilerinin ma

aş, seyahat ve diğer giderlerini karşılayacaktır. 
2. Fonun işletimi ile ilgili olarak maruz kalınan diğer her türlü giderler, Fon tarafından karşı

lanacaktır. 

Oy kullanımı 
Madde 32 
Kurulda oy kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanacaktır : 

(a) Her bir üye bir oy hakkına sahip olacak; 
(b) Madde 33'te aksi belirtilmesi durumu hariç, Kurul kararları, hazır bulunan ve oylamaya ka

tılan üyelerin çoğunluğu ile alınacak; 
(c) Dörtte üç veya üçte iki çoğunluğun gerektiği kararlar, katılanların dörtte üçü veya üçte iki 

çoğunluğun oyları ile alınacak; 
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(d) İşbu maddenin amacı için, "katılan üyeler" ifadesi, oylama anında toplantıda hazır bulunan 
üyeler anlamında, ve "hazır bulunan ve oylamaya katılan üyeler" ifadesi, "hazır bulunan ve olum
lu veya olumsuz oy kullanan üyeler" anlamında olacaktır. Oy kullanmaktan imtina eden üyeler, oy 
kullanmamış kabul edilecektir. 

Madde 33 
Kurulun aşağıdaki kararları, üçte iki çoğunluk gerektirecektir : 
(a) Madde 13, paragraf 3 uyarınca, bir katkı mükellefi aleyhine bir işlemin başlatılmaması ve

ya sürdürülmemesi kararı; , 
(b) Madde 18, paragraf 4 uyarınca Yöneticinin atanması; 
(c) Madde 18, paragraf 9'a göre bağlı alt birimlerin kurulması, ve bu kurma işlemi ile ilgili hu

suslar. 
Madde 34 
1. Fon, Fon varlıkları, gelirleri, katkı ve diğer mallar dahil, bütün Âkit Taraf Devletlerinde bü

tün direkt vergilendirmeden muafiyetten yararlanacaktır. 
2. Fon, önemli oranda menkul veya gayri menkul satın aldığında veya Fon'un resmî faaliyet

lerinin uygulanması için şart olan önemli bir iş yaptırdığında ve bu işin maliyeti dolaylı vergi ve sa
tış vergilerini içerdiğinde, Üye Devlet Hükümetleri, mümkün olduğu sürece, bu harç ve vergi mik
tarlarının affı veya geri ödenmesi için uygun tedbirleri alacaklardır. 

3. Kamu kullanım hizmetleri ile ilgili ödemeleri içeren harç, vergi veya ödemeler durumunda 
hiçbir muafiyet olmayacaktır. 

4. Fon, Fon tarafından veya adına resmî kullanımı için ithal veya ihraç edilen mallar üzerinde
ki bütün gümrük vergileri ve diğer ilgili vergilerden muafiyetten yararlanacaktır. Bu şekilde ithal 
edilen mallar, ithal edilen ülke Hükümeti ile mutabık kalınması durumu hariç, bu ülke topraklarına 
para karşılığında veya ücretsiz devredilmeyecektir. 

5. Fon'a katkıda bulunan şahıslar ve Fon'dan tazminat alan mağdur ve gemi sahipleri, vergiye 
tabi oldukları Devlette, Devletin malî yasalarına tabi olacak olup, kendilerine hiçbir özel muafiyet 
veya diğer faydalanma verilmemiştir. 

6. İşbu Sözleşme amacı için sağlanan mükellefler ile ilgili bilgiler, Fon'un yasal davalar açma
sı ve savunması dahil Fon görevlerinin yürütülmesi için şiddetle şart olabilmesi durumu hariç, Fon 
dışında ifşa edilmeyecektir. 

7. Para birimi veya transferlerle ilgili mevcut veya ileride olabilecek düzenlemelerden bağım
sız olarak, Âkit Taraflar, her türlü katkı payının Fon'a transferi ve ödenmesi ve Fon tarafından öde
nen tazmin meblağlarının herhangi bir sınırlama olmaksızın transfer ve ödenmesine izin verecektir. 

Geçici hükümler 
Madde 35 
İşbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra görülen olaylardan kaynaklanan madde 4 al

tındaki tazminat ile ilgili Fon aleyhine yapılacak talepler, bu tarihten sonra yüz yirmi günden önce 
yapılamaz. 

Madde 36 
Kurulun ilk toplantısı Örgüt Genel Sekreterinin toplantı daveti ile yapılacaktır. Bu oturum, iş

bu Sözleşme yürürlüğe girer girmez ve her durumda yürürlüğe giriş tarihinden sonra en geç otuz 
gün sonra, yapılacaktır. 
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Madde 36 bis 

İşbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlayan ve 1971 Fon Sözleşmesini değiş
tiren 1992 Protokolünün 31 inci maddesinde belirtilen fesihin yürürlüğe girdiği tarihte sona eren sü
re esnasında (Bundan sonra kısaca geçici süre olarak anılacaktır) aşağıdaki geçici hükümler uygu
lanacaktır : 

(a) İşbu Sözleşmenin 1 (a) paragrafının uygulanmasında, 1992 Sorumluluk Sözleşmesine ya
pılan atıflar, orijinal versiyonunda veya 1976 Protokolü ile değiştirildiği versiyonu olmak üzere 
1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararlardan Hukukî Sorumluluk ile ilgili Uluslararası Sözleşmeye 
(Bundan sonra kısaca "1969 Sorumluluk Sözleşmesi" olarak anılacaktır.) ve 1971 Fon Sözleşmesi
ne atfı da içerecektir. 

(b) İşbu Sözleşme kapsamı içinde bir olay kirlenme zararına neden olduğunda, Fon, kirlenme 
zararından muzdarip olan şahısı ancak bu şahıs 1969 sorumluluk Sözleşmesi, 1971 Fon Sözleşme
si ve 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca hasar için tam ve yeterli tazminat alamaması durumun
da ve tazminat alamadığı derecede olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamı içinde olan kirlenme zara
rı konusunda, işbu Sözleşmeye Taraf olan ancak 1971 Fon Sözleşmesine Taraf olmayan bir Taraf 
ile ilgili olarak, Fon'un, kirlenme zararından muzdarip olan şahısın, vatandaşı olduğu Devletin yu
karıda belirtilen sözleşmelerin her birisinde Taraf ise, tam ve yeterli tazminat alamaması durumun
da ve alamadığı ölçüde tazmin edeceği şartıyla, bu şahısa tazminat ödeceyecektir. 

(c) İşbu Sözleşmenin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, Fon tarafından ödenecek toplam 
tazminat tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak meblağ, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca 
fiilen ödenen tazminat miktarını, varsa ve 1971 Fon Sözleşmesi uyarınca fiilen ödenen veya öden
diği kabul edilen tazminat miktarım da içerecektir. 

(d) İşbu Sözleşmenin 1 inci Paragrafı, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca yararlanılan hak
lara da uygulanacaktır. 

Madde 36 ter 

1. İşbu maddenin 4 üncü paragrafına tabi olarak, bir takvim yılı esnasında bir tek Âkit Taraf 
Devlette alınan katkı petrolü ile ilgili yıllık ödenecek katkı payının toplam tutarı, bu takvim yılı ile 
ilgili olarak, 1971 Fon Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolü uyarınca belirlenen yıllık 
katkı payları toplam meblağının % 27.5'unu geçmeyecektir. 

2. Madde 12'nin 2 ve 3 üncü paragraflanndaki hükümlerin uygulanmasının belli bir takvim yı
lı ile ilgili olarak bir tek Akit Taraf Devlette bulunan katkı payı ödeyenlerce ödenen katkı payı top
lam tutarının toplam yıllık katkı payının % 27.5'unu geçmesi durumunda, bu Devlette katkı yanı 
ödeneyenlerin tümü tarafından ödenecek katkı payları, toplam katkı paylan, bu yıl ile ilgili olarak 
Fon'a yapılan toplam yıllık katkı payının % 27.5'una eşit olacak şekilde düşürülecektir. 

3. Âkit bir Devletteki şahıslarca ödencek katkı payları, işbu maddenin 2 nci paragrafına göre 
indirilirse, diğer bütün Âkit Devletteki şahıslarca ödenecek katkı payları, sözkonusu takvim yılı ile 
ilgili olarak Fon'a katkı payı ödemekle yükümlü bütün şahıslarca ödenecek katkıların, Genel Kurul 
tarafından kararlaştırılan toplam katkı meblağına ulaşmasını temin edilecek şekilde artırılacaktır. 

4. İşbu maddenin 1 ila 3 üncü paragraflanndaki hükümler, bir takvim yılında bütün Âkit Dev
letlerde alınan katkı petrolü toplam miktarı 750 milyon tona ulaşıncaya kadar veya sözkonusu 1992 
Protokolünün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren beş yıllık bir süre geçinceye kadar, hangisi daha 
önce ise, işletilecektir. 
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Madde 36 guater 
İşbu Sözleşmenin hükümlerine bağlı kalınmaksızın, hem 1971 Fon Sözleşmesi hem de işbu 

Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre esnasında Fon'un idaresine aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 

(a) 1971 Fon Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca "1971 Fonu" olarak anılacaktır) uyarınca teş
kil edilen, Yöneticinin başkanlığını yaptığı Fon Sekreterliği, Sekreterlik ve Fon Yöneticisi olarak 
da işlev görebilir. 

(b) (a) alt paragrafına göre, 1971 Fonu Sekreterliği veya Yöneticisi, Fon Sekterliği ve Yöneti
cisi görevini de ifâ ederse, Fon 1971 Fonu ile Fon arasında çıkar çatışması olması durumlarında Fon 
Kurul Başkanınca temsil edilecektir. 

(c) Yönetici ve personel ve Yönetici tarafından işbu Sözleşme ve 1971 Fon Sözleşmesi altın
daki görevleri yerine getirmek üzere atanan uzmanlar, işbu maddeye göre görevlerini yerine getir
dikleri sürece işbu Sözleşmenin 30 uncu maddesinin hükümlerini ihlal etmiş sayılmayacaklardır. 

(d) Fon Kurulu, 1971 Fon Kurulunca alınan kararlarla uyumlu olmayacak kararlar almamaya 
çaba sarfedecektir. Ortak idarî konularla ilgili görüş farklılıkları ortaya çıkarsa, Fon Kurulu, karşı
lıklı işbirliği içinde ve her iki örgütün ortak amaçlannı gözönünde bulundurarak 1971 Fon Kurulu 
ile fikir birliğine ulaşmaya çalışacaktır. 

(e) Fon, 1971 Fon Kurulunun bu yönde karar alması durumunda, 1971 Fon Sözleşmesinin 44 
üncü maddesi, 2 nci paragrafına göre, 1971 Fonu hak, vecibe ve varlıklarına halef olabilir. 

(f) Fon adına 1971 Fonu tarafından yerine getirilen idarî hizmetlerden kaynaklanan bütün ma
liyet ve giderler 1971 Fonuna Fon tarafından tazmin edilecektir. 

Madde 36 guinguies 
Nihaî şartlar 
İşbu Sözleşmenin nihaî şartları, 1971 Fon sözleşmesini değiştiren 1992 Protokolünün 28 ila 39 

arasındaki maddeleri olacaktır. İşbu Sözleşmede Âkit Taraf Devletlere yapılan atıflar, işbu Proto
kol tarafı Devletlere yapılmış gibi kabul edilecektir. 

NİHAÎ MADDELER 
(1971 Fon Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolünün 28 ila 39 uncu maddeleri 

arasındaki maddeler) , 
Madde 28 
İmza, onay, kabul, tasdik ve girme 
1. İşbu Protokol 15 Ocak 1993 tarihi ile 14 Ocak 1994 tarihleri arasında Londra'da 1992 So

rumluluk Sözleşmesini imzalayan Devletlerin imzasına açılacaktır. 
2. Paragraf 4'e tabi olarak, işbu Protokol, işbu protokolü imzalayan Devletlerce onaylanacak, 

kabul edilecek veya tasvip edilecektir. 
3. Paragraf 4'e tabi olarak, işbu Protokol, bu Protokolü imzalamamış Devletleri girmesine açı

lacaktır. 
4. İşbu Protokol sadece 1992 Sorumluluk Sözleşmesini onaylayan, kabul eden, tasvip eden ve

ya 1992 Sorumluluk Sözleşmesine giren Devletlerce onaylanabilir, kabul edilebilir, tasvip edilebi
lir veya girilebilir. 

5. Onay, kabul, tasdik veya girme işlemi, bu işleme yönelik belgenin Örgüt Genel Sekreterine 
verilmesi ile gerçekleştirilecektir. 
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6. İşbu Protokolde bir Taraf olan ancak 1971 Fon Sözleşmesinde Taraf olmayan bir Devlet, iş
bu Protokol Tarafları ile ilgili olarak işbu Protokolle değişik 1971 Fon Sözleşmesi hükümlerine 
bağlı olacak, ancak 1971 Fon Sözleşmesindeki Taraflar ile ilgili 1971 Fon Sözleşmesi hükümlerine 
tabi olmayacaktır. 

7. İşbu Protokolle değişik 1971 Fon Sözleşmesine getirilen bir değişikliğin yürürlüğe girme
sinden sonra verilen onay, kabul, tasvip veya girme belgesi, bu şekilde değiştirilen sözleşmeye uy
gulanacak olarak kabul edilecektir. 

Madde 29 

Katkıda bulunan petrolü ile ilgili bilgi 

1. İşbu Protokol bir Devlet için yürürlüğe girmeden önce bu Devlet, madde 28, paragraf 5' te 
belirtilen bir belgeyi verirken ve Örgüt Genel Sekreterince bundan sonrası için belirlenecek bir ta
rihte yıllık olarak, Örgüt Genel Sekreterine, bu Devlet ile ilgili olarak, işbu Protokolle değişik 1971 
Fon Sözleşmesinin 10 uncu maddesi uyarınca Fona katkıda bulmakla yükümlü olacak herbir şahı
sın adını ve adresini ve aynı zamanda bu kişi tarafından bu Devlet topraklarında önceki takvim yı
lı esnasında alınan katkıda bulunan petrolünün ilgili miktarları ile ilgili bilgileri verecektir. 

2. Geçiş dönemi sırasında, İdareci, Taraflar için, işbu Protokolle değişik 1971 Fon Sözleşme
sinin 10 uncu maddesi uyarınca Fon'a katkıda bulunmakla yükümlü olan şahıslarca alınan katkıda 
bulunan petrol miktarları ile ilgili bilgileri Örgüt Genel Sekreterine sağlayacaktır. 

Madde 30 

Yürürlüğe giriş 
1. İşbu Protokol, aşağıdaki şartların yerine getirildiği tarihi müteakiben on iki ay içinde yürür

lüğe girecektir: 
(a) en az sekiz Devletin, onay, kabul, tasvip veya girme belgelerini Genel Sekretere vermesi, ve 
(b) "Genel Sekreterin Sözleşmenin 29 uncu maddesine göre, bu Devletlerde, bir önceki takvim 

yılı esnasında en az 450 milyon tonluk katkı petrolü alan, Sözleşmenin 10 uncu maddesi uyannca 
katkıda bulunmakla yükümlü kişiler ile ilgili bilgi aldığında. 

2. Bununla birlikte, işbu Protokol, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce yü
rürlüğe girmeyecektir. 

3. İşbu Protokolü onaylayan, kabul eden, tasvip eden veya giren her bir Devlet için, İşbu Pro
tokol, bu Devletin ilgili belgeyi verdiği tarihten sonra oniki ay içinde yürürlüğe girecektir. 

4. Her Devlet, işbu Protokolün onay, kabul, tasvip veya girilmesi ile ilgili belgesini verdiği ta
rihte, bu belgenin, işbu madde amacı için madde 31'de belirtilen altı aylık sürenin sonuna kadar yü
rürlüğe girmeyeceğini beyan edebilir. 

5. Önceki paragrafa göre bir beyan veren her Devlet, Örgüt Genel Sekreterine bir bildirimde 
bulunarak bu beyanını geri alabilir. Bu şekilde geri alma işlemi, bildirimin alındığı tarihte yürürlü
ğe girecek ve bu şekilde geri çekme işlemi yapan her Devletin, bu tarihte işbu Protokol ile ilgili 
onay, tasvip, kabul veya girme belgesini verdiği kabul edilecektir. 

6. 1969 Sorumluluk Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolünün 13 üncü maddesi, 2 
nci paragrafına göre bir beyanda bulunan Devlet, işbu maddenin 4 üncü paragrafına göre bir beyan
da bulunduğu da kabul edilcektir. Madde 13, paragraf 2 uyarınca bir beyanın geri çekilmesi, işbu 
maddenin 5 inci paragrafı altında yapılan bir geri çekilme olarak da kabul edilecektir. 
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Madde 31 
1969 ve 1971 sözleşmelerinin feshedilmesi 
Madde 30'a tabi olarak, aşağıdaki şartların yerine getirildiği tarihten itibaren altı aylık süre 

içinde : 

(a) en az sekiz Devitin işbu Protokole Taraf olması veya madde 30, paragraf 4' e tabi olarak ve
ya olmayarak, onay, kabul, tasvip veya girme belgelerini Genel Sekretere vermesi, ve 

(b) Genel Sekreterin Sözleşmenin 29 uncu maddesine göre, bu Devletlerde, bir önceki takvim 
yılı esnasında en az 600 milyon tonluk katkı petrolü alan, Sözleşmenin 10 uncu maddesi uyannca 
katkıda bulunmakla yükümlü kişiler ile ilgili bilgi aldığında. 

İşbu Protokolde Taraf olan herbir Taraf ve madde 30, paragraf 4'e tabi olarak veya olmayarak 
onay, kabul, tasvip veya girme belgesini veren her Devlet, yukarıda belirtilen altı aylık sürenin so
na erdiği tarihten itibaren on iki ayda yürürlüğe girecek şekilde 1971 Fon Sözleşmesi ve 1969 So
rumluluk Sözleşmesini feshedebilir. 

Madde 32 
Revizyon ve değişiklik 
1. 1992 Sözleşmesinin revize edilmesi veya değiştirilmesi amacı ile örgüt tarafından konferans 

yapılması çağrısında bulunulabilir. 
2. Örgüt, bütün Âkit Tarafların en az üçte birinin talebi üzerine 1992 Fon Sözleşmesinin revi

ze edilmesi veya değiştirilmesi amacıyla Âkit Tarafların katıldığı bir konferans toplayacaktır. 
Madde 33 
Tazminat limitlerinin değiştirilmesi 
1. Âkit Tarafların en az dörtte birisinin talebi üzerine, işbu Protokolle değiştirilen 1971 Fon 

Sözleşmesinin madde 4, paragraf 4'de belirtilen tazminat tutarı limitlerinin değiştirilmesi ile ilgili 
teklif, Genel Sekreter tarafından bütün örgüt üyelerine ve bütün Âkit Taraflara gönderilecektir. 

2. Yukarıda belirtildiği sekide önerilen ve gönderilen her türlü değişiklik, gönderme tarihinden 
sonra en az altı ay sonraki bir tarihte değerlendirilmesi için Örgüt Hukuk Komitesine sunulacaktır. 

3. Örgüt üyesi olsun veya olmasın, işbu Protokolle değiştirilen 1971 Fon Sözleşmesine Taraf 
olan bütün Âkit Taraflar, değişikliklerin değerlendirilmesi ve kabulü ile ilgili Hukuk Komitesinin 
çalışmalarına katılma hakkına sahip olacaktır. 

4. Değişiklikler, Âkit Tarafların en az yarısının oylamada bulunması şartıyla, Hukuk Komite
sinde, 3 üncü paragrafın sağladığı gibi, hazır bulunanlar ve oylamaya katılan Âkit Tarafların üçte 
iki çoğunluğu ile kabul edilecektir. 

5. Tahditlerin değiştirilmesi ile ilgili bir teklif işlemlerinde, Hukuk Komitesi, olayların görül
mesini ve özellikle bu olaylardan kaynaklanan hasar miktarını ve para değerlerindeki değişiklikle
ri dikkate alacaktır. Ayrıca, işbu Protokolle değiştirilen sözleşmenin 4 üncü maddesi 4 üncü parag
raftaki limitler ile 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluk ile ilgili Uluslara
rası Sözleşmenin V. maddesi 1 inci paragrafında belirtilen limitler arasındaki ilişkiyi dikkate ala
caktır. 

6. (a) İşbu madde altındaki limitlerin hiçbir değişikliği, 15 Ocak 1998'den önce veya işbu mad
de altındaki önceki değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra beş yıldan az bir süre önce görüşü
lemez. İşbu madde altındaki hiçbir değişiklik, işbu Protokolün yürürlüğe girmesinden önceymiş gi
bi kabul edilmeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121) 



- 23 -

(b) Hiçbir limit, 15 Ocak 1993 tarihinden itibaren bileşik bir esas üzerinden hesaplanan yılda 
yüzde 6 artırılan, işbu protokolle değiştirilen sözleşmede belirlenen limite karşılık gelen miktarı ge
çecek şekilde artırılamaz. 

(c) Hiçbir limit, işbu Protokolle değiştirilen sözleşmede belirtilen limite karşılık gelen mebla
ğın 3 katı meblağı geçecek şekilde artırılamaz. 

7. Paragraf 4'e göre kabul edilen değişiklik, örgüt tarafından bütün Âkit Taraflara bildirilecek
tir. Değişiklik, bildirim tarihinden sonraki on sekiz aylık sürenin sonunda kabul edilmiş olarak de
ğerlendirilecektir. Hukuk Komitesi tarafından değişikliğin kabul edildiği tarihte sözleşme tarafı 
olan Devletlerin dörtte birisinden az bir kısmının, değişikliği kabul etmediklerini örgüte bildirme
leri şarttır, bu durumda değişiklik reddedilebilir ve hiçbir geçerliliği olmayacaktır. 

8. Paragraf 7'ye göre kabul edildiği kabul edilen bir değişiklik, kabul tarihinden sonra on se
kiz ay içinde yürürlüğe girecektir. 

9. işbu değişiklik, madde 34, paragraf 1 ve 2'ye göre, değişiklik yürürlük tarihinden en az altı 
ay önce işbu protokolü feshetmedikçe ilgili değişiklik bütün Âkit Devletleri bağlayacaktır. Bu şe
kilde yapılan bir fesih, değişiklik yürürlüğe girdiğinde yürürlüğe girecektir. 

10. İşbu değişiklik, değişiklik Hukuk Komitesi tarafından kabul edildiğinde kabulü ile ilgili on 
sekiz aylık süre henüz dolmasa dahi, bu süre esnasında Âkit Taraf olan bir Devleti bağlayacaktır. 
Bu süre sonunda Âkit Taraf olan Devlet, paragraf 7'ye göre kabul edilen değişikliğe tabi olacaktır. 
İşbu paragrafta belirtilen durumlarda, bir değişiklik yürürlüğe girdiğinde veya işbu Protokol bu 
Devlet için yürürlüğe girdiğinde, hangisi daha sonra ise, bu değişiklik Devleti bağlayacaktır. 

Madde 34 
Fesih -
1. İşbu Protokol, sözkonusu bir taraf için yürürlüğe girdiği tarihten sonraki herhangi bir tarih

te, bu tarafça feshedilebilir. 
2. Fesih, Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesinin verilmesi ile gerçekleşecektir. 
3. Fesih, Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesinin verilmesinden sonra on iki ay yada fesih bel

gesinde belirtilen daha uzun bir sürede yürürlüğe girecektir. 
4. 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin feshi, işbu Protokolün feshi olarak kabul edilecektir. Bu şe

kildeki bir fesih, 1969 Sorumluluk Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolü feshinin adı ge
çen Protokolün 16 ncı maddesine göre yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

5. 31 inci Madde uyarınca 1971 Fon Sözleşmesi ve 1969 Sorumluluk Sözleşmesini feshetme
yen işbu Protokol tarafı her bir Âkit Tarafın, işbu Protokolü, bu maddede belirtilen altı aylık sürenin 
sona erdiği tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecek şekilde fesih ettiği kabul edilecektir. 
Madde 31'de belirtilen feshin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi onay, 
tasdik, tasvip veya girme belgesi veren, işbu protokol tarafı her devletin, bu sözkonusu belgenin yü
rürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecek şekilde işbu Protokolü feshettiği kabul edilecektir. 

6. İşbu Protokole taraf olan Taraflar arasında, bu taraflardan herhangi birisince 1971 Fon Söz
leşmesinin bu Sözleşmenin 41 inci maddesine göre feshi, hiçbir şekilde işbu Protokolle değişik 
1971 Fon Sözleşmesinin feshi olarak yorumlanmayacaktır. 

7. İşbu Protokolün, işbu madde uyarınca herhangi bir Tarafça feshine bağlı kalınmaksızın, işbu Pro
tokolle değişik 1971 Fon Sözleşmesinin 10 uncu maddesi uyarınca işbu değiştirilen Sözleşmenin 12 nci 
maddesi, 2 (b) paragrafında belirtilen ve feshin yürürlüğe girdiği tarihten önce görülen bir vaka ile ilgili 
katkı payı ödeme yükümlülükleri ile ilgili işbu Protokolün tüm hükümleri uygulanmaya devam edecektir. 
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Madde 35 
Olağanüstü Kurul toplantıları 

1. Herhangi bir Âkit Taraf, verilen fesih bildirim sonuçlarının, kalan Sözleşme Âkit Taraflar 
için katkı seviyesini önemli oranda artıracağını düşündüğü, fesih bildirim belgesinin verildiği tarih
ten sonra doksan gün içinde, yöneticinin olağan üstü bir kurul toplantısı çagnsında bulunmasını ta
lep edebilir. Yönetici, böyle bir talebi aldığı tarihten sonra en geç altmış gün içinde kurulu toplan
tıya çağıracaktır. 

2. Yönetici, kendi inisiyatifinde olmak üzere, bir feshin, kalan Âkit Tarafların katkı seviyele
rinde önemli bir artışa neden olacağını düşünüyorsa, bu fesih bildirim belgesini aldığı tarihten son
ra altmış gün içinde Kurul olağanüstü toplantısı için çağrıda bulunabilir. 

3. Paragraf 1 veya 2'ye göre toplanan olağanüstü toplantıda Genel Kurul, bu feshin, kalan Âkit 
Tarafların katkı seviyelerinde önemli bir artışla sonuçlanacağına karar verirse, bu durumdaki Dev
let, bu feshin yürürlüğe gireceği tarihten en geç yüzyirmi gün önce, aynı tarihte yürürlüğe girmek 
üzere işbu Sözleşmeyi feshedebilir. 

Madde 36 

Sona erme 
1. İşbu Protokol, Âkit Tarafların sayısı üç'ün altına düştüğünde, sona erecektir. 
2. Sona erdiği günden önceki tarihte işbu Protokol ile bağholan Âkit Taraf Devletler, işbu Pro

tokolün madde 37'de belirtilen görevlerini uygulamasını sağlayacak ve sadece bu amaç için olmak 
üzere, işbu Protokole bağlı kalmaya devam edeceklerdir. 

Madde 37 

Fonun tasfiyesi 
1. işbu Protokol sona ererse, Fon, buna rağmen, 
(a) İşbu Protokolün sona erdiği tarihten önce görülen olaylarla ilgili vecibelerini karşılayacak; 
(b) Katkıların, alt paragraf (a) altındaki vecibelerin karşılanması için gerekli olduğu kapsam

da, bu amaç için Fon'un yönetimi için gerekli giderler dahil, katkılar ile ilgili haklan uygulama hak
kına sahip olacaktır. 

2. Genel Kurul, Fon'a katılan şahıslar arasında kalan varlıkların eşit bir şekilde dağıtılması da
hil, Fon'un tasfiyesinin tamamlanması için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

3. İşbu maddenin amaçları için Fon, tüzel kişi olarak kalacaktır. 
Madde 38 
Belgelerin verilmesi 
1. İşbu Protokol ve madde 33 uyannea kabul edilen her türlü değişiklik Örgüt Genel Sekrete

rine verilecektir. „-
2. Örgüt Genel Sekreteri: 
(a) (i) tarihleri ile birlikte yeni bir imzalamayı veya belgenin verilmesini; 

. (ii) Madde 30 uyarınca yapıldığı kabul edilen geri çekme işlemleri dahil, aynı madde uyarınca 
yapılan her bir beyan ve bildirimi; 

(iii) İşbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini; 

(iv) Madde 31'de sağlanan fesih işlemlerinin yapılması gereken tarihi; 
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(v) Madde 33, paragraf T e göre yapılan tazminat limitlerinin değiştirilmesine yönelik her tür
lü teklifi; 

(vi) Madde 33, paragraf 4'e göre kabul edilen herhangi bir değişikliği; 

(vii) İşbu maddenin 8 ve 9 uncu paragraflarına göre yürürlüğe giriş tarihleri ile birlikte madde 
33, paragraf 7'ye göre kabul edildiği kabul edilen her türlü değişikliği; 

(viii) Verilme tarihi ve yürürlüğe giriş tarihi ile birlikte işbu Protokol fesih belgelerinin veril
mesini; 

(ix) Madde 34, paragraf 5 uyarınca yapıldığı kabul edilen her türlü feshi; 

(x) işbu Protokolün herhangi bir maddesi uyarınca istenen her türlü haberleşmeyi işbu Proto
kolü imzalayan veya Protokole giren bütün Devletlere bildirecektir. 

(b) İşbu Protokolün tasdikli hakiki nüshalarını bütün imza Koyan Devletlere ve işbu Protoko
le giren bütün Devletlere gönderecektir. 

3. işbu Protokol yürürlüğe girer girmez, metin, Örgüt Genel Sekreterince, Birleşmiş Milletler 
Ana Sözleşmesinin 102 nci Maddesine göre kaydedilmesi ve yayımı için Birleşmiş Milletler Sek
reterliğine gönderilecektir. 

Madde 39 

Dil 

İşbu Protokol, her biri işet derecede hakiki olmak üzere, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, 
Rusça ve İspanyolca dillerinde olmak üzere bir tek orijinal olarak yapılmıştır. 

Yirmi yedi Kasım Bindokuzyüzdoksan iki tarihinde Londra'da düzenlenmiştir. 

Yukarıda belirtilenlerin Şehadetiyle, aşağıda imzası bulunanlarca, bu amaç için ilgili Hükümet
lerce tam yetkili olarak imzalanmıştır. 

TÜRKİYENİN ÇEKİNCESİ 

Sözleşmenin 3/a (ii) maddesinde yeralan "... veya Âkit Taraf böyle bir bölge belirlememişse, 
uluslararası hukuka göre bu Devlet tarafından tespit edilen karasulannın ötesinde ve bitişiğinde bu
lunan ve karasularının ölçüldüğü taban hattından itibaren 200 deniz milinden fazla olmayan alana 
uzanan bir bölgede..." ifadesi Türkiye açısından bağlayıcı değildir. Zira, böyle bir ifade, uluslarara
sı hukuk normlarıyla çelişmekte olup, Türkiye bu alanları açık deniz olarak tanımaktadır. 

© = 
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1992 PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN 
KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME METNİ 

(1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Hasarın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Ek) 

Genel Hükümler 
Madde 1 
İşbu Sözleşme amaçlan için : 
1.1992 Sorumluluk Sözleşmesi, 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararlar için Hukukî Sorum

luluk ile ilgili Uluslararası Sözleşme anlamındadır. 
1 bis. 1971 Fon Sözleşmesi, 1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için Bir Uluslararası Fo

nun Kurulması ile ilgili Uluslararası Sözleşme anlamındadır. 1976 Protokolüne Taraf olan Devlet
ler için, bu şekildeki bir referansın, işbu Protokolle değiştirilen 1971 Fon Sözleşmesini içerdiği ka
bul edilecektir. 

2. Gemi, Şahıs, Donatan, Petrol, Kirlilik Zararı, Koruma Tedbirleri, Hadise ve Örgüt, 1992 
Sorumluluk Sözleşmesinde belirtilen aynı anlamlarda olacaktır. 

3. Fonda katkıda bulunan petrol aşağıda (a) ve (b) alt paragrafında tanımlanan ham petrol ve 
fuel oil anlamında olacaktır: 

(a) Ham Petrol, nakliyat için uygun olması amacıyla işlenen veya işlenmeyen dünyada doğal 
olarak görülen her türlü sıvı hidrokarbon kanşım anlamındadır. Aynca, belli öz kısımların alındığı 
(bazen "damıtık ham petrol" olarak da anılır) veya belli öz parçalann ilave edildiği (bazen "katkı
lı" veya "yeniden oluşturulmuş" ham petrol olarak da anılır) ham petrolü de içerir. 

(b) Fuel oil, ham petrolden kalan ağır öz veya artıklar veya "Amerika Test ve Malzeme Bir
liği Dört Numara Fuel Oil Şartnamesi (Tanım D 396-69)"a eşdeğer kalitede ısı veya güç üretimi 
için yakıt olarak kullanım amaçlı bu maddelerin kanşımlan veya daha ağır artıklar anlamındadır. 

4. Hesap birimi, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin Madde V, paragraf 9 altında belirtilen anlam
da olacaktır. 

5. Gemi tonajı, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin Madde V, paragraf 10 altında belirtilen anlam
da olacaktır. 

6. Ton, petrolle ilgili olarak, metrik ton anlamındadır. 
7. Garantör, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin Madde VII, paragraf 1 uyannea bir donatanın sorum

luluğunu karşılamak üzere düzenlenen sigorta veya diğer malî teminatlan sağlayan şahıs anlamındadır. 
8. Terminal tesisi, su yoluyla taşınan petrolü alma kabiliyetine sahip, toplu petrol depolanma

sı için kullanılan her yer anlamındadır, bu yer, bu yere bağlı kıyı dışında bulunan her türlü tesisi 
de içerir. 

9. Bir hadisenin, seri olaylardan oluşması durumunda bu hadise, ilk görüldüğü tarihte karşıla
şılmış olarak kabul edilecektir. 

Madde 2 
1. İşbu belge ile, "1992 Uluslararası Petrol Kirliliğinden Doğan Zararların Tazminat Fonu" 

(Bundan sonra kısaca "Fon" olarak anılacaktır) adında petrol kirliliğinin tazmini Uluslararası Fonu 
aşağıdaki amaçlarla kurulmuştur: 
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(a) 1992 Sorumluluk Sözleşmesince karşılanabilecek korumanın yetersiz olduğu derecede pet
rol kirliliğinin tazminini sağlamak için; 

(b) İşbu Sözleşmede belirtilen ilgili amaçlan gerçekleştirmek için. 
2. Fon, her bir Âkit Taraf Devlette, bu Devletin kanunları uyarınca, hak ve yükümlülükleri ka

bul etme ve bu Devletin mahkemeleri önünde yasal işlemlerde bir taraf olabilme kabiliyetine sahip 
bir tüzel kişi olarak kabul edilecektir. Her bir Âkit Taraf, Fon Yöneticisini (bundan sonra kısaca 
"Yönetici" olarak anılacaktır), Fon'un yasal temsilcisi olarak kabul edecektir. 

Madde 3 
İşbu Sözleşme münhasıran: 
(a) (i) karasuları dahil, bir Âkit Tarafın ülkesinde; ve 
(ii) Uluslararası hukuka göre oluşturulan Âkit Taraf bir Devletin münhasır ekonomik bölgesi 

veya Âkit Taraf, böyle bir bölge belirlememişse, uluslararası hukuka göre bu Devlet tarafından tes
pit edilen karasularının ötesinde ve bitişiğinde bulunan ve karasulıranın ölçüldüğü esas hattan itiba
ren 200 deniz milinden fazla olmayan alana uzanan bir bölgede; neden olunan kirlenme zararına; 

(b) nerede olursa olsun, bu zararın önlenmesi veya en aza indirgenmesi için alınan koruma ted
birlerine uygulanacaktır. 

Tazmin 
Madde 4 
1. Fon, 2 nci Maddenin 1 (a) paragrafı altındaki işlevini yerine getirmesi amacıyla, kirlenme 

zararından zarar gören bir şahısın 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca bu zarar için 
(a) 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca hiçbir yükümlülüğün ortaya çıkmamasından dolayı; 
(b) 1992 Sorumluluk Sözleşmesi çerçevesinde hasara karşı yükümlü olan donatının malî ola

rak borçlarını karşılayabilecek yetenekte olmaması ve adı geçen Sözleşmenin VII nci Maddesi uya
rınca sağlanan malî teminatın zarar ile ilgili tazminatı kapsamaması veya tazminat taleplerini kar
şılamada yetersiz olması nedeniyle; zarardan mağdur olan kişi, kendisine sağlanan bütün yasal çö
zümleri uygulamak için bütün makul adımlan attıktan sonra, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarın
ca alması gereken tazminat miktannı tam olarak alamazsa, donatan malî vecibelerini yerine getire
meyen donatan olarak ve malî teminat da yetersiz olarak kabul edilir; 

(c) 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin V inci Maddesinin 1 inci paragrafı uyannea sınırlandırılan 
veya işbu Sözleşme tarihinde yürürlükte olan veya imzaya, onaya ve katılmaya açılan herhangi bir 
Uluslararası Sözleşme uyarınca sınırlandmlan adı geçen Sözleşme altındaki donatan sorumluluğu
nu aşan zararlar olması nedeniyle; 

tam ve yeterli olarak tazminat alamamışsa, bu şahısa tazminat ödeyecektir. 
Kirlenme zarannı önlemek veya en aza indirmek için donatanca gönüllü olarak maruz kalınan 

makul masraflar veya fedakârlıklar, işbu Madde amaçlan için kirlenme zaran olarak ele alınacaktır. 

2. Eğer 
(a) Fon, kirlenme zararının, savaş durumu, çatışmalar, iç savaş veya isyanlardan kaynaklandı

ğını veya bir savaş gemisi veya bir Devlet tarafından sahip olunan veya işletilen ve olay tarihinde 
sadece Devletin ticarî olmayan hizmetinde kullanılan diğer bir gemiden atılan veya boşaltılan pet
rolün neden olduğunu kanıtlarsa; veya 

(b) talep sahibi, hasarın bir veya birden fazla geminin karıştığı bir olaydan kaynaklandığını ka-
nıtlayamaz, 
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Fon, önceki paragraf uyarınca hiçbir yükümlülük taşımayacaktır. 
3. Fon, hasardan zarar gören şahsın kirlenme zararının oluşmasına tamamen veya kısmen bu 

şahsın kasıtlı olarak yaptığı bir eylem veya yapmadığı bir eylemin veya bu şahsın ihmalinin neden 
olduğunu ispat ederse, Fon, bu şahsa tazminat ödeme yükümlülüğünden tamamen veya kısmen kur
tulabilir. Fon, her durumda, donatanın, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin II nci Maddesi, 3 üncü pa
ragrafı uyarınca muaf tutulabileceği derecede muaf tutulacaktır. Bununla birlikte, önleyici tedbir
lerle ilgili olarak Fon'un hiçbir muafiyeti olmayacaktır. 

4. (a) işbu paragrafın (b) ve (c) alt paragraflarında aksi belirtilmesi durumu hariç, işbu Madde 
uyarınca Fon tarafından ödenecek tazminatın toplam tutarı, bu meblağın olması ve 1992 Sorum
luluk Sözleşmesi uyarınca işbu Sözleşmenin Madde 3'te tanımlandığı şekilde uygulanması kapsa
mı içinde fiilen ödenen meblağ 135 milyon hesap birimini geçmeyecek şekilde, her bir olay ile il
gili olarak sınırlı olacaktır. 

(b) (c) alt paragrafında aksinin belirtilmesi durumu hariç, istisnaî, kaçınılmaz ve karşı konul
maz nitelikteki bir doğal olaydan kaynaklanan kirlenme zararı için işbu Madde uyarınca Fon tara
fından ödenecek tazminat toplam tutan 135 milyon hesap birimini geçmeyecektir. 

(c) (a) ve (b) alt paragraflarında anılan tazminatın maksimum tutan, görülen her olay ile ilgili 
olarak 200 milyon hesap birimi olacaktır. Bu olayın, işbu Sözleşmede üç Tarafın olduğu sürede, bu 
Taraflann topraklannda ilgili şahsın bir önceki takvim yılı esnasında 600 milyon tona eşit veya üze
rinde bir katkı petrolü aldığında görülmesi gerekmektedir. 

(d) 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin V inci Maddesi, 3 üncü paragrafına göre fon üzerinde bi
riken faiz, varsa, Fon tarafından işbu Madde uyannca ödenmesi gereken maksimum tazminatın he
saplanmasında hesaba katılmayacaktır. 

(e) İşbu Maddede belirtilen meblağlar Fon Kurulunun tazminatı ilk ödeme ile ilgili kararı aldı
ğı tarihte uygulanan Özel Çekme Hakkına göre bir ulusal para biriminin değeri esasında bu ulusal 
para birimine dönüştürülecektir. 

5. Fon aleyhine belirlenen taleplerin tutarı, paragraf 4 uyarınca ödenebilecek tazminat toplam 
miktarını aşıyorsa, sağlanacak meblağ, tespit edilen herhangi bir talep ile talep sahibince işbu Söz
leşme uyarınca fiilen alman tazminat miktarı arasındaki oran bütün talep sahipleri için aynı olacak 
şekilde dağıtılacaktır. 

6. Fon Kurulu, istisnaî durumlarda, işbu Sözleşmeye göre tazminatın, gemi sahibi 1992 Sorum
luluk Sözleşmesinin V inci Maddesi, 3 üncü paragrafına göre bir on tesis etmemiş bile olsa, ödene
bileceğine karar verebilir. Bu durumda, işbu Maddenin 4 (e) paragrafı uygulanır. 

7. Fon, herhangi bir Âkit Taraf Devletin talebi üzerine, bu Devletin, işbu Sözleşme altında 
Fon'un tazminat ödemesi gerekebilecek bir olaydan kaynaklanan kirlenme zarannı önlemek veya 
azaltmak için önlemler alabilmesini sağlamak üzere gerekli olabilecek personel, malzeme ve hiz
metleri derhal sağlayabilmesine yardımcı olmak için gerekli olan iyi niyet girişimlerinde buluna
caktır. 

8. Fon, Fonun işbu Sözleşme uyarınca tazminat ödemesini gerektirebilecek özel bir olaydan 
kaynaklanan kirlenme zararlarına karşı önleyici tedbirlerin alınmasını teminen, İç Düzenlemelerde 
belirtilen şartlarda kredi olanakları sağlayabilir. 

Madde 5 

(silindi) 
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Madde 6 
Madde 4 altındaki tazmin etme hakları, Madde 7, paragraf 6 uyarınca zararın olduğu tarihten 

itibaren üç yıl içinde bir dava açılmadıkça veya tebliğ verilmedikçe, sona erecektir. Bununla birlik
te, hiçbir durumda, zarara neden olan olay tarihinden itibaren altı yıl sonra dava açılmayacaktır. 

Madde 7 

1. İşbu Maddenin sonraki hükümlerine tabi olarak, işbu Sözleşmenin Madde 4 altında tazmin 
için Fon aleyhine açılacak her dava, işbu Sözleşmenin III üncü Maddesi, 2 nci paragrafı hüküm
leri uyarınca, ilgili olayın neden olduğu kirlenme zararı için yükümlü olan veya olacak olan bir mal 
sahibi ile ilgili olarak 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin IX uncu Maddesi uyarınca selahiyet sahibi 
bir mahkemede açılacaktır. 

2. Herbir Âkit Taraf Devlet, mahkemelerinin, paragraf 1 'de belirtildiği şekilde Fon aleyhine 
açılacak davalara bakmak için gerekli hukukî selahiyete sahip olmasını temin edecektir. 
•"' 3. Kirlenme zararının tazmini için bir davanın, bir donatan veya garantörü aleyhine, 1992 So

rumluluk Sözleşmesinin IX uncu Maddesi uyarınca selahiyet sahibi bir mahkemede açıldığı durum
larda, bu mahkeme, aynı kirlilik zararına ilişkin olarak işbu Sözleşmenin 4 üncü madde hükümleri 
altındaki tazmin için Fon aleyhine açılan her dava ile ilgili olarak münhasır hukukî selahiyete sa
hip olacaktır. Bununla birlikte, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi altındaki kirlenme zararı tazmini ile il
gili davanın, bu Sözleşmeye taraf olmayan ancak 1992 Sorumluluk Sözleşmesine Taraf olan Bir 
Devlette bulunan bir mahkemede açıldığında, işbu Sözleşmenin 4 üncü Maddesi uyarınca Fon aley
hine açılan dava, talep sahibinin seçiminde olmak üzere, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin IX uncu 
Maddesi uyarınca selahiyet sahibi olan, Fon merkezinin bulunduğu Devletin veya işbu Sözleşme 
Tarafı olan bir Devletin herhangi bir mahkemesinde açacaktır. 

4. Herbir Âkit Taraf, Fonun donatan veya garantör aleyhine bu Devletin selahiyet sahibi mah
kemesinde 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin IX uncu maddesine göre başlatılan her türlü yasal işle
me bir taraf olarak müdahale etme hakkına sahip olmasını temin edecektir. 

5. Paragraf 6'da aksi belirtilmesi durumu hariç, Fon, taraf olmadığı yasal işlemlerdeki hüküm 
veya karar veya taraf olmadığı bir çözümle bağlı olmayacaktır. 

6. Paragraf 4 hükümlerine halel getirmeksizin, kirlenme zararı tazmini için 1992 Sorumluluk 
Sözleşmesi uyarınca, Âkit Taraf bir Devletin selahiyet sahibi bir mahkemesinde donatan veya ga
rantör aleyhine bir dava açıldığında, bu davaya taraf olan herbir taraf, bu Devletin ulusal kanunları 
altında, işlemleri Fona bildirme hakkına sahip olacaktır. Bu bildirimin, davanın görüldüğü mahke
me formalitelerine göre ve Fon'un, davaya bir taraf olarak aktif şekilde müdahale edebilecek du
rumda olması gereken süre içinde ve şekilde yapıldığında, mahkeme tarafından bu dava ile ilgili 
olarak verilen hüküm, yargılamanın yapıldığı ülkede kesinleştiğinde ve uygulamaya konulduğunda, 
Fon, fiilen işleme müdahale etmemiş olsa bile, bu mahkemedeki olay ve bulgular Fon tarafından ih
tilaf konusu yapılmayacak şekilde Fon'u bağlayıcı nitelikte olacaktır. 

Madde 8 
4 üncü Maddenin 5 inci paragrafında belirtilen dağıtım ile ilgili herhangi bir karara tabi olarak, 

7 nci Madde, 1 ve 3 üncü paragrafa göre hukukî selahiyet sahibi bir mahkeme tarafından Fon aley
hine verilen herhangi bir hüküm, orijin Devletinde uygulanabilir olduğunda ve bu Devlette artık 
normal inceleme formlarına tabi olmadığında, 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin X uncu Maddesin
de belirtildiği şekilde aynı şartlarda olmak üzere her bir Âkit Taraf Devlette tanınacak ve uygula
nacaktır. 
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Madde 9 

1. Fon, Madde 4, paragraf 1 'e göre Fon tarafından kirlilik zararı için ödenen tazminat miktarı 
ile ilgili olarak, bu şekilde tazminat ödenmiş bir şahsın, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca do
natan veya garantörü aleyhine kullanabileceği haklan halefiyet yöntemi ile kazanacaktır. 

2. İşbu Sözleşmedeki hiçbir şey, Fon'un, bir önceki paragrafta belirtilen kişiler dışındaki kişi
ler aleyhine diğer halefiyet veya başvuru haklanna zarar getirmeyecektir. Her durumda, Fon'un, bu 
şekilde bir kişi aleyhine halefiyet yoluyla elde ettiği haklan, tazminatın ödendiği bu şahsın sigorta
cısının haklarından az olmayacaktır. 

3. Fon aleyhine müracaat veya halefiyet yoluyla intikal eden hertürlü diğer haklara bir zarar 
gelmeksizin, ulusal hukuk hükümlerine göre kirlenme zarannın tazmin meblağını ödeyen Âkit Ta
raf bir Devlet veya acenta, işbu Sözleşme altında, tazminatın ödendiği şahsın başvurabileceği hak
ları halefiyet yolu ile elde edecektir. 

Katkılar 

Madde 10 
1. Fon'a her bir Âkit Taraf adına yapılacak yıllık katkılar, Madde 12, paragraf 2 (a) veya (b)'de 

belirtilen takvim yılında 150 000 tonu aşan petrol alan şahıslar tarafından; 

(a) Fon'a katkıda bulunan petrolün denizyolu ile taşındığı, o devletin ülkesindeki liman veya 
terminal tesislerinde; 

(b) denizyolu ile taşman ve Âkit Taraf olmayan bir Devletin ülkesindeki liman veya terminal 
tesislerine boşaltılan, Fon'a katkıda bulunan petrolün, Âkit olmayan Taraf Devlet üllkesinde boşal
tılmasını takiben, işbu alt paragraf hükmünce ilk olarak bir Âkit Taraf Devlet tarafından teslim alın
ması şartıyla, o Âkit Taraf Devletin ülkesinde bulunan herhangi bir tesiste 

teslim alınmasına göre yapılacaktır. 

2. (a) 1 inci paragraf amaçlan için, Âkit Taraf Devletin ülkesinde bir takvim yılında bir şahıs 
tarafından alınan fona katkıda bulunan petrol miktanmn aynı Devlette aynı yıl içinde herhangi bir 
bağlı şahıs veya şahıslar tarafından alman katkı petrol miktan ile toplandığında 150 000 tonu aşma
sı halinde bu şahıs, bu miktarın 150 000 tonu geçip geçmediğine bakılmaksızın, aldığı gerçek mik
tara göre katkı Ödeyecektir. 

(b) "bağlı şahıs", herhangi bir yardımcı şirket veya ortak kontrol altında olan kurum anlamın
dadır. Bir şahsın bu tanım kapsamında yer alıp almadığı, ilgili Devletin ulusal hukuku ile tespit edi
lecektir. 

Madde 11 

(silindi) 

Madde 12 
1. Ödenmesi gereken, varsa, yıllık katkı payı miktanmn değerlendirilmesi ve yeterli likit fon

ların muhafaza edilmesinin gerekliliğinin dikkate alınması görüşüyle, Kurul, her bir takvim yılı için 
aşağıdakilerin tahmini bütçesini yapacaktır : 

(i) Gider 

(a) Fon İdaresinin ilgili yıldaki masraf ve giderleri ve önceki yıllardaki işlemlerden doğan he
sap açığı; 
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(b) Fon tarafından, taleplerin karşılanması için daha önce alınan kredilerin geri ödenmesi da
hil, 4 üncü Madde uyarınca Fon aleyhine yapılan taleplerin karşılanması için ilgili yılda Fon tara
fından ödenmesi gereken ödemeler, her bir olay ile ilgili olarak bu taleplerin toplam meblağı dört 
milyon hesap birimini geçmeyeceği ölçüde; 

(c) Fon tarafından, taleplerin karşılanması için daha önce alman kredilerin geri ödemesi dahil, 
4 üncü Madde uyannca Fon aleyhine yapılan taleplerin karşılanması için ilgili yılda Fon tarafından 
ödenmesi gereken ödemeler, her bir olay ile ilgili olarak bu taleplerin toplam meblağı dört milyon 
hesap birimi üzerinde olması ölçüsünde; 

(ii) Gelir 
(a) herhangi bir faiz dahil, önceki yıllardaki işletmelerden gelen fazla fonlar; 
(b) bütçenin dengelenmesi için gerekirse, yıllık katkılar; 

(c) diğer herhangi bir gelir. 
2. Tarh edilecek katkı toplam tutarına Kurul karar verecektir. Bu karara dayanarak, Yönetici, 

her bir Âkit Taraf Devlet ile ilgili olarak, Madde 10'da belirtilen her bir şahıs için yıllık katkı payı
nı hesaplayacaktır. 

(a) katkı, paragraf 1 (i) (a) ve (b)'de belirtilen ödemelerin karşılanması için, ilgili Devlette bu 
şahıslar tarafından önceki takvim yılı esnasında alman Fon'a katkıda bulunan petrolün her bir tonu 
başına belirlenmiş bir toplam esnasında; ve 

(b) katkı, işbu Maddenin 1 (i) (c) paragrafında belirtilen ödemelerin karşılanması için, sözko-
nusu olayın olduğu yıldan önceki takvim yılı esnasında, bu Devletin, olay tarihinde Âkit Taraf ol
ması kaydıyla, bu şahıs tarafından alman fona katkıda bulunan petrolün her bir tonu başına sabit bir 
toplam esasında hesaplanacaktır. 

3. Yukarıda paragraf 2'de belirtilen toplamlar, ilgili yılda bütün Âkit Taraf Devletlerde alınan 
Fon'a katkıda bulunan petrolün toplam miktannca gereken katkıların ilgili toplam meblağlarının 
bölünmesiyle ulaşılacaktır. 

4. Yıllık katkı payı vade tarihi, Fon İç Düzenlemelerinde belirlenecek tarih olacaktır. Kurul, 
farklı bir ödeme tarihine karar verebilir. 

5. Kurul, Fon'un Malî Düzenlemelerinde belirlenecek şartlar uyannca, Madde 12.2 (a)'ya göre 
alınan fonlar ile Madde 12.2 (b)'yc göre alınan fonlar arasında transferler yapmaya karar verebilir. 

Madde 13 
1. Madde 12 uyarınca ödenmesi gereken ve vadesi geçen katkı tutan, farklı durumlar için fark

lı faiz nispetlerinin belirlenebilmesi kaydıyla, Fon İç Düzenlemelerine göre tespit edilecek bir faiz 
oranında faize tabi olacaktır. 

2. Âkit Taraf olan her bir Devlet, bu Devlet toprakları içinde alman petrol ile ilgili olarak işbu 
Sözleşme uyannca ortaya çıkan Fon'a verilmesi gereken her bir borcun yerine getirilmesini temin 
edecek ve gerekli görebileceği cezaî müeyyideler getirmek dahil, bu tür vecibelerin etkin ifası gö
rüşüyle hukuk uyannca her türlü uygun tedbiri alacaktır; bununla birlikte bu tedbirler, sadece Fon'a 
katkıda bulunmakla yükümlü olan şahıslar aleyhine işletilecektir. 

3. Madde 10 ve 12'ye göre, Fon'a katkıda bulunmakla yükümlü olan bir şahıs, bu katkı ile il
gili vecibelerini yerine getirmediği veya bu katkı ile ilgili vecibelerinin bir kısmını yerine getirme
diği ve borcunu ödemediği durumlarda, Yönetici, tahsil edilmesi gereken meblağı kurtarmak için 
Fon adına bu kişi aleyhine uygun bütün önlemleri alacaktır. Bununla birlikte, temerrüde düşen raii-
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kellef müflis durumunda ise veya aksi şekilde başka durumlar bunu gösteriyorsa, Kurul, Yönetici
nin tavsiyesi üzerine, bu mükellef aleyhine hiçbir işlem yapılmaması veya sürdürülmemesine karar 
verebilir. 

Madde 14 
1. Sözleşme tarafı her bir Devlet, onay. belgesi veya katılma belgesini verdiği tarihte veya bu 

tarihten sonraki herhangi bir tarihte, İşbu Sözleşme uyarınca, bu Devletin toprakları içinde alman 
petrol ile ilgili olarak Madde,10, paragraf l'e göre Fon'a katkı payı vermekle yükümlü bir şahsın 
zorunlu vecibelerini kabul ettiğini beyan edebilir. Bu beyan, yazılı olacak ve hangi vecibelerin alın
dığını belirleyecektir. 

2. Paragraf 1 altındaki bir beyan, Madde 40'a göre işbu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce ya
pıldığında, Örgüt Genel Sekreterine verilecektir, Genel Sekreter, Sözleşmenin yürürlüğe girmesin
den sonra belgeyi Yöneticiye iletecektir. 

3. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra, paragraf 1 altında yapılan beyan, Yöne
ticiye sunulacaktır. 

4. İşbu Maddeye göre verilen beyan, Yöneticiye yazılı ihbarda bulunularak ilgili Devlet tara
fından geri çekilebilir. Bu bildirim, Yöneticinin bildirimi aldığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe gire
cektir. 

5. İşbu Madde uyarınca verilen bir beyanla bağlı bir Devlet, beyanda belirtilen herhangi bir ve
cibe ile ilgili olarak selahiyet sahibi bir mahkemede bu Devlet aleyhine açılan herhangi bir davada, 
her türlü muafiyetten feragat edecektir. 

Madde 15 
1. Her bir Âkit Taraf, Fon'a katkıda bulunma yükümlülüğü getiren miktarlarda ülkesi içinde 

katkı petrolü alan herbir şahsın, işbu Maddenin sonraki hükümlerine göre Yönetici tarafından tutu
lacak ve güncelleştirilecek listede olmasını temin edecektir. 

2. Paragraf 1 'de belirtilen amaçlar için herbir Âkit Taraf Devlet, İç Düzenlemelerde belirtilen 
tarih ve manada, bu Devlet ile ilgili olarak Madde 10'a göre Fon'a katkıda bulunmakla yükümlü 
herbir şahsın adını ve adresini ve aynı zamanda önceki takvim yılı esnasında bu şahıs tarafından alı
nan katkı petrolünün ilgili miktarları ile ilgili bilgileri Yöneticiye bildirilecektir. 

3. Madde 10, paragraf l'e göre Fon'a katkıda bulunmakla yükümlü şahısların ve bu şahısların 
katkı miktarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak petrol miktarlarının belirlenmesi amacıyla, bu 
liste, belirtilen gerekçelerin karşıtı ispatlanıncaya kadar geçerli kanıtı olacaktır. 

4. Âkit Taraf bir Devletin, Yöneticiye paragraf 2'de belirtilen bildirimi sağlamadığı ve bunun 
da Fon için bir malî zarar ile sonuçlandığı durumda, Âkit Taraf, Fonun bu zararını tazmin etmekle 
yükümlü olacaktır. Kurul, Yöneticinin tavsiyesi üzerine, bu tazminatın Âkit Taraf Devletçe ödenip 
ödenemeyeceğine karar verecektir. 

Organizasyon ve İdare 
Madde 16 
Fon'un bir Kurulu ve Yöneticinin başkanlık ettiği bir Sekreterliği olacaktır. 
Kurul 
Madde 17 
Kurul, işbu Sözleşme tarafı olan bütün Taraf Devletlerden oluşacaktır. 
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Kurulun görevleri, aşağıdakiler olacaktır: 

1. Her olağan oturumda, bir sonraki olağan oturuma kadar görev yapmak üzere, Başkan ve iki 
Başkan Yardımcısını seçmek 

2. İşbu Sözleşme hükümlerine bağlı kalarak, kendi işleyiş kurallarını belirlemek. 

3. Fon'un uygun işlemesi için gerekli İç Düzenlemeleri kabul etmek 

4. Yöneticiyi atamak ve gerekli olabilecek diğer personelin atanması için hükümler hazırla
mak ve Yönetici ve diğer personelin hizmet süre ve şartlarını tespit etmek; 

5. Yıllık bütçeyi kabul etmek ve yıllık katkı paylarını tespit etmek; 

6. Denetçileri atamak ve Fon hesaplarını onaylamak; 

7. Fon aleyhine yapılan taleplerin karşılanmasını (giderilmesi) onaylamak, Madde 4, paragraf 
5'e göre elverişli tazminat meblağlarının talep sahipleri arasında dağıtımı ile ilgili kararlar almak ve 
taleplerle ilgili geçici ödemelerin, kirlenme zarar mağdurlarının mümkün olduğu kadar uygun şe
kilde tazmin edilmelerini temin etmek amacıyla, yapılacağı kayıt ve şartları belirlemek; 

8. (Çıkarıldı) 

9. Gerekli olacağını düşündüğü geçici veya daimî bir bağlı alt birim kurmak, bu bağlı alt biri
min çalışma kurallarını tanımlamak ve bu birimin görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu 
yetkiyi vermek, Kurul üyelerinin atanmasında eşit coğrafî dağılımı ve en yüksek katkı petrolünün 
alınması kriterine göre, Âkit Taraf Devletlerin uygun olarak temsil edilmelerini temin etmeye çalış
mak, bu bağlı alt birimin çalışması için gerekli değişiklikler yapılarak, Kurul İşleyiş Kuralları uy
gulanabilir; 

10. Sözleşmeye taraf olmayan devletlerden ve hükümetlerarası ve uluslararası hükümet dışı ör
gütlerden hangilerinin, oy kullanma hakkı olmaksızın Kurul ve alt birimlerin toplantılarında yer ala
bileceklerini belirlemek; 

11. Fon ile ilgili olarak Yönetici ve alt birimlere talimat vermek 

12. (Çıkarıldı) 

13. Sözleşmenin ve Kurul kararlarının uygun şekilde uygulanmasını denetlemek; 

1.4. Sözleşme uyarınca kendisine tevdî edilen veya Fon'un uygun işletimi için gerekli olabile
cek diğer görevleri yerine getirmek. 

Madde 19 

1. Kurulun olağan toplantıları, Yöneticinin daveti üzerine her takvim yılında bir kez olacaktır. 

2. Kurul olağanüstü oturumları, Kurul üyelerinin en az üçte birinin talebi üzerine Yöneticinin 
daveti ile ve Kurul Başkanı ile görüştükten sonra İdarecinin inisiyatifi ile toplanır. Yönetici, üyeler
den en az otuz gün önce toplantı bildirimi verecektir. 

Madde 20 

Kurul üyelerinin çoğunluğu, toplantının yeter sayısını oluşturacaktır. 

Madde 21-27 

(Çıkarıldı) 
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Sekreterlik ' 
Madde 28 
1. Sekreterlik, Yönetici ve Fon Yönetiminin isteyeceği personelden oluşacaktır. 
2. Yönetici, Fon'un resmî temsilcisi olacaktır. 
Madde 29 

. • 1. Fon'un baş idareci yetkilisi Yönetici olacaktır. Kurul tarafından kendisine verilen talimatla
ra tabi olarak, Yönetici, îşbu Sözleşme, Fon İç Düzenlemeleri ve Kurulca kendisine verilen görev
leri yerine getirecektir. 

2. Yönetici, özellikle: 
(a) Fon yönetimi için gerekli personeli tayin edecek; 
(b) Fon varlıklarının uygun şekilde idare edilmesi görüşüyle bütün uygun önlemleri alacak; 
(c) Özellikle Madde 13, paragraf 3 hükümlerinin uygulanmasını denetlerken, İşbu Sözleşme 

uyarınca toplanacak katkıları tahsil edecek; 
(d) Fon aleyhine yapılacak taleplerin ele alınması ve Fon'un diğer görevlerinin yerine getiril

mesi için gerekli olduğu ölçüde, hukuk, finans ve diğer uzmanları istihdam edecek; 
(e) Fon aleyhine yapılan taleplerin ele alınması için, Kurul İç Düzenlemelerinin istediği şekil

de taleplerin nihaî çözümlerini onaylamalarından önce bu nihaî çözümler dahil, İç Düzenlemelerde 
belirtilen süre ve şartlar dahilinde bütün uygun tedbirleri alacak; 

(0 Her bir takvim yılı için malî beyanlar ve bütçe tahminlerini hazırlayıp Kurula sunacak; 
(g) Kurul Başkanı ile görüş alışverişinde bulunarak, önceki takvim yılı esnasında gerçekleşti

rilen Fon faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayacak ve yayınlayacaktır; 
(h) Kurul ve alt birimlerin çalışması için gerekli olabilecek kağıt, belge, gündem, zabıt ve bil

gileri hazırlayacak, toplayacak ve dağıtacaktır. 
Madde 30 
Görevlerini yerine getirirken, Yönetici ve Yönetici tarafından atanan personel ve uzmanlar, 

herhangi bir Hükümet veya Fon dışındaki mercilerden talimat beklemeyecek veya almayacaktır. Bu 
gibi durumlarda uluslararası memurlar olarak yansıyabilecek her türlü işlemden sakınacaklardır. 
Her bir Âkit Taraf Devlet, kendi tarafında, Yönetici ve Yönetici tarafından atanan personel ve uz
manların sorumluluklarının münhasır uluslararası niteliğine saygı göstereceğini ve görevlerini ya
parken etkileme yollarını aramayacağını taahhüt etmektedir. 

Finans 
Madde 31 
İ. Her bir Âkit Taraf Devlet, Kuruldaki kendi heyetinin ve alt birimlerdeki temsilcilerinin ma

aş, seyahat ve diğer giderlerini karşılayacaktır. 
2. Fonun işletimi ile ilgili olarak maruz kalınan diğer her türlü giderler, Fon tarafından karşı

lanacaktır. 
Oy Kullanımı 
Madde 32 
Kurulda oy kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 
(a) Her bir üye bir oy hakkına sahip olacak; 
(b) Madde 33'te aksi belirtilmesi durumu hariç, Kurul kararları, hazır bulunan ve oylamaya ka

tılan üyelerin oy çoğunluğu ile alınacak; 
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(c) Dörtte üç veya üçte iki çoğunluğun gerektiği kararlar, katılan dörtte üçü veya üçte iki ço
ğunluğunun oylan ile alınacak; 

(d) işbu Maddenin amacı için, "katılan üyeler" ifadesi, oylama anında toplantıda hazır bulunan 
üyeler anlamında, ve "hazır bulunan ve oylamaya katılan üyeler" ifadesi, "hazır bulunan ve olum
lu veya olumsuz oy kullanan üyeler" anlamında olacaktır. Oy kullanmaktan imtina eden üyeler, oy 
kullanmamış kabul edilecektir. 

Madde 33 
Kurulun aşağıdaki kararları, üçte iki çoğunluk gerektirecektir: 

(a) Madde 13, paragraf 3 uyannea, bir katkı mükellefi aleyhine bir işlemin başlatılmaması ve
ya sürdürülmemesi karan; 

(b) Madde 18, paragraf 4 uyarınca Yöneticinin atanması; 

(c) Madde 18, paragraf 9'a göre bağlı alt birimlerin kurulması, ve bu kurma işlemi ile ilgili hu
suslar. 

Madde 34 

1. Fon, Fon varlıklan, gelirleri, katkı ve diğer mallar dahil, bütün Âkit Taraf Devletlerinde bü
tün direkt vergi muafiyetinden yararlanacaktır. 

2. Fon, önemli oranda menkul veya gayri menkul satın aldığında veya Fon'un resmî faaliyet
lerinin uygulanması için şart olan önemli bir iş yaptırdığında ve bu işin maliyeti dolaylı vergi ve sa
tış vergilerini içerdiğinde, Üye Devlet Hükümetleri, mümkün olduğu sürece, bu harç ve vergi mik-
tarlannın affı veya geri ödenmesi için uygun tedbirleri alacaklardır. 

3. Kamu kullanım hizmetleri ile ilgili ödemeleri içeren harç, vergi veya ödemeler durumunda 
hiçbir muafiyet olmayacaktır. 

4. Fon, doğrudan Fon tarafından veya Fon adına resmî kullanım için ithal veya ihraç edilen 
mallar üzerindeki bütün gümrük vergileri ve diğer ilgili vergilerden muafiyetten yararlanacaktır. Bu 
şekilde ithal edilen mallar, ithal edilen ülke Hükümeti ile mutabık kalınması durumu hariç, bu ülke 
topraklarında para karşılığında veya ücretsiz devredilmeyecektir. 

5. Fon'a katkıda bulunan şahıslar ve Fon'dan tazminat alan mağdur ve gemi sahipleri, vergiye 
tabi oldukları Devletin mali yasalarına tabi olacak olup bu şahıslara hiçbir özel muafiyet veya diğer 
fayda sağlanmamıştır. 

6. İşbu Sözleşme amacı için sağlanan mükellefler ile ilgili bilgiler, Fon'un yasal davalar açma
sı ve savunması dahil görevlerinin yürütülmesi için şiddetle şart olabilmesi durumu hariç, Fon dı
şında ifşa edilmeyecektir. 

7. Para birimi veya transferlerle ilgili mevcut veya ileride olabilecek düzenlemelerden bağım
sız olarak, Âkit Taraflar, her türlü katkı payının Fon'a transferi ve ödenmesi ve Fon tarafından öde
nen tazmin meblağlarının herhangi bir sınırlama olmaksızın transfer ve ödenmesine izin verecektir. 

Geçici Hükümler 

Madde 35 
İşbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra meydana gelen olaylardan kaynaklanan 

Madde 4 çerçevesinde Fon'a karşı tazminat talepleri, bu tarihten itibaren yüz yirmi günden önce ya
pılamaz. 
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Maddc36 
Kurulun ilk toplantısı Örgüt Genel Sekreterinin toplantı daveti ile yapılacaktır. Bu oturum, iş

bu Sözleşme yürürlüğe girer girmez ve her durumda yürürlüğe giriş tarihinden sonra en geç otuz 
gün içinde yapılacaktır. 

Madde 36 bis 
İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayan ve 1971 Fon Sözleşmesini değiştiren 1992 

Protokolünün 31 inci maddesinde belirtilen fesihin yürürlüğe girdiği tarihte sona eren süre esnasın
da (Bundan sonra kısaca geçici süre olarak anılacaktır.) aşağıdaki geçici hükümler uygulanacaktır: 

(a) İşbu Sözleşmenin Madde 2 l(a) paragrafının uygulanmasında, 1992 Sorumluluk Sözleşme
sine yapılan atıflar gerek orijinal nüshasında gerek 1976 Protokolü ile değiştirilen nüshasında ol
mak üzere 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararlara İlişkin Hukukî Sorumluluk ile ilgili Uluslara
rası Sözleşmeye (Bundan sonra kısaca "1969 Sorumluluk Sözleşmesi" olarak anılacaktır.) ve 1971 
Fon Sözleşmesine atfı da,içerecektir. 

(b) İşbu Sözleşme kapsamı içinde bir olay kirlenme zararına neden olduğunda, Fon, kirlenme 
zararından muzdarip olan şahısa ancak bu şahsın 1969 Sorumluluk Sözleşmesi, 1971 Fon Sözleş
mesi ve 1992 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca hasar için tam ve yeterli tazminat alamaması duru
munda ve tazminat alamadığı ölçüde olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamı içinde olan kirlenme za
rarı konusunda, işbu Sözleşmeye Taraf olan ancak 1971 Fon Sözleşmesine Taraf olmayan bir Ta
raf ile ilgili olarak, Fon'un, kirlenme zararından muzdarip olan şahısı, vatandaşı olduğu Devlet yu
karıda belirtilen Sözleşmelerin her birisinde Taraf ise, tam ve yeterli tazminat alamaması durumun
da ve alamadığı ölçüde tazmin edeceği şartıyla, tazminat ödeyecektir. 

(c) İşbu Sözleşmenin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, Fon tarafından ödenecek toplam 
tazminat tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak meblağ, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca 
fiilen ödenen tazminat miktarını varsa ve 1971 Fon Sözleşmesi uyarınca fiilen ödenen veya öden
diği kabul edilen tazminat miktarını da içerecektir. 

(d) İşbu Sözleşmenin Madde 9 1. inci Paragrafı, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi uyarınca yarar
lanılan haklara da uygulanacaktır. 

Madde 36 ter 
1. İşbu maddenin 4 üncü paragrafına tabi olarak, bir takvim yılı esnasında bir tek Âkit Taraf 

Devlette alınan katkı petrolü ile ilgili yıllık ödenecek katkı payının toplam tutarı, bu takvim yılı ile 
ilgili olarak, 1971 Fon Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolü uyarınca belirlenen yıllık 
katkı payları toplam meblağının % 27.5'ini geçmeyecektir. 

2. Madde 12'nin 2 nci ve 3 üncü paragraflarındaki hükümlerin uygulanmasında, belli bir tak
vim yılı içerisinde, bir tek Âkit Taraf Devlette bulunan katkı payı ödeyenlerce ödenen toplam kat
kı payı tutarının, toplam yıllık katkı payının % 27.5'ini geçmesi durumunda, bu Devlette katkı pa
yı ödeyenlerin tümü tarafından ödenecek katkı paylan, toplam katkı payları, bu yıl ile ilgili olarak 
Fon'a yapılan toplam yıllık katkı payının % 27.5'ine eşit olacak şekilde düşürülecektir. 

3. Âkit bir Devletteki şahıslarca ödenecek katkı payları, işbu maddenin 2 nci paragrafına göre 
indirilirse, diğer bütün Âkit Devletlerdeki şahıslarca ödenecek katkı payları, sözkonusu takvim yılı 
ile ilgili olarak Fon'a katkı payı ödemekle yükümlü bütün şahıslarca ödenecek katkıların, Genel Ku
rul tarafından kararlaştırılan toplam katkı meblağına ulaşması temin edilecek şekilde arttırılacaktır. 

4. İşbu maddenin 1 inci ila 3 üncü paragraflarındaki hükümler, bir takvim yılında bütün Âkit 
Devletlerde alman katkı petrolü toplam miktarı 750 milyon tona ulaşıncaya kadar veya sözkonusu 
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1992 Protokolünün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren beş yıllık bir süre geçinceye kadar, hangisi 
daha önce ise, işletilecektir. 

Madde 36 quatcr 
İşbu Sözleşmenin hükümlerine bağlı kalınmaksızın, hem 1971 Fon Sözleşmesi hem de işbu 

Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre esnasında Fon'un idaresine aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 
(a) 1971 Fon Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca "1971 Fon'u" olarak anılacaktır) uyarınca teş

kil edilen, Yöneticinin başkanlığını yaptığı Fon Sekreterliği, Sekreterlik ve Fon Yöneticisi olarak 
da işlev görebilir. 

(b) (a) alt paragrafına göre, 1971 Fon'u Sekreterliği veya Yöneticisi, Fon Sekreterliği ve Yö
neticisi görevini de ifa ederse, Fon 1971 Fon'u ile Fon arasında çıkar çatışması olması durumların
da Fon Kurul Başkanınca temsil edilecektir. 

(c) Yönetici ve personel ve Yönetici tarafından işbu Sözleşme ve 1971 Fon Sözleşmesi altın
daki görevleri yerine getirmek üzere atanan uzmanlar, işbu Maddeye göre görevlerini yerine getir
dikleri sürece işbu Sözleşmenin 30 uncu maddesinin hükümlerini ihlal etmiş sayılmayacaklardır. 

(d) Fon Kurulu, 1971 Fon Kurulunca alınan kararlarla uyumlu olmayacak kararlar almamaya 
çaba sarf edecektir. Ortak idarî konularla ilgili görüş farklılıkları ortaya çıkarsa, Fon Kurulu, karşı
lıklı işbirliği içinde ve her iki Örgütün ortak amaçlarını göz önünde bulundurarak 1971 Fon Kuru
lu ile fikirbirliğine ulaşmaya çalışacaktır. 

(e) Fon, 1971 Fon Kurulunun bu yönde karar alması durumunda, 1971 Fon Sözleşmesinin 
44 üncü maddesi, 2 nci paragrafına göre, 1971 Fonu hak, vecibe ve varlıklarına halef olabilir. 

(f) Fon adına 1971 Fon'u tarafından yerine getirilen idarî hizmetlerden kaynaklanan bütün ma
liyet ve giderler Fon tarafından 1971 Fonuna tazmin edilecektir. 

Madde 36 qııinqııies 
Nihaî Şartlar 
İşbu Sözleşmenin nihaî şartları, 1971 Fon sözleşmesini değiştiren 1992 Protokolünün 28 ila 39 

arasındaki Maddeleri olacaktır. İşbu Sözleşmede Âkit Taraf Devletlere yapılan atıflar, işbu Proto
kol Tarafı Devletlere yapılmış gibi kabul edilecektir. 

NİHAÎ MADDELER 
(1971 Fon Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolünün 28 ila 39 uncu maddeleri 

arasındaki maddeler) -
Madde 28 
İmza, onay, kabul, tasdik ve katılma 
1. İşbu Protokol 15 Ocak 1993 tarihi ile 14 Ocak 1994 tarihleri arasında Londra'da 1992 So

rumluluk Sözleşmesini imzalayan Devletlerin imzasına açılacaktır. 
2. Pragraf 4'e tabi olarak, işbu Protokol, işbu Protokolü imzalayan Devletlerce onaylanacak, 

kabul edilecek veya tasvip edilecektir. 
3. Paragraf 4'e tabi olarak, işbu Protokol, bu Protokolü imzalamamış Devletlerin katılımına 

açılacaktır. 
4. İşbu Protokol sadece 1992 Sorumluluk Sözleşmesini onaylayan, kabul eden, tasvip eden ve

ya 1992 Sorumluluk Sözleşmesine katılan Devletlerce onaylanabilir, kabul edilebilir, tasvip edile
bilir veya katılınabilir. 
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5. Onay kabul, tasdik veya katılma işlemi, bu işleme yönelik belgenin Örgüt Genci Sekreteri
ne verilmesi ile gerçekleştirilecektir. 

...... 6. îşbu Protokole Taraf olan ancak 1971 Fon Sözleşmesine Taraf olmayan bir Devlet, işbu Pro
tokol Tarafları ile ilgili olarak işbu Protokolle değiştirilen 1971 Fon Sözleşmesi hükümlerine bağlı 
olacak, ancak 1971 Fon Sözleşmesindeki Taraflar ile ilgili 1971 Fon Sözleşmesi hükümlerine tabi 
olmayacaktır. 

7. İşbu Protokolle değişik 1971 Fon Sözleşmesine getirilen bir değişikliğin yürürlüğe girme
sinden sonra verilen onay, kabul, tasvip veya katılma belgesi bu şekilde değiştirilen Sözleşmeye uy
gulanacak olarak kabul edilecektir. 

Madde 29 
Fona katkıda bulunan petrol ile ilgili bilgi 

1. işbu Protokol bir Devlet için yürürlüğe girmeden önce bu Devlet, Madde 28, paragraf 5'te 
belirtilen bir belgeyi verirken ve Örgüt Genel Sekreterince bundan sonrası için belirlenecek bir ta
rihte yıllık olarak, Örgüt Genel Sekreterine, bu Devlet ile ilgili olarak, işbu Protokolle değiştirilen 
1971 Fon Sözleşmesinin 10 uncu Maddesi uyarınca Fon'a katkıda bulunmakla yükümlü olacak her-
bir şahsın adını ve adresini ve aynı zamanda bu kişi tarafından bu Devlet topraklarında önceki tak
vim yılı esnasında alınan Fon'a katkıda bulunan petrol miktarları ile ilgili bilgileri verecektir. 

2. Geçiş dönemi sırasında, İdareci, Taraflar için, işbu Protokolle değiştirilen 1971 Fon Sözleş
mesinin 10 uncu Maddesi uyarınca Fon'a katkıda bulunmakla yükümlü olan şahıslarca alman Fon'a 
katkıda bulunan petrol miktarları ile ilgili bilgileri Örgüt Genel Sekreterine sağlayacaktır. 

Madde 30 
Yürürlüğe giriş 
1. İşbu Protokol, aşağıdaki şartların yerine getirildiği tarihi müteakiben on iki ay içinde yürü-

lüğe girecektir: 
(a) en az sekiz Devletin, onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerini Genel Sekretere vermesi, ve 
(b) Genel Sekreterin işbu Sözleşmenin 29 uncu maddesine göre, bu Devletlerde, bir önceki tak

vim yılı esnasında en az 450 milyon tonluk katkı petrolü alan, işbu protokolle değiştirilen 1971 Fon 
Sözleşmesinin 10 uncu Maddesi uyarınca katkıda bulunmakla yükümlü kişiler ile ilgili bilgi aldı
ğında. 

2. Bununla birlikte, işbu Protokol, 1992 Sorumluluk Sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce yü
rürlüğe girmeyecektir. 

3. İşbu Protokolü onaylayan, kabul eden, tasvip eden veya katılan her bir Devlet için, işbu Pro
tokol, bu Devletin ilgili belgeyi verdiği tarihten sonra oniki ay içinde yürürlüğe girecektir. 

4. Her Devlet, işbu Protokolün onay, kabul, tasvip veya katılma ile ilgili belgesini verdiği ta
rihte, bu belgenin, işbu Madde amacı için Madde 31 'de belirtilen altı aylık sürenin sonuna kadar yü
rürlüğe girmeyeceğini beyan edebilir. 

5. Önceki paragrafa göre bir beyan veren her Devlet, Örgüt Genel Sekreterine bir bildirimde 
bulunarak bu beyanını geri alabilir. Bu şekilde geri alma işlemi, bildirimin alındığı tarihte yürürlü
ğe girecek, ve bu şekilde geri çekme işlemi yapan her Devletin, bu tarihte işbu Protokol ile ilgili 
onay, tasvip, kabul veya katılma belgesini verdiği kabul edilecektir. 

6. 1969 Sorumluluk Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolünün 13 üncü maddesi, 
2 nci paragrafına göre bir beyanda bulunan Devletin aynı zamanda, işbu Maddenin 4 üncü paragra-
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fma göre bir beyanda bulunduğu da kabul edilecektir. Madde 13, paragraf 2 uyarınca bir beyanın 
geri çekilmesi, işbu Maddenin 5 inci paragrafı altında yapılan bir geri çekilme olarak da kabul edi
lecektir. 

Madde 31 

1969 ve 1971 Sözleşmelerinin Feshedilmesi 

Madde 30'a tabi olarak, aşağıdaki şartların yerine getirildiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde: 

(a) en az sekiz Devletin işbu Protokole Taraf olması veya Madde 30, paragraf 4'e tabi olarak 
veya olmayarak onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerini Genel Sekretere vermesi, ve 

(b) Genel Sekreterin Sözleşmenin 29 uncu Maddesine göre, bu Devletlerde, bir önceki takvim 
yılı esnasında en az 750 milyon tonluk katkı petrolü alan, işbu protokolle değiştirilen 1971 Fon Söz
leşmesinin 10 uncu Maddesi uyarınca katkıda bulunmakla yükümlü kişiler ile ilgili bilgi aldığında. 

İşbu Protokole Taraf olan herbir Taraf ve madde 30, paragraf 4'e tabi olarak veya olmayarak 
onay, kabul, tasvip veya katılım belgesini veren her Devlet, yukarıda belirtilen altı aylık sürenin so
na erdiği tarihten itibaren on iki ayda yürürlüğe girecek şekilde 1971 Fon Sözleşmesi ve 1969 So
rumluluk Sözleşmesini feshedebilir. 

Madde 32 

Revizyon ve değişiklik 
1. 1992 Sözleşmesinin revize edilmesi veya değiştirilmesi amacı ile Örgüt tarafından Konfe

rans yapılması çağrısında bulunulabilir. 

2. Örgüt, bütün Âkit Tarafların en az üçte birinin talebi üzerine 1992 Fon Sözleşmesinin revi
ze edilmesi veya değiştirilmesi amacıyla Âkit Tarafların katıldığı bir Konferans toplayacaktır. 

Madde 33 
Tazminat limitlerinin değiştirilmesi 
1. Âkit Tarafların en az dörtte birinin talebi üzerine, işbu Protokolle değiştirilen 1971 Fon Söz

leşmesinin Madde 4, paragraf 4'de belirtilen tazminat tutan limitlerinin değiştirilmesi ile ilgili bir 
teklif, Genel Sekreter tarafından bütün Örgüt Üyelerine ve bütün Âkit Taraflara gönderilecektir. 

2. Yukarıda belirtildiği şekilde önerilen ve gönderilen hertürlü değişiklik, gönderme tarihinden 
en az altı ay sonraki bir tarihte değerlendirilmesi için Örgüt Hukuk Komitesine sunulacaktır. 

3. Örgüt üyesi olsun veya olmasın, işbu Protokolle değiştirilen 1971 Fon Sözleşmesine Taraf 
olan Bütün Âkit Devletler, değişikliklerin değerlendirilmesi ve kabulü ile ilgili Hukuk Komitesinin 
çalışmalanna katılma hakkına sahip olacaktır. 

4. Değişiklikler, Âkit Taraflann en az yansının oylamada bulunması şartıyla, Hukuk Komite
sinde, 3 üncü paragrafın sağladığı gibi, hazır bulunan ve oylamaya katılan Âkit Taraflann üçte iki 
çoğunluğu ile kabul edilecektir. 

5. Tahditlerin değiştirilmesi ile ilgili bir teklif işlemlerinde, Hukuk Komitesi, olaylann görül
mesini ve özellikle bu olaylardan kaynaklanan hasar miktannı ve para değerlerindeki değişiklikle
ri dikkate alacaktır. Aynca, işbu Protokolle değiştirilen Sözleşmenin 4 üncü Maddesi 4 üncü Parag
rafındaki limitler ile 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zarann Hukukî Sorumluluk ile ilgili Ulusla
rarası Sözleşmenin V. Maddesi 1 inci paragrafında belirtilen limitler arasındaki ilişkiyi dikkate ala
caktır. 
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6. (a) İşbu Madde altındaki limitlerin hiçbir değişikliği, 15 Ocak 1998'den önce veya işbu 
Madde altındaki önceki değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra beş yıldan az bir süre önce gö
rüşülemez. İşbu Madde altındaki hiçbir değişiklik, işbu Protokolün yürürlüğe girmesinden öncey-
miş gibi kabul edilmeyecektir. 

(b) Hiçbir limit, 15 Ocak 1993 tarihinden itibaren bileşik bir esas üzerinden hesaplanan yılda 
yüzde 6 arttırılan, işbu Protokolle değiştirilen Sözleşmede belirlenen limite karşılık gelen miktarı 
geçecek şekilde arttırılamaz. 

(c) Hiçbir limit, işbu Protokolle değiştirilen Sözleşmede belirtilen limite karşılık gelen mebla
ğın 3 katı meblağı geçecek şekilde arttırılamaz. 

7. Paragraf 4'e göre kabul edilen değişiklik, Örgüt tarafından bütün Âkit Taraflara bildirilecek
tir. Değişiklik, bildirim tarihinden sonraki onsekiz aylık sürenin sonunda kabul edilmiş olarak de
ğerlendirilecektir. Hukuk Komitesi tarafından değişikliğin kabul edildiği tarihte Sözleşme Tarafı 
olan Devletlerin dörtte birinden az bir kısmının, değişikliği kabul etmediklerini Örgüte bildirmele
ri şarttır, bu durumda değişiklik red edilir ve hiçbir geçerliliği olmaz. 

8. Paragraf 7'ye göre kabul edilmiş sayılan bir değişiklik, kabul tarihinden sonra onsekiz ay 
içinde yürürlüğe girecektir. 

9. işbu değişiklik, Madde 34, paragraf 1 ve 2'ye göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten en 
az altı ay önce işbu Protokolü feshetmedikleri takdirde, ilgili değişiklik bütün Âkit Devletleri bağ
layacaktır. Bu şekilde yapılan bir fesih, değişiklik yürürlüğe girdiğinde yürürlüğe girecektir. 

10. İşbu değişiklik, Hukuk Komitesi tarafından kabul edildiğinde kabulü ile ilgili on sekiz ay
lık süre henüz dolmasa dahi bu süre esnasında Âkit Taraf olan bir Devleti bağlayacaktır. Bu süre 
sonunda Âkit Taraf olan Devlet, paragraf 7'ye göre kabul edilen değişikliğe tabi olacaktır. İşbu pa
ragrafta belirtilen durumlarda, bir değişiklik yürürlüğe girdiğinde veya işbu Protokol bu Devlet için 
yürürlüğe girdiğinde, hangisi daha sonra ise, bu değişiklik Devleti bağlayacaktır. 

Madde 34 
Fesih 
1. İşbu Protokol, sözkonusu bir taraf için yürürlüğe girdiği tarihten sonraki herhangi bir tarih

te, bu Tarafça feshedilebilir. 

2. Fesih ,̂ Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesinin verilmesi ile gerçekleşecektir. 
3. Fesih, Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesinin verilmesinden sonra on iki ay ya da fesih 

belgesinde belirtilen daha uzun bir sürede yürürlüğe girecektir. 
4. 1992 Sorumluluk Sözleşmesinin feshi, işbu Protokolün feshi olarak kabul edilecektir. Bu şe

kildeki bir fesih, 1969 Sorumluluk Sözleşmesine değişiklik getiren 1992 Protokolü feshinin adı ge
çen Protokolün 16 ncı maddesine göre yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

5. 31 inci Madde uyarınca 1971 Fon Sözleşmesi ve 1969 Sorumluluk Sözleşmesini feshetme
yen işbu Protokol Tarafı her bir Âkit Tarafın, işbu Protokolü, bu maddede belirtilen altı aylık süre
nin sona erdiği tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecek şekilde feshettiği kabul edilecek
tir. Madde 3l'de belirtilen feshin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 1969 Sorumluluk Sözleşmesi 
onay, tasdik, tasvip veya katılma belgesi veren, işbu Protokol tarafı her devletin, bu belgenin yürür
lüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecek şekilde işbu Protokolü feshettiği kabul edilecektir. 

6. İşbu Protokole Taraf olanlar arasında, bu Taraflardan herhangi birisince 1971 Fon Sözleş
mesinin bu Sözleşmenin 41 inci maddesine göre feshi, hiçbir şekilde işbu Protokolle değiştirilen 
1971 Fon Sözleşmesinin feshi olarak yorumlanmayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121 'e 1 inci Ek) 



- 1 9 -

7. İşbu Protokolün, işbu madde uyarınca herhangi bir Tarafça feshine bağlı kalınmaksızın, iş
bu Protokolle değiştirilen 1971 Fon Sözleşmesinin 10 uncu maddesi uyarınca işbu değiştirilen Söz
leşmenin 12 nci maddesi, 2 (b) paragrafında belirtilen ve feshin yürürlüğe girdiği tarihten önce gö
rülen bir vaka ile ilgili katkı payı ödeme yükümlülükleri ile ilgili işbu Protokolün tüm hükümleri 
uygulanmaya devam edecektir. 

Madde 35 
Olağanüstü Kurul toplantıları 
1. Herhangi bir Âkit Taraf, verilen fesih bildirim sonuçlarının, kalan Sözleşme Âkit Taraflar 

için katkı seviyesini önemli oranda arttıracağını düşündüğü, fesih bildirim belgesinin verildiği ta
rihten sonra doksan gün içinde, Yöneticinin olağanüstü bir Kurul toplantısı çağrısında bulunmasını 
talep edebilir. Yönetici, böyle bir talebi aldığı tarihten sonra en geç altmış gün içinde Kurulu top
lantıya çağıracaktır. 

2. Yönetici, kendi inisiyatifinde olmak üzere, bir feshin, kalan Âkit Tarafların katkı seviyele
rinde önemli bir artışa neden olacağını düşünüyorsa, bu fesih bildirim belgesini aldığı tarihten son
ra altmış gün içinde Kurul olağanüstü toplantısı için çağrıda bulunabilir. 

3. Paragraf 1 veya 2'ye göre toplanan olağanüstü toplantıda Genel Kurul, bu feshin, kalan Âkit 
Tarafların katkı seviyelerinde önemli bir artışla sonuçlanacağına karar verirse, bu durumdaki her 
Devlet, bu feshin yürürlüğe gireceği tarihten en geç yüzyirmi gün önce, aynı tarihte yürürlüğe gir
mek üzere işbu Sözleşmeyi feshedebilir. 

Madde 36 
Sona erme 
1. İşbu Protokol, Âkit Tarafların sayısı üçün altına düştüğünde, sona erecektir. 
2. Sona erdiği günden önceki tarihte işbu Protokol ile bağlı olan Âkit Taraf Devletler, işbu Pro

tokolün Madde 37'de belirtilen görevlerini uygulamasını sağlayacak ve sadece bu amaç için olmak 
üzere, işbu Protokole bağlı kalmaya devam edeceklerdir. 

Madde 37 
Fonun Tasfiyesi 
1. İşbu Protokol sona ererse, Fon buna rağmen, 
(a) İşbu Protokolün sona erdiği tarihten önce görülen olaylarla ilgili vecibelerini karşılayacak; 
(b) Katkıların, alt paragraf (a) altındaki vecibelerin karşılanması için gerekli olduğu kapsam

da, bu amaç için Fon'un yönetimi için gerekli giderler dahil, katkılar ile ilgili hakları uygulama hak
kına sahip olacaktır. 

2. Genel Kurul, Fon'a katılan şahıslar arasında kalan varlıkların eşit bir şekilde dağıtılması da
hil, Fon'un tasfiyesinin tamamlanması için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

3. İşbu Maddenin amaçları için Fon, tüzel kişi olarak kalacaktır. 
Madde 38 
Belgelerin verilmesi 
1. İşbu Protokol ve Madde 33 uyarınca kabul edilen her türlü değişiklik örgüt Genel Sekrete

rine verilecektir. 
2. Örgüt Genel Sekreteri: 
(a) (i) tarihleri ile birlikte yeni bir imzayı veya belgenin verilmesini; 
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(ii) Madde 30 uyarınca yapıldığı kabul edilen geri çekme işlemleri dahil, aynı madde uyarınca 
yapılan her bir beyan ve bildirimi; 

(iii) İşbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini; 

(iv) Madde 31'de belirtilen fesih işlemlerinin yapılması gereken tarihi; 
(v) Madde 33, paragraf 1 'e göre yapılan tazminat limitlerinin değiştirilmesine yönelik her tür

lü teklifi; 

(vi) Madde 33, paragraf 4'e göre kabul edilen herhangi bir değişikliği; 

(vii) işbu Maddenin 8 ve 9 uncu paragraflarına göre yürürlüğe giriş tarihleri ile birlikte Mad
de 33, paragraf 7'ye göre kabul edilmiş sayılan her türlü değişikliği; 

(viii) Verilme tarihi ve yürürlüğe giriş tarihi ile birlikte işbu Protokol fesih belgelerinin veril
mesini, 

(ix) Madde 34, paragraf 5 uyarınca yapıldığı kabul edilen her türlü feshi; 
(x) îşbu Protokolün herhangi bir Maddesi uyarınca istenen her türlü bildirimi işbu Protokolü 

imzalayan veya Protokole katılan bütün Devletlere bildirecektir. 
(b) işbu Protokolün tasdikli hakiki nüshalarını bütün İmzacı Devletlere ve işbu Protokole katı

lan bütün Devletlere gönderecektir. 
3. İşbu Protokol yürürlüğe girer girmez, metin Örgüt Genel Sekreterince, Birleşmiş Milletler 

Ana Sözleşmesinin 102 nci Maddesine göre kaydedilmesi ve yayımı için Birleşmiş Milletler Sek
reterliğine gönderilecektir. 

Madde 39 
Dil 
İşbu Protokol, her biri eşit derecede hakiki olmak üzere, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, 

Rusça ve İspanyolca dillerinde olmak üzere bir tek orijinal olarak yapılmıştır. 
Yirmi yedi Kasım Bindokuzyüz doksan iki tarihinde LONDRA'DA DÜZENLENMİŞTİR. 
Yukarıda belirtilenlerin ŞEHADETİYLE, aşağıda imzası bulunanlarca, bu amaç için ilgili Hü

kümetlerce tam yetkili olarak imzalanmıştır. 
TÜRKİYE'NİN ÇEKİNCESİ 

Sözleşmenin 3/a(ii) maddesinde yeralan "... veya Âkit Taraf böyle bir böge belirlememişse, 
uluslararası hukuka göre bu Devlet tarafından tespit edilen karasulannın ötesinde ve bitişiğinde bu
lunan ve karasularının ölçüldüğü taban hattından itibaren 200 deniz milinden fazla olmayan alana 
uzanan bir bölgede..." ifadesi Türkiye açısından bağlayıcı değildir. Zira, böyle bir ifade, uluslarara
sı hukuk normlarıyla çelişmekte olup, Türkiye bu alanlan açık deniz olarak tanımaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121 'e 1 inci Ek) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
53 ÜNCÜ BİRLEŞİM 27 . 1 . 2000 PERŞEMBE Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/378) (S. Sayısı : 279) (Da
ğıtma tarihi : 25.1.2000) 

2. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/379) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 
25.1.2000) 

3. — Afyon Milletvekili Mehmet Telek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/380) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 
25.1.2000) 

4. — İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/381) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 
25.1.2000) 

5. — Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/382) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
25.1.2000) 

6. — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/383) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 
25.1.2000) 

7. — Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/384) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 
25.1.2000) 

8. — Adana Milletvekilleri Recai Yıldırım ve Ali Halaman'ın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/251) (S. Sayısı : 286) 
(Dağıtma tarihi : 25.1.2000) 
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9. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ile Diyarbakır Milletvekili Ömer 
Vehbi Hatipoğlu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/179) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 25.1.2000) 

! 
10. — Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ile Kırıkkale Milletvekili 

Kemal Albayrak'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasaj ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporları (3/184) |(S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 25.1.2000) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLEM 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 
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8 _ _ 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN MĞER İŞLER 

X 1. — Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı: 186) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

X 2. — Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 
Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 8.11.1999) 

X 3, — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve içişleri ve Çevre komisyonları 
raporları (1/393) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

4. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve 4 Arkadaşının, Sosyal Güvenlikle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı ödenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/368) (S. Sayısı : 297) 
(Dağıtma tarihi : 16.12.1999) 

5. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/396) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 25.12.1999) 

X 7. — Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Ulus
lararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/359) (S. Sayısı : 122 ve 122'ye 1 inci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 10.8.1999 ve 6.12.1999) 

X 8. — Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması 
ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/360) (S. Sayısı : 
121 ve 121'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihleri : 9.8.1999 ve 6.12.1999) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/345) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tarihi: 
5.8.1999) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/355) (S. Sayısı : 108) (Dağıtma ta
rihi : 9.8.1999) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükünieti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil-
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gi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/361) (S. Sayısı 
ma tarihi : 3.8.1999) 

106) (Dağıt-

X 12. — Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz 
Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun. Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 13. —v Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para 
Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 14. — Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ye Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sa
yısı : 115) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 15. — Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
Sayısı : 118) (Dağıtma 

16. -
Hakkında 
nunun Bir Maddesinde 

ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/364) (S, 
tarihi : 10.8.1999) 

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka-

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 

X 17. — Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği 
Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/351) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 
25.8.1999) 

(X! 18. —Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüş
vetin önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1999) 

X; 19. — Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji »Şartı Antlaşması ve 
Eki'ni Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İliş
kin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1999) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/499) (S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

X 21'a — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 20.7.1999) 

X 22. — Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/324) (S. Sayısı : 81) 
(Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X 23. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/285) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma 
tarihi : 30.7.1999) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/342) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/362) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X! 28. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Rapora (1/316) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İş
birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/535) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ye Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/268) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

XI 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sınır Olay ve Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye 
Ait Ek 1 ve 2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki 
Tarafında Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava 
Vasıtalarının Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/314) (S. Sayısı : 35) (Da
ğıtma tarihi : 15.7.1999) 

33. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Siyasî Ahlak Komisyonu Ka
nunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tari
hi : 15.7.1999) 

X 34. —- Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tari
hinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi : 19.7.1999) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 4 Temmuz 1966 Ta
rihinde Brüksel'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Re
vizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 
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X 38. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasımn "Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/354) (S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/356) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 40., — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/372) (S. 
Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

41j — Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/461) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonîaii 
raporları (1/326) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

.43. — Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

44. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

45< — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

46. — Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (1/439) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar , Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/327) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/315) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 
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X1 49, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong 
özel idarî Bölge Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve. 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 
29.7.1999) 

X 50, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 29.7.1999) 

IX 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü-< 
kümeti Arasındaki. Hava Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Muta
bakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/368) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 52.j — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 53. —Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) 
(S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasın
da Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/357) (S. Sa
yısı : 97) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 55. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus. Cumhuriyeti Hükümeti Ara-* 
smda Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/369) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/274) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayo
lu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/343) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 
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X1 58. —Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 94) 
(Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tu-
rizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/267) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 61. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma ta
rihi : 3.8,1999) 

62. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/402) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

63. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri ile Ma
dalya ve Nişanlar Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma ta
rihi : 3.8.1999) 

X' 64, —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

XI 65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra-< 
poru (1/279) (S. Sayısı : 125) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

66. — Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Ci
simlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/433) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 
12.8.1999) 
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67. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi : 12.8.1999) 

68. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/385) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 13.8.1999) 

69. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Daiı 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) 
(S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 14.8.1999) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/293) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 25.8.1999) 

X 71. —«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/308) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 25.8.1999) 

XI 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporlar 
(1/270) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 

X 73, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/302) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı : 163) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı : 
164) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Say,3i : 
165) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 77. .— Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret 
ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması-
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nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/313) 
(S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ce
zaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı : 167) (Da
ğıtma tarihi : 1.10.1999) 

,X 79. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
vo Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı : 
169) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

80. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy-
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma ta
rihi : 13.10.1999) 

X 81. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/489) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

82j — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Ge
nel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı vo Dışişleri Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sa
yısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

XI 84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/518) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X 85. — Türkiye'de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık örgütü, 
Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/520) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X 86. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/519) (S. Sayısı: 179) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

X 87. — Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/530) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/542) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

89. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

90, — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/18) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma 
tarihi : 2.11.1999) 

91'< — Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. 
Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 2.11.1999) 

92̂  — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 4.11.1999) 

93. — Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/548) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1999) 

X 94. — EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişiklikle
rin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/529) (Ş. Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X 95. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/531) (S. Sayısı : 
201) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X: 96. — Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/549) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma 
tarihi : 15.11.1999) 

X 97. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 
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98. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 
15.11.1999) 

99. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/381) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) 
'X 100. — Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair 

Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/539) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) 

101. — İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 3 Arkadaşının, Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/87) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) 
X 102. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan 

Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/541) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 18.11.1999) 

103. — Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/119) (S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 25.11.1999) 

104. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/378, 1/532) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma 
tarihi : 26.11.1999) 

105. — Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyiş
leri Komisyonu raporu (1/513) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 26.11.1999) 

106. — Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

107. — Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri'nin; Konya Ovası ve Orta Ana
dolu Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi 
(2/4) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 8.12.1999) 

— 13 — 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

108. —Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve İçişleri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

109. — Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999) 

110. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/557) (S. Sayısı : 254) (Dağıtma tarihi : 21.12.1999) 

11 l!w — Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Ka
nununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât Görev ve 
Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Mil
letvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/569, 1/571, 1/572, 2/72) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

112. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ile Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 1/573) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma 
tarihi : 21.12.1999) 

113ı — Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Ku
rulması Hakkında 9 Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Gö
re Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 

114., — Malatya Milletvekili Yaşar' Canbay'in, Malatya 11 Merkezinde Fırat ve 
Beydağı Adında İki İlçe Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Beledi
yeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma Önergesi (2/328) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 24.12.1999) 

115. —Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair ICanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 24.12.1999) 

llö< — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 24.12.1999) 

117. .-—Aydın Milletvekili Bekir Ongun ve 4 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa 4262 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 1 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ile Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu'nun Aynı 
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Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/375, 2/401) (S. Sayısı: 
307) (Dağıtma tarihi: 25.12.1999). 

118. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, 11 Özel İdaresi Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/143) (S. Sayısı : 287) (Dağıt
ma tarihi : 28.12.1999) 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/574) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 29.12.1999) 

120. — Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/253) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma 
tarihi : 14.1.2000) 

121. — Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/287) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tari
hi : 14.1.2000) 

122. — İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/352) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tari
hi : 14.1.2000) 

123. — İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/371) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 14.1.2000) 

124. — Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 14.1.2000) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
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